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MAREK CZERNIS

WYDANIE ŁADUNKU BEZ KONOSAMENTU –
– ANALIZA PRAWNA W ŚWIETLE COMMON LAW,
REGUŁ HASKO-VISBIJSKICH I REGUŁ HAMBURSKICH
Temat podjęty w artykule jest pierwszym porównawczym opracowaniem w polskiej
literaturze prawnej. Autor wyłącza z przeglądu i analizy prawnej reguły rotterdamskie i instytucję
wydania ładunku bez konosamentu w świetle prawa polskiego – co zasługuje na osobne opracowanie.
Autor artykułu wskazuje, że konosament jest ważny we wszystkich systemach prawnych na
świecie. Transport morski i przewóz ładunków oparty na konosamentach stanowi podstawę przewozów światowych – zwłaszcza masowych.
Nagminność i skala problemu związanego z wydaniem ładunku powoduje, że praktyka międzynarodowa stosuje różne rozwiązania. Często na przykład rezygnuje się z konosamentu na rzecz
różnych dokumentów przewozowych typu morskiego listu przewozowego. Od lat też zastępuje się
papierowy konosament jego elektronicznym ekwiwalentem. Jest to jednak ucieczka od rozwiązania problemu.
Przeprowadzona przez autora artykułu analiza jest charakterystyczna dla dominującego
w światowym obrocie morskim systemu common law.

WSTĘP
Zasada, że „przewoźnik obowiązany jest wydać ładunek w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu”1 należy do jednej z najbardziej klasycznych zasad prawa morskiego, honorowanych – co do zasady –
we wszystkich systemach prawnych w świecie. Uwaga „co do zasady” wydaje
się jednak konieczna, uwzględniając współczesne realia międzynarodowego
handlu morskiego. Szacuje się, że prawie połowa globalnych przewozów mię-

1

Niniejsze opracowanie ograniczone jest do dokumentów przewozowych w rozumieniu obejmującym: konosament imienny (straight bill of lading – B/L), konosament na zlecenie (order bill of lading)
oraz konosament na okaziciela (bearer bill of lading – B/L) – art. 134 i art. 135 k.m. w związku
z art. 9218 k.c., art. 9219 k.c. i art. 92110 k.c. Autor pomija w tym miejscu doktrynalne różnice w systemie anglosaskim pomiędzy straight B/L a order B/L i bearer B/L – odniesie się do tego w dalszej
części.
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dzynarodowych2 kończy się wydaniem ładunku bez okazania konosamentu lub
innego papieru wartościowego 3.
Niniejsze opracowanie jest próbą przeglądu i analizy prawnej konsekwencji
wydania ładunku bez konosamentu w świetle przepisów common law sensu
stricte oraz w świetle anglosaskiej interpretacji międzynarodowych przepisów
prawa morskiego – reguł haskich 19244, reguł hasko-visbijskich5, reguł hamburskich6, z wyłączeniem reguł rotterdamskich7.
Autor z pełną świadomością pomija w tym zakresie szerszą analizę tego tematu w świetle prawa polskiego, uznając, że zasługuje ona na osobne opracowanie – daleko wykraczające poza ramy redakcyjne niniejszego artykułu.

1. COMMON LAW
Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest przypomnienie, że tradycyjna
doktryna common law uznaje za „papiery wartościowe” (negotiable document
of title to the goods) tylko dwa typy dokumentów przewozowych, a mianowicie: konosament na zlecenie (order bill of lading) oraz konosament na okaziciela (bearer bill of lading)8.
Należałoby się zgodzić z nowszym poglądem sformułowanym po precedensie The Rafaela S (2005), że do tej kategorii powinno się włączyć konosament
imienny (straight bill of lading) nie z powodu możliwości jego przenoszenia
(transferability) – będącego przecież istotą klasycznego document of title, ale
because it has to be produced to the carrier, or other bailee, in possession of
the goods by the person claiming delivery of them9.
Tak przyjęty dokument przewozowy traktowany jest jako symbol of the
goods10, w wyniku czego dysponowanie konosamentem jest równoznaczne z dysponowaniem11 ładunkiem, na który dany dokument opiewa.
2

W przypadku przewozu ładunków płynnych wydanie ładunku bez konosamentu ma miejsce
w prawie stu procentach przewozów. Często też rezygnuje się nawet z listu gwarancyjnego (LOI) jako
„zastępczej” formy wydania ładunku bez konosamentu (The Sagona 1984, The Mobil Courage 1987).
3
Poza obrębem opracowania zatem znajdują się inne dokumenty przewozowe – niebędące papierami wartościowymi, jak np. morski list przewozowy (sea waybill). W stosunku do tego typu dokumentów nigdy nie obowiązywała zasada „konosamentowa” – ładunek za dokument.
4
International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading, 1924.
5
Protocol to Amend International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating
to Bills of Lading, 1968.
6
UN Convention on the Carriage of the Goods by Sea, 1978.
7
UN Convention on the Contracts for the International Carriage of Goods Wholly Partly by Sea,
2008. Zobacz też uwagi w podsumowaniu.
8
Sanders Bros v. Mclean (1883), The Prinz Adalbert (1917), Lickborrow v. Mason (1794),
E. Clemens Horst Co. v. Biddel Bross (1912).
9
The Rafaela S (2005) – za poglądem Lorda Rixa w Sądzie Apelacyjnym w tej samej sprawie.
10
Sanders Bros v. Maclean (1883) – 11 Q.B.D. 327, s. 341.
11
W systemie prawa angielskiego używa się w tym celu pojęcia constructive possesion of the
goods, obejmującego wszelkie formy władztwa nad ładunkiem niemające charakteru „fizycznego” –
bezpośredniego dysponowania danym ładunkiem.
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W efekcie powyższego – zasadniczą i niezwykle restryktywną zasadą systemu precedensowego jest to, że przewoźnik jest obowiązany wydać ładunek tylko po przedłożeniu konosamentu legitymowanemu posiadaczowi konosamentu12, czyli: odbiorcy, na którego konosament został wystawiony (w przypadku
konosamentu imiennego), lub osobie, na której zlecenie konosament wystawiono, jeżeli nie został on przeniesiony przez indos, lub osobie wykazującej swoje
prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, choćby ostatni indos był in blanco
(w przypadku konosamentu na zlecenie), wreszcie okazicielowi konosamentu
(w przypadku konosamentu na okaziciela).
Wydanie ładunku przez przewoźnika bez konosamentu (tzw. misdelivery13)
uznawane jest zarówno za niewykonanie umowy (breach of the contract14), jak
i za deliktowe działanie zawinione przez przewoźnika (conversion15).
Poczynając od precedensu z 1882 r. (Glyn Mills v. East and West India) poprzez The Stettin (1889), prawo angielskie było jednoznaczne w uznawaniu, że
wydanie ładunku bez konosamentu jest tak poważnym naruszeniem prawa (fundamental breach of the contract), iż skutkuje to anulowaniem ex tunc umowy
przewozu ładunku, pozbawiając przewoźnika możliwości skorzystania z jakichkolwiek przesłanek egzoneracyjnych zarówno ex contractu, jak i ex lege16.
Odchodzenie od doktryny fundamental breach of the contract na rzecz koncepcji strict rule of interpretation 17 otworzyło jedynie możliwość utrzymania
bytu kontraktowego (i związanych z tym wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności) danej umowy przewozu pomimo wydania ładunku bez konosamentu – nie zmieniając jednakże, co do zasady, istoty podejścia w kwestii oceny
prawnej samego faktu misdelivery.
Podobnie, rozważając precedens Sormovskiy 3068 (1994), sędzia Clark potwierdził i przypomniał, że wydanie ładunku bez konosamentu jest ewidentnym
niewykonaniem umowy przewozu ładunku (breach of the contract), nawet gdy
wydanie ładunku następuje na rzecz osoby, która jest uprawniona materialnoprawnie czy kontraktowo do tego ładunku, a jedynie nie dysponuje na datę wydania stosownym konosamentem, który by tę okoliczność potwierdził18. Z tych
12

Trucks & Spares Ltd. v. Maritime Agencies Ltd (1951), Sze Hai Tong Bank Ltd. v. Rambler Cycle
Co Ltd. (1959), Barclays Bank Ltd. v. Commissioners of Customs and Excise (1963), The Happy Ranger (2002).
13
Bristol & W of England Bank v. Midland Ry Co (1891), Sze Hai Tong Bank Ltd v. Rambler Cycle
Co. Ltd (1959), The Jag Shakti (1986), The Antwerpen (1994), The Sormovskiy 3068 (1994), The Houda (1994), East West Corp v. DKBS 1942 AF A/S (2003).
14
Glyn Mills Currie & Co. v. East and West India Dock Co (1882), The Houda (1994), Motis Export Ltd v. Dampskibsselskabet Svendborg (1999), The Antwerpen (1994), MSC Amsterdam (2007).
15
Sze Hai Tong Bank Ltd. v. Rambler Cycle Co Ltd. (1959).
16
Notara v. Henderson (1870), The Glendarroch (1894).
17
Heyman v. Darwins Ltd (1942), Suisse Atlantique (1967), Photo Production Ltd v. Securior
Transport Ltd (1980), George Mitchell (Chesterhall) Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd (1983).
18
Co najwyżej, jak stwierdził sędzia Clark, takie „bezprawne” wydanie ładunku nie będzie niosło
za sobą – z oczywistych względów – konsekwencji związanych z ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą przewoźnika. Zob. również The Inez (1995).
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samych powodów przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu „bezkonosamentowego” wydania ładunku, nawet wówczas, gdy wydanie ładunku nastąpiło na podstawie sfałszowanego dokumentu (forged B/L) – w sytuacji, w której
przewoźnik, w dobrej wierze, działał w przeświadczeniu, że wydaje ładunek na
podstawie legalnego i właściwie wystawionego konosamentu 19.
W kontekście wyżej wymienionych precedensów przetoczyła się przez sądownictwo angielskie i doktrynę odrębna dyskusja – otworzona przez precedens
Sormovskiy 3068 (1994) – że w nadzwyczajnych sytuacjach, będących następstwem okoliczności, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności 20, można dopuścić zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności za nieprawidłowe
wydanie ładunku bez konosamentu. Dopuszczalność takiej ogólnej przesłanki
egzoneracyjnej została jednakże jednoznacznie odrzucona w dwóch kolejnych
precedensach, a mianowicie: Motis Exports v. Dampskibsselskabet AF 1912
(2000) oraz w East West Corp. v. DKBS 1912 (2000), potwierdzając „żelazną”
zasadę, że the carrier is not bound to deliver the goods except on production of
the bills and is liable to the holder of the bill if he wrongfully delivers the goods
to anyone else21.
Brak wyłączenia, implicite, odpowiedzialności przewoźnika w rozważanym
zakresie nie przesądza, czy takie wyłączenie odpowiedzialności nie może nastąpić ex contractu. Poczynając od precedensu Lyon v. Mells (1804), potwierdzającego daleko idącą swobodę kontraktową 22 w systemie angielskim, głównym
punktem sporów jurydycznych była kwestia, czy odpowiedzialność przewoźnika z tytułu misdelivery może zostać uchylona na podstawie generalnej, ogólnej
klauzuli zwalniającej przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy (lub z tytułu odpowiedzialności na podstawie ex delicto),
czy też konieczne jest w tym zakresie zamieszczenie szczegółowej klauzuli egzoneracyjnej.
Rozważania te i kolejne precedensy23 w zdecydowanej większości opowiadały się za odrzuceniem możliwości wyłączenia odpowiedzialności przewoźni19
Motis Exports v. Dampskibsselskabet AF 1912 (2000). Przy czym prawo angielskie – w tej sytuacji – nie przewiduje możliwości uchylenia się od skutków prawnych per analogia z art. 86 k.c.
w związku z art. 88 k.c.
20
Where the bills of lading are lost or stolen or where the law or the custom (in strict sense) of the
port of discharge instructs the master to do so or where there is a good explanation of what happened
to the Bills, The Sormovskiy 3068 (1994), s. 275 – z Lloyd’s Rep. 266 (1994).
21
Zob. przypis 20. Zaznaczono jedynie w cytowanych precedensach – i to ważne – że it is clear
that where by the law the master has to deliver the goods without the presentation of the bill of lading it
is probably not liable.
22
Precedens Lyon v. Mells (1804) wyznaczał daleko szersze uprawnienia kontraktowe stron
w swobodzie kształtowania relacji obligacyjnych niż np. polski odpowiednik art. 353 1 k.c. Z drugiej
strony jurysdykcja amerykańska wyraźnie ograniczyła ten zakres swobody kontraktowej ( Phoenix
1886) – carrier is not allowed to contract away liability for their own negligence – stanowiącego
z kolei odpowiednik art. 473 § 2 k.c.
23
Możliwe oczywiście po odejściu traktowania misdelivery jako fundamental breach of the contract na rzecz doktryny stricte rule of interpretation – zob. przypisy nr 16 i 17.
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ka na podstawie ogólnej klauzuli zwalniającej24. Jednocześnie sądy, wydaje się,
nie miały wątpliwości w uznaniu, że carrier can be exempted by the contract
from liability arising out of delivery without presentation of a bill, but make this
subject to the existance of express wording in the contract25. Podobne stanowisko przyjęły sądy amerykańskie26.
Ostatnia przedstawiona powyżej konkluzja wymaga jednak dodatkowego
komentarza uzupełniającego. Orzecznictwo angielskie, w znacznie większym
stopniu niż orzecznictwo amerykańskie, przywiązane „emocjonalnie” do porzuconej już formalnie doktryny fundamental breach of the contract, miało zwyczaj zrównywać, w negatywnych skutkach prawnych, wydanie ładunku bez konosamentu ze zdarzeniami typu deviation. W efekcie uznanie jurydyczne
możliwości kontraktowego zwolnienia się z odpowiedzialności w sytuacjach
uznawanych tradycyjnie za niweczące, ex lege, wszelkie uprawnienia egzoneracyjne przewoźnika, przychodzi sędziom angielskim z trudem i jest formułowane
niezwykle ostrożnie i kazuistycznie27. Ma to istotny skutek praktyczny. W sytuacji bowiem, w której strony umowy przewozu (rządzonej prawem angielskim)
zamierzają wprowadzić klauzule kontraktowe zwalniające przewoźnika z tytułu
odpowiedzialności za ewentualne wydanie ładunku bez konosamentu, stanowiącego klasyczny przypadek misdelivery, zapis umowny musi być skonstruowany niezwykle precyzyjnie i szczegółowo, aby w przypadku, gdy klauzula ta
zostanie przywołana w sporze (sądowym lub arbitrażowym), mogła skutecznie
się oprzeć contra proferentem interpretacji jurydycznej.
Rozważaną powyżej możliwość umownego zwolnienia się przewoźnika
z odpowiedzialności z tytułu wydania ładunku w ręce innego podmiotu niż legitymowanego posiadacza konosamentu należy odróżnić od permanentnie już
wprowadzanych w umowach przewozu ładunków28 klauzul, w których strony
umowy przewozu uzgadniają, że w przypadku gdy po dopłynięciu do portu wyładunku odbiorca ładunku nie jest w stanie przedłożyć konosamentu formalnie
potwierdzającego jego uprawnienia do odbioru ładunku, wówczas przewoźnik
może wydać ładunek bez takiego konosamentu wyłącznie na podstawie listu
gwarancyjnego (letter of indemnity – LOI).

24

Choć istnieje precedens z 1919 r., Privy Council (Chartered Bank of India, Australia and Steam
Navigation Co. Ltd., 1909) uznał kontraktową generalną klauzulę egzoneracyjną za skuteczną w stosunku do wypadku misdelivery.
25
Motis Export v. Dampskibsselskabet (2000), The Antwerpen (1994), Sze Hai Tong Bank Ltd.
v. Rambler Cycle Ltd. (1959), East West Corp v. DKBS 1912 (2002).
26
Chilewich Partners v. M.v. Alligator Fortune (1994) – rule can be excluded by the terms of the
contract of carriage.
27
Motis Export Ltd. v. Dampskibasselskabet AF 1912 (2000) – gdzie rozważano, czy an appropruately worded clause could protect the shipowner from liability for delivering good against forged
bill of lading to a person who was not entitled to them.
28
The Sagona (1984). Formularze BIMCO i P&J Clubs – „A”, „B”, „C” – ustalające standardowe
zapisy LOI na różne okazje (wydanie ładunku bez konosamentu, wydanie ładunku w innym porcie niż
przewidziany w umowie przewozu itp.).
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Rozróżnienie dwóch wyżej wymienionych sytuacji jest niezwykle istotne
z punktu widzenia konsekwencji prawnych. Możliwość skorzystania przez
przewoźnika z przesłanki egzoneracyjnej (implicite czy expressis verbis, ogólnej czy szczegółowej) odnosi się do sytuacji, w której umowa przewozu ładunku za konosamentem nie przewiduje kontraktowo jakichkolwiek odstępstw od
zasady ogólnej (tj. wydanie ładunku wyłącznie za okazaniem konosamentu),
a następnie dochodzi w rzeczywistości do takiego bezprawnego wydania ładunku. Odrębna sytuacja występuje wtedy, gdy strony umowy przewozu zastrzegą
kontraktowo możliwość przyszłego, ewentualnego, wydania ładunku bez konosamentu w zamian za list gwarancyjny. Praktyka wprowadzania tego typu klauzul i wykorzystywania listów gwarancyjnych (LOI) doprowadziła nawet inter
alia do opracowania przez BIMCO czy kluby P&J stosownych formularzy takich listów. Ze strony orzecznictwa angielskiego praktyka ta została zaakceptowana – co do zasady – m.in. w precedensie Sze Hai Tong Bank v. Rambler
Cycle Co Ltd. (1959). Stwierdzono, w szczególności, że LOI given to the carrier in order to induce him to deliver the goods to consignee without production
of B/L is valid and enforceable by the carrier.
Ze stricte prawnego punktu widzenia29 należy jednocześnie pamiętać o wielu
ograniczeniach i obostrzeniach formalnych tego typu praktyki. Wydanie ładunku bez konosamentu za LOI może, co do zasady, nastąpić tylko wtedy, gdy taka
możliwość została expressis verbis zastrzeżona w umowie przewozu ładunku 30.
Samo wydanie ładunku w takich okolicznościach jest w dalszym ciągu traktowane jako misdelivery. Jak przypomniał precedens The Stone Gemini (1999):
Acceptance of a LOI does not exonerate the shipowner from liability. Its object
is to indemnify him from the consequences of the conduct which amounts to
a breach of contract31. Innymi słowy, LOI umożliwia jedynie wystąpienie przez
przewoźnika z roszczeniem regresowym w stosunku do wystawcy LOI z tytułu
szkód, jakie poniósł przewoźnik w związku ze swoją odpowiedzialnością odszkodowawczą w stosunku do legitymowanego posiadacza konosamentu – poszkodowanego na skutek wydania ładunku przez przewoźnika innemu, nieuprawnionemu podmiotowi.
W tym miejscu otwiera się ważna, i do końca nierozstrzygnięta, kwestia jurydyczna. Czy zawsze, materialnoprawnie, przewoźnikowi przysługuje skuteczne roszczenie regresowe z tytułu LOI w stosunku do wystawcy gwarancji?
Za zasadne należy uznać stanowisko, że per analogia powinno się stosować
precedens Brown Jenkinson & Co. Ltd. v. Percy Dalton (London) Ltd. (1957)32.
29
Poza prawnym aspektem tego typu praktyka niesie za sobą szereg problemów. Należą do nich
w szczególności: trudność w uzyskaniu „regwarancji” wydawanego LOI przez bank (lub klub P&I)
oraz ryzyko (w braku takiej „regwarancji”) niewypłacalności wystawcy LOI.
30
The Delfini (1990) – In the absence of a provision in the contract to the contrary, a carrier is not
obliged to accept LOI if the B/L is not forthcoming; The Houda (1994).
31
Zob. również Sze Hai Tong Bank Ltd v. Rambler Cycle Co. (1959).
32
Oraz nowszy precedens Standard Chartered Bank v. Pakistan National Shipping Corp. (1995).
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Zgodnie z tym orzeczeniem gwarancja wydana w okolicznościach, w których
przewoźnik i wystawca LOI wiedzieli, że wydanie ładunku dokonane jest na
rzecz osoby, która w żaden sposób nie jest uprawniona do jego odbioru, z ewidentnym pokrzywdzeniem legitymowanego posiadacza konosamentu, jest nieważna ex lege. Oznacza to, że przewoźnik – w takich okolicznościach – nie tylko będzie w pełni odpowiedzialny w stosunku do legitymowanego posiadacza
konosamentu z tytułu fundamental breach of the contract, ale również nie będzie mógł dochodzić roszczenia regresowego w stosunku do wystawcy LOI 33.
W konsekwencji wydanie LOI miałoby uzasadnienie i bezpieczeństwo prawne
tylko w sytuacjach, w których wydanie ładunku bez konosamentu przewidziane
expressis verbis w umowie przewozu dokonane zostaje poprzez przewoźnika
w dobrej wierze, tj. gdy na przykład istnieją uzasadnione przeświadczenia, że
odbiorca zgłaszający się po ładunek jest w istocie uprawniony do jego odbioru,
a brak stosownego konosamentu jest jedynie skutkiem na przykład opóźnienia
w jego przesłaniu przez kontrahenta lub bank uczestniczący w transakcji.

2. REGUŁY HASKO-VISBIJSKIE34
Może wydawać się dziwne, że kwestia prawidłowego, zgodnie z warunkami
umowy przewozu, wydania ładunku – tak istotna z punktu widzenia obowiązków przewoźnika – jest praktycznie poza zakresem reguł hasko-visbijskich
(RHV). Tylko w zasadzie w art. III(6) wspomniana jest expresis verbis czynność „wydania ładunku” (delivery)35. Wydanie ładunku nie jest wyspecyfikowane ani w art. II, ani w art. III(2)36, wyznaczających podstawowy zakres obowiązywania reguł, w tym praw i obowiązków przewoźnika. Również fakt, że –
co do zasady – zgodnie z art. I(e): Carriage of goods covers the period from the
time when the goods are loaded on to the time they are discharged from the ship
(tzw. okres tackl-to-tackl)37 powoduje, że reprezentowany jest pogląd, iż ewen33

The Indemnity was void on groundof public policy as being in fraud of a bona fide third party –
Brown Jenkinson & Co. Ltd. Percy Dalton (London) Ltd. (1957). Podobne stanowisko, choć tylko
w zakresie letter of guarantee wydanego na potrzeby tzw. niezaklauzulowanego (czystego) konosamentu, przyjął art. 17(3) (4) reguł hamburskich.
34
Zob. przypis 5. W niniejszym opracowaniu przyjęto reguły hasko-visbijskie w formie Schedule
do The Carriage of Goods by Sea Act 1971 (COGSA 1971), Commencement Order 1977 (SI 1977,
No. 981) wraz z Protocol of December 21, 1979 – sec. 2(1) of the Merchant Shipping Act 1981 (SI
1983 No. 1906).
35
Na potrzeby ustalenia liczenia okresu przedawnienia.
36
Art. II: subject o the provisions of Art. 6, under every contract of carriage of goods by sea the
carrier in relation to the loading, handling, stowage, carriage, custody care and discharge of the
goods (…). Art. III(2): (…) the carrier shall properlty and carefully load, handle, stow, carry, keep,
care for, and discharge the goods carried.
37
Pyrene Co. v. Scindia Navigation Co. Ltd. (1954), Renton v. Palmyra (1957), The Coral (1993),
The Jordan II (2001).
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tualne roszczenie z tytułu wydania ładunku bez konosamentu (mające zazwyczaj miejsce po fizycznym wyładunku ze statku) nie jest objęte semiimperatywnymi przepisami reguł. Z drugiej strony, przegląd orzecznictwa precedensowego wskazuje, że sądy angielskie były gotowe zastosować wybrane przepisy
reguł hasko-visbijskich również do przypadków klasycznego misdelivery.
W sprawie The Sormowskiy 3068 (1994) przyjęto, że w sytuacji, w której
fizyczny wyładunek ze statku i wydanie ładunku osobie innej niż legitymowany
posiadacz konosamentu stanowi naruszenie art. III(2) reguł, skutkując inter alia
uznaniem za nieważne wszystkich tych klauzul kontraktowych, które zwalniałyby przewoźnika z odpowiedzialności (w tym z tytułu misdelivery) ponad zakres egzoneracyjny wyznaczony samymi regułami38.
Podobnie w precedensie The Captain Gregos (No. 1) (1989) oraz w The
MSC Amsterdam (2007) sędzia Ajkens słusznie, jak się wydaje, wskazał, że:
(…) misdelivery could constitute a failure properlty and carefully to „care for”
the cargo as required by article III(2) – oczywiście przy wspomnianym już założeniu jednoczesności aktu wyładunku i wydania ładunku. Rozważania interpretacyjne wokół sformułowania care for obok sformułowania loss or damage
to or in connection with the goods (z art. IV rule 5(a)) – o czym w dalszej części
opracowania – stanowiły kluczowy element rozważań sądowych, które pozwalały, niezależnie od braku wyraźnych zapisów statutowych, rozszerzyć stosowanie przepisów reguł hasko-visbijskich do przypadków, gdy przewoźnik z
naruszeniem zobowiązania kontraktowego (którego elementem składowym były
rzeczone reguły) wydawał ładunek bez stosownego tytułu praw-nego. Przy okazji tej kwestii próbowano rozstrzygnąć bardzo istotne pytanie: czy ograniczenie
tackl-to-tackl reguł hasko-visbijskich odnosi się również do sytuacji, w której
wydanie ładunku następuje nie bezpośrednio przez przewoźnika, ale przez
podwykonawcę przewoźnika (przedsiębiorstwo wyładunkowe, stewedora czy
innego niezależnego kontrahenta przewoźnika). Restryktywny charakter przepisów hasko-visbijskich w zakresie tackl-to-tackl, wynikający za-równo z art.
1(b) w związku z art. III(8) RHV obowiązujących ex lege zgodnie z COGSA
1971, nie przeszkadza, aby w drodze umownej strony albo przyjęły, że proces
wyładunkowy uznany zostaje za zakończony dopiero z chwilą wydania ładunku39, albo też aby strony expressis verbis dokonały rozszerzenia zakresu stosowania przepisów reguł ponad statutowy okres tackl-to-tackl40.
Podobny efekt, jak się wydaje, można osiągnąć przez inkorporowanie in
extenso reguł hasko-visbijskich do warunków umowy przewozu ładunku dokonywanej na podstawie konosamentu. Wówczas cały okres pozostawania ładunku w gestii przewoźnika (bailment) wyznaczony taką konosamentową umową
38
Art. III(8) RHV. W efekcie tylko przesłanki egzoneracyjne z art. IV(1) i (2) RHV oraz art. IV(4)
są dopuszczalne w zakresie ewentualnej możliwości zwolnienia się od odpowiedzialności.
39
Carewins Development (China) Ltd. v. Bright Fortune Shipping Ltd. (Hong Kong CA), CACV
328/2008.
40
The MSC Amsterdam (2007).
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przewozu ładunku, a zatem od daty przekazania ładunku przewoźnikowi do daty wydania ładunku odbiorcy, będzie objęty regułami. Tego typu „kontraktowe”
rozszerzenie zakresu stosowania regulacji haskiej i visbijskiej niesie za sobą
istotne konsekwencje. Poza okresem wyładowania (po chwili zakończenia wyładunku aż po datę wydania ładunku odbiorcy) stronom umowy przysługuje
prawo do daleko idącej modyfikacji wzajemnych praw i obowiązków (włączając możliwość zwolnienia przewoźnika z odpowiedzialności w zakresie misdelivery) bez zagrożenia sankcją unieważnienia tego typu klauzul, zgodnie z art.
III(8). Innymi słowy, sytuacja kontraktowa stron umowy powraca do sytuacji
kontraktowej rządzonej ogólnymi zasadami common law, opisanymi w poprzedniej części opracowania.
Jednocześnie orzecznictwo angielskie wyznaczyło dla tego typu przypadków
bardzo ciekawe kierunki „kontraktowego” zastosowania reguł haskovisbijskich, szczególnie w aspekcie rozważanej tu sytuacji prawnej – wydania
ładunku bez konosamentu. Po pierwsze, wskazana została w przypadkach
misdelivery możliwość skorzystania przez przewoźnika z przesłanki egzoneracyjnej przewidzianej w art. IV(2)(q) 41 (tzw. all catch exception). Taka możliwość egzoneracyjna byłaby dopuszczalna w stanie faktycznym precedensu Motis Expert Ltd. v. Dampskibsselskabet AF 1912 A/S (No. 1) (1999, 2000),
w którym wydanie ładunku bez konosamentu nastąpiło bez winy własnej przewoźnika oraz bez winy lub uchybienia przedstawicieli i pomocników przewoźnika. Ale już w precedensie The MSC Amsterdam (2007) przewoźnik (na którym
spoczywa ciężar dowodu) nie miałby możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności w trybie art. IV(2)(q) reguł w sytuacji, w której pracownicy agenta
statkowego (osoby, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność) byli zaangażowani w oszustwo konosamentowe42, a zatem w którym misdelivery nastąpiło na
skutek „winy agentów przewoźnika i osób zatrudnionych przez przewoźnika”.
Druga grupa rozważań sądowych dotyczyła kwestii, czy w przypadku kontraktowego rozszerzenia zakresu stosowania reguł hasko-visbijskich (ponad
okres tackl-to-tackl) jest możliwe zastosowanie art. IV(5) reguł, dotyczącego
ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika do przypadków wydania ładunku
bez konosamentu. Punktem wyjścia do tych rozważań był precedens GH Renton
& Co Ltd v. Palmyra Trading Corp. of Panama (1957), w którym lord Morton
of Henryton ze sformułowania any loss or damage to or in connection with the
goods, zawartego w art. III(8), wyniósł możliwość zastosowania tego przepisu
ponad okres nominalnie wyznaczony przez art. 1(b) reguł43.
41
Art. IV(2)(q): Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the fault or neglect of the agents or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the
person claiming the benefit of this exception to show that neither the actual fault or privity of the carrier nor the fault or neglect of the agents or servants of the carrier contributed to the loss or damage.
42
Skutkujące w wydaniu ładunku osobie niebędącej legitymowanym posiadaczem konosamentu.
43
Comparing the wording of Art. III(8) with other clauses in which loss or damage are mentioned,
it would seem clear that the word or in connection with were inserted in order to give a wider scope to
the clause and, in my opinion, they are wide enough to cover, for example, the loss or damage sustained by the appellants in having to bear the cost of transshipping the goods from Hamburg and st orage at that port, 1957 AC 149.
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Sędzia Aikens w precedensie The MSC Amsterdam (2007) odwołując się do
identyczności wyżej zacytowanego sformułowania z art. III(8) z zawartym
w art. IV(5)(a) reguł, doszedł do wniosku (obiter), że: and the shipowner’s liability must be limited if his liability for misdelivery is one for loss or damage ….
in connection with the goods. To my mind a shipowner’s liability to the owner,
whether in contract or conversion for loss suffered by the latter as a result of
misdelivery of the cargo by the shipowner, is obviously a liability for loss … in
connection with the goods44. Abstrahując od faktu, że pogląd sędziego Aikensa
miał charakter tylko obiter i że Sąd Apelacyjny nie odniósł się do tej kwestii
w ogóle, stanowisko per se należy uznać za niezwykle istotne i jak dotąd niezakwestionowane w nowszych precedensach.
Przy kwestii ewentualnego objęcia przypadków misdelivery możliwością
ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika należy pamiętać o art. IV(5)(e) 45.
W efekcie, bez wątpienia, wydanie ładunku na podstawie na przykład „profesjonalnie” sfałszowanego konosamentu, chociaż traktowane przez common law
jako wydanie niezgodne z prawem (conversion) 46 , nie wykluczy możliwości
powołania się przewoźnika na ograniczenie odpowiedzialności, trudno bowiem
uznać działanie przewoźnika w tym zakresie za działanie lub zaniechanie, których dopuścił się albo z zamiarem wyrządzenia szkody, albo też mające znamiona rażącego niedbalstwa (tj. postępowanie lekkomyślne i ze świadomością,
że szkoda prawdopodobnie nastąpi). Z drugiej strony, wydanie ładunku osobie
trzeciej w sytuacji, w której przewoźnik był np. poinformowany przez legitymowanego posiadacza konosamentu, że zamierzone wydanie ładunku jest nieprawidłowe i z pokrzywdzeniem tegoż legitymowanego posiadacza 47, ewidentnie objęte jest zakresem art. IV(5)(e) (act or omission of the carrier done with
intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would
probably result) i jako takie pozbawia przewoźnika możliwości ograniczenia
odpowiedzialności w przypadku wystąpienia roszczenia odszkodowawczego
przez legitymowanego posiadacza konosamentu pozbawionego ładunku na skutek misdelivery.
Trzecią sferą jurydyczną, którą zajmowały się sądy angielskie w związku
z kontraktowym zakresem reguł hasko-visbijskich a szkodą powstałą na skutek
wydania ładunku bez konosamentu, była kwestia przedawnienia roszczeń z tego
44

The MSC Amsterdam (2007), EWHC 944 (Comm) at (2007) z AIIER (Comm) 149, par. 105–106.
Art. IV(5)(e): Neither the carrier nor the ship shall be entitled to the benefit of the limitation of
liability provided for in this paragraph if it is proved that the damage resulted from an act or omission
of the carrier done with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would
probably result.
46
Motis Export v. Dampskibselskabet AF 1912 (2000).
47
Sytuacja nagminnie wręcz spotykana przy konosamentach wydanych w podróżach czarter owych, gdy czarterujący wymusza na przewoźniku wydanie ładunku na swoją rzecz lub wskazany przez
czarterujących podmiot, pomimo że konosament wydany w związku z danym C/P i przeniesiony na
osobę trzecią uprawnia zupełnie inną osobę do odbioru (Midwest Shipping Co v. Henry 1971, Strathlorne SS Co v. Andrew Weir & Co 1935).
45

Wydanie ładunku bez konosamentu…

15

tytułu. Artykuł III(6) RHV jest jedynym przepisem, który wskazuje „wydanie”
(delivery) jako wyraźny moment, od którego liczy się roczny okres przedawnienia roszczeń. Travaux preparatoires reguł ujawniają, że było świadomym zamierzeniem legislatorów objęcie okresem przedawnienia z art. III(6) przypadków misdelivery – stąd też tak silny zapis: (…) in any event be discharged
from all liability whatsoever in respect of the goods48. Stanowisko to potwierdzone zostało in extenso w precedensie The Captain Gregos (No. 1) (1990), w
którym Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, aby jednoroczny okres przedawnienia zastosować do roszczenia z tytułu – zrównanego z wydaniem ładunku
bez konosamentu – zaboru części ładunku przez armatora. W rozważanym precedensie rozpatrywane misdelivery miało miejsce ewidentnie w okresie, w którym reguły obowiązują ex lege (tj. zgodnie z art. I(b) – tackl-to-tackl). Nie jest
do końca przesądzone jurydycznie, czy reguła z The Captain Gregos (No. 1)
(1990) miałaby identyczne zastosowanie do tzw. okresu before and beyond –
rozszerzonego na podstawie umowy 49.

3. REGUŁY HAMBURSKIE Z 1978 ROKU
Reguły hamburskie (RH) rozszerzają zakres odpowiedzialności przewoźnika
z okresu tackl-to-tackl (art. I(b) RHV) do okresu port-to-port.
Artykuł 4(1) reguł hamburskich przewiduje, że the responsibility of the carrier for the goods under this convention covers the period during which the
carrier is in charge of the goods at the port of loading, during the carriage and
at the port of discharge.
Artykuł 4(2) następnie wprowadza pewną, użyteczną w praktyce, fikcję
prawną, stwierdzając, że carrier is deemed to be in charge of the goods (…):
(b) until the time he has delivered the goods;
(i) by handing over the goods to the consignee50; or

48
Przewodniczący podkomitetu pracującego nad protokołem visbijskim tak m.in. przedstawił cel
zmiany art. III(6): (…) to give the text a bearing as wide as possibile so as to embody within the scope
of application of the one period, even the claim grounded on the delivery of the goods to a person not
entitled to them, i.e. even in the case of what we call a wrong delivery. Zob. również: The Captain Gregos (No. 1) (1990), s. 313.
49
W The Zhi Jidng Kou (1991) sędzia Kirby uznał, że the words ‘custody and care’ in Art. II of the
Hague Rules were apt to include events after discharge and until delivery and that Art. III (6) applied
to a claim in respect misdelivery occurring after discharge. Podobne stanowisko przyjęto w Willy Products Co. Ltd. v. Heleny Shipping Ltd. (1995) – Hong Kong, sędzia Liu JA oraz w Cheong Yuk Fai and
Wong Wai Ching v. China International Freight Forwarders (HK) Company Ltd (2005) – CA Hong
Kong. Odmienny pogląd – odrzucający możliwość takiego rozszerzonego kontraktowo stosowania
art. III(6) – przyjął natomiast Computronics International v. Piff Shipping Ltd (1997) – Hong Kong
Court of Appeal.
50
Art. 1(4) reguł hamburskich definiuje consignee – as the person entitled to take delivery of the goods.
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(ii) in cases where the consignee does not receive the goods from the carrier, by placing them at the disposal of the consignee in accordance
with the contract or with the law, or with the usage of the particular
trade, applicable at the port of discharge; or
(iii) by handing over the goods to an authority or other third party to
whom, pursuant to law or regulations applicable at the port of discharge, the goods must be handed over.
W odróżnieniu od reguł hasko-visbijskich reguły hamburskie nie precyzują
listy czynności, które – z założenia – są objęte zakresem obowiązków przewoźnika51. Ustanawiają jedynie w art. 5(1) – bardziej w stylu regulacji kontynental-nej
niż techniki legislacyjnej anglosaskiej – ogólną formułę odpowiedzialności,
zgodnie z którą: the carrier is liable for loss resulting from loss of or damage to
the goods, as well as from delay in delivery, if the circumstances which caused
the loss, damage or delay took place while the goods were in his charge as defined in article 4, unless the carrier proves that he, his servants or agents took all
measures that could reasonably be required to avoid the occurrence and its consequences (art. 5(1) reguł hamburskich). Prima facie przytoczony przepis jest
odpowiednikiem art. 471 k.c. w związku z art. 472 k.c.52. Przyjęte w art. 5(1) szerokie i elastyczne sformułowanie where the goods were in [carrier’s] charge zastępujące „sztywne” wyznaczniki z reguł hasko-visbijskich loaded i discharged
(z art. I(e)) pozwalają bezpośrednio na objęcie regułami hamburskimi czynności
wydania ładunku (a za tym i przypadków nieprawidłowego wydania) w każdej
sytuacji, w której ładunek znajduje się w pieczy przewoźnika, pod warunkiem że
nie zostaną przekroczone limity wyznaczone przez art. 4 (to jest w zakresie port-to-port). Automatycznie obejmie więc wszystkie sytuacje po fizycznym wyładunku ze statku, gdy ładunek pozostaje w gestii przewoźnika (np. został złożony
na skład w porcie z zastrzeżeniem, że wydanie ładunku nie może nastąpić bez
zgody przewoźnika) – Barklays Bank Ltd v. Commissioners of Customs and Excise (1963), The New York Star (1981). Innymi słowy, sam zapis konwencyjny, bez
konieczności korzystania z „precedensowych protez”, pozwala na bezpośrednie
stosowanie reguł hamburskich do większości przypadków misdelivery.
Kolejnym argumentem potwierdzającym tezę o znacznie łatwiejszym zastosowaniu reguł z 1978 r. do przypadków bezkonosamentowego wydania ładunku
jest definicja – zakres pojęciowy przyjęty w art. 5(1): loss resulting from loss of
or damage to the goods. Pojęciem tym (którego odpowiednikiem polskim jest
„szkoda”) należy objąć, jak się wydaje, szkodę, którą poniósł uprawniony do
51

Art. III rule 2 reguł hasko-visbijskich: load, handle, stow, carry, keep, care for and discharge
the goods. Pyrene Co. v. Scindia Navigation Co. Ltd. (1954), The Coral (1993), Albacora v. Westcott
(1966) (the words do not impose duties in respect of loading handing, stowing and dischargin g except
in so far as the carrier by the contract of carriage undertakes these; if he does, it proscribes how they
shall be carried out).
52
A tezę tę potwierdzałby aneks II do reguł hamburskich, stwierdzający: It is the common understanding, that the liability of the carrier under his convention is based on the principle of presumed
fault or neglect (…).
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ładunku na skutek tego, że wydanie nastąpiło na rzecz innej osoby nieuprawnionej z tego tytułu. W świetle przytoczonych powyżej art. 4(1) i 4(2) reguł
hamburskich takie misdelivery ma miejsce w okresie odpowiedzialności przewoźnika (nawet tej z art. 4(2)), a zatem ma miejsce domniemane niewykonanie
przez przewoźnika umowy przewozu z art. 5(1), chyba że przewoźnik wykaże,
iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie (tj. wydanie ładunku bez konosamentu) miało miejsce na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności53. W efekcie przewoźnik będzie mógł się zwolnić z odpowiedzialności w przypadku, gdy wykaże na przykład, że wydanie ładunku nastąpiło co
prawda na rzecz osoby nieuprawnionej, ale na podstawie sfałszowanego konosamentu (tzw. forgery of a bill of lading), a zatem działanie przewoźnika nie
miało znamion niewykonania umowy z art. 5(1) RH (tj. było rezultatem okoliczności, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności). Pozostaje to
oczywiście w sprzeczności z przytoczoną już aktualną linią orzecznictwa angielskiego w tym zakresie54.
Podobnie w przypadkach rozpatrywanych w precedensie The Sormowskiy
3068 (1994), dotyczących dopuszczalności wydania ładunku bez konosamentu
na podstawie prawa lub zwyczaju obowiązującego w danym porcie – art. 5(1)
w związku z art. 4 RH mógłby stanowić skuteczną linię obrony dla przewoźnika,
który wydał ładunek osobie trzeciej, niebędącej legitymowanym posiadaczem
konosamentu, ale został „zmuszony” do takiego wydania na przykład w sytuacji,
w której osoba trzecia uzyskała orzeczenie sądu miejscowego nakazującego
przewoźnikowi wydanie ładunku tej osobie bez konosamentu. Ponownie taka
możliwość ekskulpacji przewoźnika w świetle reguł hamburskich pozostaje
w sprzeczności z wiążącymi w tym zakresie precedensami common law55, które
uchylając skutek przytoczonej tezy (The Sormovskiy 3068, 1994), nie dopuszczały możliwości zwolnienia przewoźnika nawet w takich okolicznościach56.
W tym kontekście na uwagę zasługują rozważania (obiter) sędziego Thomasa w sprawie East West Corp. v. DKBS 1912 (2003), w których uznano, że wydanie ładunku przez przewoźnika w porcie przeznaczenia, zgodnie z prawem
miejscowym, władzom celnym bez konosamentu (w trybie art. 4(2)(b)(iii) RH)
zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń legi53
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy działania lub zaniechania przewoźnika oraz
jego servants or agents. W odpowiedniku polskim najbardziej adekwatne jest odesłanie od podwykonawców i pracowników określonych w art. 430 k.c. (ex delicio) lub art. 471 k.c. (ex contractu).
54
Motis Export v. Dampskibsselskabet Svenborg (2000) – misdelivery/conversion does not require
fault of the carrier. A zatem nawet ewidentnie sfałszowany konosament (o którego fałszerstwie przewoźnik nie wiedział i nie mógł się dowiedzieć przy zachowaniu aktów należytej staranności) nie zwa lnia przewoźnika z odpowiedzialności w przypadku tego wydania ładunku z pokrzywdzeniem legit ymowanego posiadacza prawidłowego konosamentu.
55
Motis Export v. Dampskibsselskabet AF Svenborg (2000), East West Corp. v. DKBS 1912 (2002).
56
Chociaż, jak zwrócił uwagę na to East West Corp. v. DKBS 1912 (2002) – although, it is clear
that where by law the master Has to deliver the goods without the presentation of the bill of fading it is
probably not liable.
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tymowanego posiadacza konosamentu w związku z poniesionymi przez niego
z tego tytułu szkodami.
Raport UNCTAD z grudnia 1987 r. Ekonomiczne i handlowe implikacje
miejsca użycia reguł hamburskich stwierdził między innymi: the policy of these
provisions is that if the carrier is not free to choose such facility, he should not
be liable for damage to the goods caused by the facility. Article 4(2)(b)(iii)
states that he is not in charge of the goods in those circumstances (s. 36 raportu). Bez wątpienia uwagi wyjaśniające Sekretariatu UNCTAD, mające znamiona wykładni autentycznej przepisów hamburskich, miały duży wpływ na przytoczne wcześniej stanowisko sędziego Thomasa w precedensie z 2002 r., kiedy
wyjaśnił, że: it is difficult to see what proper distinction can be made on the
basis of the policy of the Hamburg Rules between damage to the goods by
a werehouse the carrier is forced to use to and misdelivery of the goods by the
warehouse. The loss has occurred when goods are not in the carrier’s custody
as result of the action of a person which the carrier was not free to choose57.
W istotnym więc zakresie przeformułowana zasada odpowiedzialności w regułach hamburskich znacznie rozluźniła rygor skutków prawnych wydania ładunku przez przewoźnika bez konosamentu pod rządami common law oraz reguł hasko-visbijskich w ujęciu anglosaskim. Wspomniane „rozluźnienie”
legislacyjne poszło w dwóch kierunkach – łatwiejszej możliwości skorzystania
bezpośrednio z reguł hamburskich in extenso z jednoczesnym przyjęciem odpowiedzialności opartej wyłącznie na winie przewoźnika bez restryktywnej
i trudnej do obrony odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

PODSUMOWANIE
Niezależnie od dynamiki procesów technologicznych, operacyjnych i bankowo-dokumentacyjnych związanych ze współczesnym międzynarodowym
obrotem morskim przewóz ładunków na podstawie konosamentów (czy w szerszym ujęciu anglosaskim negotiable documents of title) stanowi w dalszym ciągu bardzo istotną część przewozów światowych, a w przypadku przewozów
masowych jest praktycznie podstawową formą prawno-dokumentacyjną transportu morskiego. Od zawsze przewóz ładunku za konosamentem połączony był
z problemem rozwiązania sytuacji, w której – na skutek różnych przyczyn –
– odbiorca ładunku (lub domniemany odbiorca) nie był w stanie wylegitymować się właściwym konosamentem uprawniającym go do odbioru.
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Dla przypomnienia warto jednak zwrócić uwagę, że w precedensie East West Corp. v. DKBS
1912 (2002) ładunek nie był wydany władzom celnym, a jedynie „na skład” pod kontrolą operatora
portowego. W tym przypadku na przewoźniku spoczywa obowiązek zastrzec – w drodze umownej
z operatorem – że wydanie ładunku przez operatora może nastąpić tylko za okazaniem konosamentu.
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Nagminność i skala tego problemu zmuszała praktykę międzynarodową do
przyjmowania wielu równoległych rozwiązań. Z jednej strony, tam gdzie było
to możliwe, rezygnowano z konosamentu jako dokumentu przewozowego na
rzecz innego typu dokumentów, które pozbawione były zasadniczej cechy
(i paradoksalnie „słabości”) papierów wartościowych – jej funkcji legitymacyjnej (tzw. attestation clause – w ujęciu anglosaskim). Stąd rozwój szerokiej gamy
dokumentów przewozowych typu morskiego listu przewozowego (sea waybill)
zawierającego funkcje ewidencyjne (potwierdzenie przyjęcia ładunku do przewozu, dokumentacja warunków kontraktowych przewozu, wskazanie osoby
uprawnionej do odbioru ładunku), ale nieuzależniającego samego wydania ładunku od przedłożenia stosownego dokumentu. Z drugiej strony, praktyka
szczególnie w przewozach paliw forsowała np. dziwną formę pośrednią, opisaną szczegółowo w precedensie The Mobil Courage (1987), polegającą na dostarczeniu przewoźnikowi w procesie załadunku oryginału konosamentu, który
był wieziony przez niego do portu wyładunku i wręczany wskazanemu przez
frachtującego odbiorcy, który z kolei „okazywał” ten konosament przewoźnikowi jako, tym razem, legitymowany posiadacz.
Wreszcie trzecim sposobem radzenia sobie z problemem braku konosamentu
w porcie przeznaczenia jest podejmowana od wielu lat próba zastąpienia papierowej formy konosamentu poprzez jego elektroniczny odpowiednik. Jednakże,
o ile elektroniczny dokument przewozowy dla dokumentów niebędących papierami wartościowymi nie stwarzał w praktyce większych kłopotów zarówno
technologicznych, jak i prawnych58, o tyle nie wypracowano do tej pory żadnej
elektronicznej procedury technologicznej, która spełniałaby wymogi konieczne
do przejęcia pełnej funkcji „papierowych” konosamentów (tzw. problem replicate the function of traditional B/L and legal recognition of its paper equivalent).
Te zastępcze formy, niezależnie od ich ograniczonego zasięgu, miały w istocie bardziej znamiona ucieczki od rozwiązania problemu niż rzeczowego wyjaśnienia tego problemu per se. Wobec powyższego za niezwykle istotną należy
uznać konieczność pełnego rozeznania prawnego i oceny skutków prawnych
wydania ładunków bez konosamentów. Przedłożona w tym zakresie analiza
wychodzi od najbardziej dominującego w światowym obrocie morskim nurtu
58

Zob. np. CMI Rules on Electronic Bill of Lading (1990) Appendix A do CMI Rules on Electronic
Document Interchange (EDI). K. B e r n a u w , Current Developments Concerning the Form of Bills of
Lading – Belgium, [w:] Ocean Bills of Lading: Traditional Forms, Substitutes and EDI Systems, ed. A.N.
Y a n n o p o u l o s , The Hague 1995, s. 87–125, 114; D.B. P e d e r s e n , Electronic Data Interchange as
Documents of Title for Fungible Agricultural Commodities, Idaho Law Review 1995, no. 31, s. 719–746;
M. D u b o v e c , The Problems and Possibilities for Using Electronic Bills of Lading as Collateral,
Arizona Journal of International and Comparative Law 2006, no. 23, s. 437–466. Information on earlier
initiatives, such as the Sea Docs experiment and the CMI Rules for Electronic Bills of Lading can be
found in earlier studies done by UNCITRAL, UN Doc. A/CN.9/WG.IV, WP.69, UNCITRAL Yearbook
1996, part 2, ch. II, sec. B.
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jurydycznego systemu common law. System ten wykazuje symptomatyczne kierunki ewolucji w rozpatrywanym zakresie. W genezie bezwzględny obowiązek
przewoźnika wydania ładunku tylko za okazaniem konosamentu był skorelowany z absolutną odpowiedzialnością przewoźnika w przypadku misdelivery, mającej znamiona restryktywnej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, połączony
był z uznaniem przypadku wydania ładunku bez konosamentu za fundamental
breach of the contract (lub breach of fundamental terms), w którego efekcie
przewoźnik był pozbawiony jakiejkolwiek możliwości, ex contractu, zwolnienia się z odpowiedzialności z tego tytułu, jak też kontraktowego zmodyfikowania zakresu (lub ograniczenia) tej odpowiedzialności. Stopniowe odchodzenie
doktryny prawa an-gielskiego od formuły fundamental breach of the contract
skutkowało – z jednej strony – możliwością coraz pełniejszego wprowadzenia
przesłanek egzoneracyjnych (lub ograniczających odpowiedzialność) z tytułu
misdelivery. Z drugiej strony, otworzył i usankcjonował kontraktową możliwość
wydawania ładunku bez konosamentu za stosownym listem gwarancyjnym.
Rozwiązanie to – ze wszech miar oczekiwane ze strony praktyki transportowej
– co prawda nie zwalniało przewoźnika z odpowiedzialności w stosunku do legitymowanego posiadacza konosamentu, ale stwarzało efektywną kontraktową
podstawę do domagania się przez tegoż przewoźnika odszkodowania regresowego od wystawcy LOI.
Reguły hasko-visbijskie poprzez swoje ograniczenie czasowe stosowania
(tackl-to-tackl), zakresu przedmiotowego (art. II i art. III(2)) czy wreszcie trudności interpretacyjne sformułowania loss or damage to or in connection with
the goods stwarzały, prima facie, istotne problemy z ustaleniem, czy i w jakim
zakresie mają one zastosowanie do przypadków misdelivery zarówno ex lege (tj.
gdy obowiązują one poprzez art. X reguł w związku z COGSA 1971), jak i ex
contractu (tj. gdy inkorporowane są do umów czarterowych lub innych umów
tego typu objętych pełną swobodą kontraktową). Kreatywna pozycja judykatury
angielskiej, kompatybilna ze stanowiskiem opartym na zasadach common law,
w pełni dopuściła stosowanie reguł hasko-visbijskich zarówno w zakresie przesłanek egzoneracyjnych (art. IV rule 2(q)), jak również w zakresie ograniczenia
odpowiedzialności przewoźnika (art. IV rule 5) czy wreszcie okresu przedawnienia roszczeń z tytułu misdelivery (art. III rule 6).
Konwencja hamburska z rozszerzonym zakresem czasowym (port-to-port),
z przeformatowaną formułą odpowiedzialności przewoźnika poszła znacznie
odważniej niż reguły hasko-visbijskie w objęciu swoim oddziaływaniem legislacyjnym przypadków wydania ładunku bez konosamentu i wynikającej z tego
tytułu odpowiedzialności przewoźnika. Innymi słowy, reguły hamburskie zaczynają legitymizować na poziomie legislacji międzynarodowej rozwijającą się
od dłuższego czasu i sankcjonowaną precedensowo praktykę ujednolicenia reguł odpowiedzialności z tytułu misdelivery, przy jednoczesnej możliwości kontraktowego modyfikowania zakresu i charakteru tej odpowiedzialności.
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Prześledzenie tego procesu ewolucji judykatury i legislacji międzynarodowej
wydaje się uzasadnione nie tylko w celu prawidłowej realizacji zdecydowanej
większości współczesnych morskich zobowiązań kontraktowych, w których
rozwiązania z common law, reguł hasko-visbijskich lub (rzadziej) reguł hamburskich stanowią integralną część. Jest to również konieczne w celu właściwego
zrozumienia najnowszej regulacji międzynarodowej dotyczącej przewozu ładunków morzem z elementami multimodalnymi, a mianowicie reguł rotterdamskich.
Przyjęte w tych regułach rozwiązanie – rewolucyjne w zakresie międzynarodowej legislacji morskiej59 – nie byłoby możliwe do zaakceptowania przez legislatorów i państwa uczestniczące w opracowaniu i przyjęciu dokumentu, gdyby nie
powszechne uznanie i stosowanie w praktyce rozwiązań narzucanych przez precedensy anglosaskie oraz kreatywną interpretację rozwiązań hasko-visbijskich
czy hamburskich. Ze względu na daleko idące konsekwencje tak zaproponowanych rozwiązań dla aktualnej linii orzecznictwa angielskiego, legislacji morskiej
poszczególnych państw oraz praktyk dokumentacyjnych konieczne będzie zajęcie się tym tematem w osobnym, obszerniejszym opracowaniu.
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DELIVERY OF CARGO WITHOUT BILL
OF LADING IN COMMON LAW, HAGUE-VISBY RULES
AND HAMBURG RULES. AN ANALYSIS
(Summary)
The article provides the first comparative take on the issues surrounding the
delivery of cargo without bill of lading in Polish legal literature. The author
excludes Rotterdam Rules and domestic regulations of the subject as these call
for further studies.
The author notes that bill of lading is recognized in legal systems all over
the world as it remains the cornerstone of maritime trade, especially in the
department of mass cargo transport. Divergences however do happen and they
manifest themselves in several ways. The bill of lading may be substituted
by a variety of waybills and shipping lists, as well as electronic negotiable
instruments, the latter of which being already in use for years. None of these,
however, seem to address the problem in every respect.
The author’s approach is rooted common law, the prevalent system in global
maritime trade.
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Art. 47, w tym w szczególności art. 47(2), wprowadził po raz pierwszy, expressis verbis, międzynarodowe regulowane możliwości kontraktowego przyjęcia przez strony umowy przewozu ładunku,
możliwości wydania ładunku bez konosamentu za uzyskaniem w zamian zabezpieczenia. Innymi słowy, uregulowano międzynarodowo praktykę wydania ładunku bez konosamentu za LOI.

Prawo Morskie 2013, t. XXIX
ISSN 0860-7338

ZUZANNA PEPŁOWSKA-DĄBROWSKA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
WYRZĄDZONE KATASTROFĄ STATKU „ERIKA”
(ORZECZNICTWO FRANCUSKIE)
Dnia 12.12.1999 r. tankowiec „Erika” (pod banderą maltańską) uległ katastrofie w wyłącznej
strefie ekonomicznej Francji. Do wód morskich dostało się prawie 20 tysięcy ton ropy naftowej,
która zanieczyściła 400 km linii brzegowej tego państwa.
Dnia 16.01.2008 r. sąd karny w Paryżu orzekł o winie oskarżonych o nieumyślne spowodowanie zanieczyszczenia. 30.03.2010 r. wyrok wydał sąd apelacyjny, a sąd kasacyjny wydał orzeczenie 25.09.2012 r. Autorka artykułu analizuje wskazane wyroki.
Sądy francuskie zajmowały się międzynarodowymi konwencjami: o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1992 r. i o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami oraz ustawą francuską
z 5.07.1983 r. Spotykały się z zarzutami o braku jurysdykcji sądów francuskich oraz krytyką koncepcji kanalizowania odpowiedzialności. Podnoszono przed nimi, że sądy karne nie mogą orzekać
o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejowym.
Autorka artykułu porusza też kontrowersyjną kwestię odpowiedzialności towarzystwa klasyfikacyjnego za wydanie certyfikatu statkowi nienadającemu się do żeglugi.

WSTĘP
12.12.1999 r. przewożący 31 tys. ton ropy naftowej tankowiec „Erika”
w bardzo trudnych warunkach pogodowych przełamał się na dwie części w odległości 40 mil morskich od południowych wybrzeży Bretanii, na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Francji. Statek pływający pod banderą maltańską
został dopuszczony do żeglugi na podstawie świadectwa klasy wydanego przez
włoskie towarzystwo klasyfikacyjne RINA. Wszyscy członkowie załogi zostali
uratowani przez francuskie służby ratownicze, ale w wyniku katastrofy do wód
dostało się 19,8 tys. ton ropy, zanieczyszczając 400 km linii brzegowej Francji.
Usuwanie oleju trwało do roku 2001 włącznie. Była to jedna z największych
katastrof olejowych na morzu, powodująca m.in. śmierć setek tysięcy ptaków
morskich oraz ogromne straty wielu podmiotów opierających swoją działalność
zarobkową na środowisku morskim.
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W ramach międzynarodowego systemu kompensacji szkód spowodowanych
zanieczyszczeniem olejami ze statków, na który składa się konwencja o odpowiedzialności z 1992 r. (CLC 92)1 oraz konwencja o funduszu odszkodowań
z 1992 r. (FUND 92) 2 , gwarant właściciela statku (Steamship Mutual) oraz
Fundusz z 1992 r. pokryli roszczenia poszkodowanych do wysokości 129,7 milionów euro3.
W 2007 r. wszczęto przed sądem karnym w Paryżu postępowanie przeciwko
oskarżonym o nieumyślne spowodowanie zanieczyszczenia. Jednocześnie do
postępowania karnego włączyło się, jako tzw. partie civile, 114 poszkodowanych, domagając ustalenia odpowiedzialności cywilnej oskarżonych za szkody
spowodowane zanieczyszczeniem.

1. WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
W pierwszej instancji o odpowiedzialności karnej wielu podmiotów orzekał
sąd karny w Paryżu. Należeli do nich przede wszystkim: prezes Tevere Shipping,
jednostatkowej spółki zarejestrowanej na Malcie, która była właścicielem statku,
prezes Panship, przedsiębiorstwa zarządzającego statkiem, towarzystwo klasyfikacyjne Registro Italiano Navale (RINA) oraz Total SA, spółka macierzysta
w grupie kompanii olejowych, która była właścicielem oleju. W orzeczeniu wydanym 16.01.2008 r. 4 sąd przesądził również o odpowiedzialności cywilnej za
szkody spowodowane wyciekiem oleju ze statku w stosunku do 114 poszkodowanych, w tym wobec państwa francuskiego oraz 65 jednostek administracyjnych. Poszkodowani domagali się zasądzenia tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia łącznie kwoty 400 milionów euro.
Stosując przepisy ustawy z 5.07.1983 r.5, sąd uznał powyższych oskarżonych za winnych nieumyślnego spowodowania zanieczyszczenia. Zdaniem sądu
przedstawiciel właściciela statku oraz prezes przedsiębiorstwa zarządzającego
byli winni braku właściwego utrzymania tankowca, co doprowadziło do jego
korozji i ostatecznie katastrofy. Każdemu z nich sąd wymierzył karę grzywny
po 75 tys. euro. Towarzystwo klasyfikacyjne RINA działało nieostrożnie, wydając świadectwo klasy statkowi, który nie powinien być dopuszczony do żeglugi.
Total SA był nieostrożny, wybierając tankowiec „Erika” do transportu niebezpiecznej substancji. Według sądu, gdyby Total SA działał w sposób staranny,
1

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1992 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 136, poz. 1527).
2
Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1530).
3
IOPC/APR13/3/3, s. 2.
4
Tribunal de Grande Instance de Paris, 11ème chambre – 4ème section, N°9934895010,
16.01.2008 r.
5
La loi n˚83-583 du 5 juillet 1983.
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nie zgodziłby się na czarter 23-letniego statku, który pływał dotąd pod trzema
różnymi flagami, zmieniając ośmiokrotnie nazwę. Te okoliczności wskazywały
na wielokrotne zmiany właścicieli statku oraz towarzystw klasyfikacyjnych, co
z kolei świadczyło o braku ciągłości w prawidłowym utrzymaniu tankowca.
Zdaniem sądu, choć ryzyko wpisane jest w relacje przewozu morskiego, to staje
się przestępstwem, gdy niebezpieczeństwo wynikające z eksploatacji tankowca,
nawet posiadającego wszelkie wymagane certyfikaty, jest zwiększone przez
wiek statku, brak regularnego nadzoru technicznego oraz niebezpieczny charakter przewożonego ładunku. Każda z tych okoliczności wyraźnie naruszała bezpieczeństwo przewozu, czego Total SA w chwili wyboru statku nie mógł nie
wiedzieć. Sąd stwierdził, że: „[Powyższe] okoliczności wzięte razem powinny
były zostać uznane za wykluczające przewóz ładunku niebezpiecznego, jakim
są produkty olejowe, tzw. czarne produkty, takie jak olej napędowy nr 2” 6 .
Ustawa z 5.07.1983 r. wymaga dla pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo ustalenia faktycznej lub formalnej kontroli, lub kierownictwa nad zarządem albo eksploatacją statku7. Według sądu Total SA posiadał taki stopień
kontroli nad statkiem, który pozwalał mu na zaakceptowanie tankowca do
przewozu oleju. Uznany winnym Total miał zapłacić grzywnę w wymiarze
375 tys. euro.
Do ustalenia odpowiedzialności cywilnej zastosowanie miała wspomniana
wcześniej CLC 92, którą Francja ratyfikowała w 1994 r. Konwencja wprowadza
mechanizm zwany powszechnie kanalizowaniem odpowiedzialności (channeling of liability)8. Polega on z jednej strony na skupieniu odpowiedzialności na
wybranym podmiocie oraz wykluczeniu roszczeń wobec wielu innych, które nie
dają gwarancji pokrycia zobowiązania z tytułu szkody olejowej 9. Z drugiej strony kanalizowanie odpowiedzialności zakłada wyłączenie możliwości pozywania podmiotu odpowiedzialnego na innej podstawie prawnej niż konwencja.
Zgodnie z CLC 92 podmiotem odpowiedzialnym za szkodę olejową jest właściciel

6

Wyrok z 16.01.2008 r., s. 217.
Art. 8 de la loi n˚83-583 du 5 juillet 1983: Les peines prévues a l’alinéaci-dessus sont applicables
soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentantes légal au dirigeants de fait s’il s’agit
d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant,
en droi ou en fait, un pouvoir de contrôle de direction dans la gestion ou la marche du navire…
8
Odwołując się do poprzedniej konwencji o odpowiedzialności z 1969 r. (CLC 69), J. Ł o p u s k i
(Prawo morskie, t. II cz. 2, Bydgoszcz–Toruń 2000, s. 172) wskazuje, że nazywanie skupienia odpowiedzialności na gruncie CLC jej kanalizowaniem nie jest precyzyjne. Zdaniem Autora, z kanalizowaniem odpowiedzialności mamy do czynienia w konwencji brukselskiej z 1962 r. w sprawie odpowiedzialności armatorów statków o napędzie jądrowym. Tam bowiem osobom odpowiedzialnym na
gruncie konwencji nie przysługuje prawo regresu do podmiotów, które faktycznie szkodę wyrządziły.
Obie wersje CLC nie naruszają przysługującego właścicielowi statku prawa regresu wobec osób trzecich, w tym do osób, wobec których poszkodowani nie mogą występować z roszczeniami.
9
Z. B r o d e c k i , Odpowiedzialność za szkodę jądrową w stosunkach międzynarodowych, Sprawy
Międzynarodowe 1987, nr 10, s. 70.
7
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statku, wobec którego można wystąpić z roszczeniami wyłącznie na gruncie
konwencji. Wyłączona jest natomiast odpowiedzialność m.in.:
 agentów lub podwładnych właściciela statku (art. III 4 (a) CLC 92),
 czarterującego, armatora lub zarządcy statku (art. III 4 (c) CLC 92),
 ich podwładnych lub agentów (art. III 4 (f) CLC 92),
 pilota lub każdej innej osoby, która nie będąc członkiem załogi, świadczy
usługi na rzecz statku (art. III 4 (b) CLC 92).
CLC 92 stanowi, że można kierować roszczenia do powyższych podmiotów
wyłącznie, gdy szkoda powstała z ich osobistego działania lub zaniechania
z zamiarem wywołania takiej szkody albo wskutek niedbalstwa i ze świadomością prawdopodobieństwa powstania takiej szkody (wina własna niewybaczalna,
willful misconduct)10. Tym samym immunitet wyżej wymienionych podmiotów
upada tylko wtedy, gdy poszkodowanemu uda się udowodnić, że szkoda wynikła z ich własnego działania lub zaniechania. Wina niewybaczalna ich podwładnych, agentów etc. nie będzie skutkowała odpowiedzialnością. Ponadto
konieczną przesłanką jest umyślność lub świadomość niewłaściwego postępowania osoby. Powyższe wymogi czynią przełamanie kanalizowania odpowiedzialności praktycznie niemożliwym. Zazwyczaj bowiem szkoda spowodowana
zanieczyszczeniem olejowym jest wynikiem niedołożenia należytej staranności
czy nawet rażącego niedbalstwa. Jednak podmiot odpowiedzialny zwykle nie
przewiduje katastrofalnych konsekwencji swojego działania. Tym bardziej, że
szkody olejowe nie powstają z powodu działania umyślnego. W efekcie CLC 92
praktycznie gwarantuje, że wymienione podmioty nie będą odpowiedzialne wobec poszkodowanych za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem olejowym.
Zaletą tego podejścia jest skierowanie odpowiedzialności do podmiotu,
który będzie w stanie ją udźwignąć, oraz wyraźne wskazanie poszkodowanym, do kogo mogą kierować roszczenia. Priorytetem jest więc zapewnienie
realności wynagrodzenia szkody spowodowanej zanieczyszczeniem olejowym. Kanalizowanie odpowiedzialności ma jednak wielu krytyków. Wskazują oni, że mechanizm prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności osób, które
spowodowały lub przyczyniły się do powstania szkody. Podważa to efekt
prewencyjny odpowiedzialności cywilnej, występujący wtedy, gdy ciężar odpowiedzialności spoczywa na tych, którzy poprzez zachowanie należytej staranności oraz stosowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa mogą
zmniejszyć prawdopodobieństwo szkody. Podczas gdy na gruncie CLC 92,
dzięki kanalizowaniu odpowiedzialności, podmioty, w których rękach spoczywa kontrola nad statkiem, mają zapewniony swoisty immunitet. Kanalizowanie jest jednocześnie sprzeczne z podstawową zasadą prawa ochrony środowiska „płaci zanieczyszczający” (polluter pays principle), według której

10

Ibidem.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone katastrofą…

27

koszt związany z kontrolą i prewencją przed zanieczyszczeniem środowiska
powinien spoczywać na tym, kto je zanieczyszcza 11.
Krytyka kanalizowania odpowiedzialności na gruncie CLC 92 nasiliła się po
wycieku z tankowca „Erika”. Z postulatem o zmianę powyższego mechanizmu
wystąpiła Komisja Europejska, proponując przyjęcie szerszej przesłanki prowadzącej do utraty prawa kanalizowania odpowiedzialności. Jednak prawdopodobieństwo zmiany regulacji CLC 92 należy uznać za niewielkie. Powołana na
forum IMO w 2000 r., czyli po katastrofie „Eriki”, III Międzysesyjna Grupa
Robocza ds. oceny skuteczności i adekwatności konwencyjnego systemu odpowiedzialności za szkody olejowe opowiedziała się za utrzymaniem status quo.
Orzekając o odpowiedzialności cywilnej po katastrofie tankowca „Erika”,
sąd francuski I instancji uznał, że powyższe przepisy o kanalizowaniu odpowiedzialności nie chronią oskarżonych. Po pierwsze, sąd przyjął, że art. III 4 (b)
CLC 92 nie wyłącza odpowiedzialności towarzystwa klasyfikacyjnego RINA.
Zdaniem sądu przepisy o kanalizowaniu należy interpretować wąsko. Sąd francuski wskazał, że zestawienie w art. III 4 (b) CLC 92 pojęcia „każda inna osoba, która nie będąc członkiem załogi…” obok „pilota” wskazuje na zakaz pozywania ograniczonej kategorii „innych osób”. Takich, które w sposób podobny
do pilota świadczą usługi na rzecz statku. Według sądu chodzi tu więc o osoby,
które, podobnie jak pilot, biorą bezpośredni udział w nawigacji statku 12 .
Towarzystwa klasyfikacyjne, choć świadczą usługi na rzecz statku, nie są bezpośrednio zaangażowane w żeglugę morską13. Przyjmując, że mechanizm kanalizowania odpowiedzialności z CLC 92 nie chroni RINA, sąd orzekł o odpowiedzialności towarzystwa na podstawie prawa francuskiego. Zdaniem sądu
działało ono niedbale, dopuszczając tankowiec „Erika”, skoro stan wraku tankowca wskazywał, że w chwili kontroli statku przez RINA korozja poszycia
wymagała wycofania go z żeglugi.
Podobnie sąd orzekł, że Total SA nie mógł skorzystać z przywileju kanalizowania odpowiedzialności. Spółka nie była ani armatorem, ani czarterującym
statek, którzy zgodnie z art. III 4 (c) CLC 92 są chronieni przed roszczeniami
poszkodowanych14. W rzeczywistości to nie Total SA zawarł umowę czarteru
statku na podróż, ale formalnym czarterującym tankowiec był odrębny podmiot
prawa – Total Transport Corporation (TTC). Stosując prawo francuskie, sąd
orzekł o odpowiedzialności Total SA za niedbalstwo przy wyborze niewłaściwego statku do przewozu oleju.

11

Zasada „płaci zanieczyszczający” przyjęta została w 1972 r. przez państwa OECD, a następnie
m.in. przez Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht; A. K i s s , D. S h e l t o n , Manual of European
Environmental Law, Cambridge 1997, s. 43.
12
Wyrok z 16.01.2008 r., s. 235.
13
W tym zakresie wyrok jest całkowicie sprzeczny z orzeczeniem wydanym przez sąd federalny
w Nowym Jorku po wycieku z tankowca „Prestige”, Reino de Espaňa v. the American Bureau of Shipping, 1:03-cv-03573 (LTS) (RLE), 2.01.2008 r.
14
Wyrok z 16.01.2008 r., s. 235.

28

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

Prezes Tevere Shipping nie został uznany ani za właściciela statku, ani za
agenta właściciela, którego chroni mechanizm kanalizowania odpowiedzialności na gruncie CLC 92. Oskarżony podnosił przed sądem, że pełnił rolę
armatora tankowca15. Gdyby sąd tak przyjął, to zgodnie z art. III 4 (c) CLC 92
powinien wyłączyć możliwość kierowania przeciwko niemu roszczeń o odszkodowanie spowodowane zanieczyszczeniem olejowym. Tak się nie stało.
Sąd uznał, że również prezes Panship nie jest agentem ani podwładnym właściciela statku na gruncie art. III 4 (a) CLC 92. Nie wziął jednak pod uwagę, że
mechanizm kanalizowania odpowiedzialności chroni również agentów i podwładnych zarządcy statku (art. III 4 (f) CLC 92).
Ostatecznie sąd przyjął solidarną odpowiedzialność wszystkich czterech
oskarżonych podmiotów.
Reasumując powyższe orzeczenie sądu pierwszej instancji, należy zwrócić
uwagę na wąską interpretację przepisów o kanalizowaniu odpowiedzialności.
Jej efektem jest dopuszczenie powództw cywilnych w stosunku do podmiotów,
które zwykle byłyby chronione przepisami o kanalizowaniu odpowiedzialności.
Zdawać się może, że sąd był zdeterminowany odejść od zastosowania CLC 92
na rzecz prawa francuskiego 16. Na pewno takie rozwiązanie jest znacznie bardziej korzystne dla poszkodowanych, którzy poza odszkodowaniem od gwaranta właściciela statku oraz Funduszu z 1992 r. mogą domagać się kompensacji od
kolejnych podmiotów, w dodatku bez możliwości powołania się przez nich na
kwotowe ograniczenie odpowiedzialności. Ponadto takie rozwiązanie pozwoliło
na przyznanie odszkodowania za szkodę w środowisku.
Pod pojęciem szkody w środowisku (tzw. czystej szkody w środowisku)
należy rozumieć szkodę w faunie i florze, która jest niezależna od interesów
majątkowych podmiotów korzystających ze środowiska 17. W ramach reżimu
konwencyjnego roszczenia o naprawienie tej postaci szkody ograniczono do
rozsądnych kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zanieczyszczenia 18. Podyktowane było to względami praktycznymi. Uznano, że jedynym wymiernym wyznacznikiem szkody w środowisku są koszty poniesione w celu jego oczyszczenia 19 . Zamiarem było wykluczenie roszczeń
opartych na abstrakcyjnym szacowaniu rozmiaru szkody za pomocą modeli matematycznych (np. 2 ruble za zanieczyszczony metr sześcienny wo-

15

Ibidem, s. 105.
W. H u i , Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage, Kluwer Law International 2011,
s. 361.
17
M. R é m o n d - G o u i l l o u d , The Future of the Compensation System as Established by the International Conventions, [w:] Liability for Damage to the Marine Environment, ed. C. d e l a R u e ,
London 1993, s. 92.
18
Art. I. 6 CLC 92.
19
Z. P e p ł o w s k a - D a b r o w s k a , Konwencyjny system odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami a amerykański Oil Pollution Act, Prawo Morskie 2011, t. XXVII,
s. 122.
16
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dy)20. Powyższe rozwiązanie uniemożliwia kompensację utraconych wartości, jakie spełniało dane środowisko wobec społeczności tego regionu
przed zanieczyszczeniem (np. niemożliwości rekreacyjnego żeglowania
czy wędkowania). Wyjęcie oskarżonych spod mechanizmu kanalizowania
odpowiedzialności pozwoliło na orzeczenie o ich odpowiedzialności cywilnej na gruncie prawa francuskiego, które nie przewiduje ograniczenia
odpowiedzialności za szkodę w środowisku, jak czyni to CLC 92. Oskarżeni zostali zobowiązani do wynagrodzenia szkody ekologicznej wobec
władz lokalnych departamentu Morbihan, któremu udało się udowodnić rozmiar zniszczeń we wrażliwych elementach fauny i flory środowiska morskiego znajdującego się w granicach departamentu. Sąd uznał, że legitymacja
czynna władz lokalnych wynika z kompetencji, jakie spoczywają na nich
w zakresie kontroli i ochrony środowiska naturalnego występującego na terenie jednostek administracyjnych. Wysokość odszkodowania oszacowano na
podstawie rozmiaru podatku lokalnego od obszarów naturalnych szczególnie
wrażliwych, który stanowi 1 proc. lokalnego podatku od wyposażenia. Ponadto sąd zasądził na rzecz departamentu zadośćuczynienie z tytułu utraty reputacji spowodowanej zniszczeniem walorów środowiska naturalnego. Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie zasądzone zostało również na rzecz
organizacji zajmującej się ochroną ptaków – LPO (fr. la Ligue pour la protection des oiseaux). Legitymacja czynna organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną środowiska, wynika z ich roli „strażnika” zbiorowych interesów społeczeństwa. Zasądzone odszkodowanie obejmowało straty
poniesione przez organizację w celu podjęcia akcji ratowania zanieczyszczonych ropą ptaków. Zadośćuczynienie natomiast miało wynagradzać straty moralne wynikające z faktu, że wyciek zniszczył wieloletnią pracę organizacji na
rzecz ratowania ptaków morskich.

2. WYROK SĄDU APELACYJNEGO
Od powyższego wyroku odwołał się Total SA, który podnosił między innymi, że wybór statku do czarteru na rok przed katastrofą nie mógł być powodem
jego zatonięcia. Ponadto Total kwestionował niedbalstwo w procedurze wyboru

20
Przykład zaczerpnięty z roszczenia ZSRR wobec Funduszu Odszkodowań z 1971 r. po wycieku
z tankowca „Antonio Gramsci”. ZSRR domagało się wynagrodzenia szkody w środowisku w wymiarze
oszacowanym na podstawie matematycznego wzoru zamieszczonego w ustawie radzieckiej Metodika;
zob. Z. B r o d e c k i , Zmiany w międzynarodowym systemie odpowiedzialności za szkody spowodowane
zanieczyszczeniem morza olejami, Prawo Morskie 1986, t. I, s. 128, przyp. 11.

30

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

statku. Twierdził, że dokonał go na podstawie certyfikatów stwierdzających
zdatność do żeglugi21.
30.03.2010 r. sąd apelacyjny w Paryżu podtrzymał wyrok skazujący oskarżonych za przestępstwo na gruncie ustawy z 5.07.1983 r.22. W zakresie odpowiedzialności cywilnej, inaczej niż sąd pierwszej instancji, uznał, że CLC 92
chroni przed roszczeniami poszkodowanych prezesa Tevere Shipping, który
pełni rolę wymienionego w art. III 4 (a) CLC 92 agenta właściciela statku. Jednak jego zachowanie prowadzące do zaniedbania stanu technicznego tankowca
przesądziło o jego winie niewybaczalnej. Ostatecznie więc, podobnie jak na
gruncie zaskarżonego wyroku, prezes Tevere Shipping mógł być pozwany przez
poszkodowanych poza granicami CLC 92. Sąd podtrzymał również wyrok
w zakresie ustalenia odpowiedzialności cywilnej prezesa Panship, uznając, że
był on agentem spółki, która nie będąc członkiem załogi, świadczy usługi na
rzecz statku. Osoba taka nie jest chroniona kanalizowaniem odpowiedzialności
na gruncie CLC 92. Również odnośnie do RINA potwierdzono, że towarzystwo
klasyfikacyjne nie może powoływać się na definicję kanalizowania z CLC 92.
Odmienność wyroku sądu apelacyjnego dotyczy przede wszystkim głównego
oskarżonego – Total SA. Sąd uznał, że był on czarterującym statek de facto
i dlatego, zgodnie z CLC 92, nie może ponosić odpowiedzialności cywilnej za
szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem, chyba że działał z winą umyślną lub
winą własną niewybaczalną. Według sądu wybór tankowca mimo świadomości
jego złego stanu technicznego był niedbalstwem, jednak nie urastał do winy
niewybaczalnej. Przedstawiciele Total nie zdawali sobie sprawy, że poprzez
wyczarterowanie „Eriki” mogą spowodować katastrofę ekologiczną. Tym samym mechanizm kanalizowania nie został obalony. Zarazem uznano, że kwoty
dobrowolnie uiszczone przez Total SA na rzecz poszkodowanych po orzeczeniu
w 2008 r. (ok. 190 milionów euro) nie podlegają zwrotowi.
Sąd apelacyjny podtrzymał natomiast inną kontrowersyjną część zaskarżonego wyroku, dotyczącą odpowiedzialności za szkodę w środowisku 23. Określił
ją jako „każdą znaczą szkodę w środowisku naturalnym, które oznacza powietrze, atmosferę, wodę, ziemię, krajobraz, naturalne plenery, bioróżnorodność
oraz połączenia tych elementów, które nie wpływają na żaden konkretny interes
ekonomiczny jednostki, ale mają znaczenie dla uzasadnionego interesu publicznego”24. Ze względu na współzależność człowieka i natury każda szkoda w środowisku stanowi szkodę ludzkości i musi być wynagrodzona, skoro końcowym
poszkodowanym jest człowiek 25.
21
Total SA: Understanding the Erika appeal, broszura zamieszczona na: http://www.total.com
/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/2875/EN/brochure_presse_Erika_VA.pdf/.
22
Paris, pôle 4, 11 e ch., 30.03.2010, RG n° 08/02278.
23
Procès en appel de l'Erika: confirmation des responsabilités et reconnaissance du préjudice
écologique, 15.04.2010, http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/b/21/article/proces-en-appel-de-lerikaconfirmation-des-responsabilites-et-reconnaissance-du-prejudice-eco//h/0a8f41f035.html.
24
IOPC/APR13/3/3, s. 5.
25
Ibidem, s. 7.
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Zwolnienie Total SA z odpowiedzialności cywilnej wzbudziło duże kontrowersje. W literaturze wskazywano, że wybór „Eriki”, starego tankowca
o bardzo złym stanie technicznym, do przewozu ładunku olejowego wzdłuż
niebezpiecznych wybrzeży Bretanii jest czymś więcej niż zwykłym niedbalstwem. Takim zachowaniem byłby przewóz dwóch galonów benzyny, ale nie
tysięcy ton oleju 26. Autorka artykułu zgadza się z Moréteau, że powyższe działanie nosi znamiona rażącego niedbalstwa lub lekkomyślności27. Należy jednak
pamiętać, że nawet taki stopień zawinienia nie będzie pozwalał na pociągnięcie
do odpowiedzialności cywilnej Total SA. Konwencja CLC 92 uchyla bowiem
„ochronny parasol” kanalizowania odpowiedzialności znad czarterującego statek, wyłącznie gdy szkoda spowodowana została z jego własnej niewybaczalnej
winy. Dlatego w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności należałoby udowodnić, że chciał on spowodować szkodę albo miał świadomość jej możliwego
powstania i był na nią obojętny, decydując się mimo wszystko na wadliwe działanie28. Ponadto art. III 4 CLC 92 wymaga dowodu świadomości wyrządzenia
„takiej” szkody. Nie wystarczy dowód świadomości spowodowania jakiejkolwiek szkody po stronie czarterującego. Dla jego odpowiedzialności należy
udowodnić, że chciał on spowodować lub posiadał świadomość o prawdopodobieństwie wywołania konkretnej szkody spowodowanej zanieczyszczeniem. Omawiany warunek dodatkowo utrudnia pozycję poszkodowanego
i praktycznie gwarantuje korzystne dla czarterującego kanalizowanie odpowiedzialności29.

3. WYROK SĄDU KASACYJNEGO
Ostatecznie sprawa trafiła do sądu kasacyjnego, który wydał orzeczenie
25.09.2012 r. 30 . Sąd kasacyjny rozpoczął od ustalenia, czy sądy francuskie
w ogóle mają jurysdykcję do rozpatrzenia sprawy. „Erika” zatonęła bowiem nie
na morzu terytorialnym, gdzie rozciąga się jurysdykcja państwa nadbrzeżnego,
ale w wyłącznej strefie ekonomicznej. W swojej opinii dla sądu kasacyjnego
Rzecznik Generalny (fr. Avocat Générale) wnosił o kasację (bez zwrócenia wyroku do sądu niższej instancji) z powodu braku jurysdykcji sądów francuskich.
Jego zdaniem kompetencja do rozpatrzenia sprawy należała do sądów państwa
26

O. M o r é t e a u , CA Paris, 30 March 2010, no 08-02278: The Sinking of the Tanker Erika, Culpa Levis or Culpa Lata?, European Tort Law 2010, eds. H. K o z i o l , B.C. S t e i n i n g e r , s. 195.
27
Ibidem.
28
Goldman v. Thai Airways International Ltd (1983), 1 WLR 1186.
29
M.N. T s i m p l i s , Marine pollution from shipping activities, Journal of Maritime Law 2008, vol.
14, s. 114. Autor omawiał przesłankę winy własnej niewybaczalnej na tle utraty prawa do kwotowego
ograniczenia odpowiedzialności z CLC 92.
30
Arrêt n˚ 3439 du 25 septembre 2012 (10-82.938), Cour de cassation, Chambre criminelle.
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bandery, czyli do Malty31. Sąd kasacyjny nie zgodził się z powyższym. Uzasadniając jurysdykcję sądów francuskich, powołał się na Konwencję Narodów
Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) 32, w szczególności art. 220 i 228.
Zgodnie z pierwszym z nich, w przypadkach, gdy istnieją wyraźne dowody, że
statek płynący w wyłącznej strefie ekonomicznej lub po morzu terytorialnym
państwa dopuścił się zanieczyszczenia powodującego poważną szkodę lub zagrożenie poważną szkodą dla państwa nadbrzeżnego, może ono wszcząć postępowanie (…) zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym. Natomiast według art.
228 UNCLOS państwo nadbrzeżne, które wszczęło postępowanie w celu wymierzenia kary za przestępstwo popełnione przez obcy statek poza morzem terytorialnym tego państwa, zmuszone jest zawiesić to postępowanie, jeśli zostało
ono również wszczęte przez państwo bandery. Sąd kasacyjny przyjął, że skoro
państwo bandery milczy, sądy francuskie mają kompetencję do rozpatrzenia
sprawy 33 . Według sądu: „Poprzez łączne zastosowanie art. 220 i 228, gdy
w państwie nadbrzeżnym zostało wszczęte postępowanie w sprawie ewentualnego nałożenia kar za naruszenie międzynarodowych norm i standardów w zakresie zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczenia ze statków, które
popełnione zostało poza jego morzem terytorialnym przez obcy statek, państwo
to ma jurysdykcję, gdy postępowanie dotyczy poważnej szkody”34.
Kwestionując kompetencję sądu, kilkoro oskarżonych podnosiło, że sądy
karne nie mają jurysdykcji do orzekania o odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem olejowym według CLC 92. Sąd nie zgodził się z powyższymi twierdzeniami. Jurysdykcja sądów karnych wynika
z samej CLC 92, która stanowi, że państwa będące stronami konwencji mają
obowiązek zapewnić, że ich sądy posiadają jurysdykcję do rozpatrzenia roszczeń o odszkodowanie35.
W zakresie odpowiedzialności karnej sąd kasacyjny musiał wypowiedzieć
się na temat ewentualnej sprzeczności prawa z 5.07.1983 r. z międzynarodowym reżimem ustalonym w konwencji MARPOL 73/7836. Otóż prawo francuskie za przestępstwo uznaje nieumyślne spowodowanie zanieczyszczenia środowiska. Taki czyn zarzucany był czterem oskarżonym. Z kolei MARPOL
73/78 przyjmuje, że zabronione jest umyślne wypuszczenie oleju do morza.
Odpowiedzialność za wyciek spowodowany nieumyślnie poniosą kapitan statku
lub jego armator, ale tylko w pewnych szczególnych przypadkach: gdy nie podjęli rozsądnych działań w celu zapobieżenia lub zmniejszenia wycieku bądź gdy
31

IOPC/APR13/3/3, s. 3.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay 10.12.1982 r.
(Dz.U. z 2002 r., Nr 59, poz. 543).
33
P. D e l e b e c q u e , L’arrêt «ERIKA» : un grand arrêt de droit pénal, maritime ou de droit civil?,
Racueil Dalloz 22.11.2012, n˚ 40, s. 2713.
34
Wyrok z 25.09.2012 r., s. 107.
35
Art. IX. 2 CLC 92.
36
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, podpisana
w Londynie 2.11.1973 r. (Dz.U. z 1987 r., Nr 17, poz. 101).
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spowodowali wyciek z zamiarem spowodowania szkody, albo nierozważnie i ze
świadomością, że szkoda prawdopodobnie nastąpi37. Porównanie powyższych
przesłanek odpowiedzialności zdaje się wskazywać, że prawo francuskie stoi
w sprzeczności z ratyfikowaną przez Francję konwencją międzynarodową. Sąd
kasacyjny był jednak innego zdania. Uznał, że MARPOL 73/78 nie zawiera
żadnej normy, która odbierałaby państwom suwerenność w zakresie przyjęcia
przepisów surowszych w ich prawach krajowych38. W szczególności konwencja
nie zawiera zamkniętego katalogu podmiotów, które mogą być odpowiedzialne
karnie za zanieczyszczenie wód morskich.
W zakresie odpowiedzialności karnej sąd kasacyjny podtrzymał wyrok skazujący czterech oskarżonych, uznając ich winnymi nieumyślnego spowodowania zanieczyszczenia.
Orzekając o odpowiedzialności cywilnej poszczególnych oskarżonych, sąd
podtrzymał wyrok sądu apelacyjnego odnośnie do odpowiedzialności prezesa
Tevere Shipping (jednostatkowej spółki, właściciela „Eriki”). Sąd kasacyjny
uznał go za agenta właściciela statku, chronionego przepisami o kanalizowaniu
odpowiedzialności na gruncie art. III 4 (a) CLC 92, który to jednak utracił ten
przywilej ze względu na jego własną niewybaczalną winę. Oskarżonego obciążał brak jakichkolwiek prac renowacyjnych tankowca oraz kontroli nad stanem
technicznym statku. Przez oddanie w czarter uszkodzonego tankowca świadomie podjął ryzyko wystąpienia katastrofy. Działał lekkomyślnie, w dodatku
zdawał sobie sprawę, że nagminny brak napraw musi prowadzić do korozji statku, która wkrótce zmieni go we wrak39.
Podobnie, odnośnie do prezesa Panship, spółki zarządzającej statkiem, sąd
kasacyjny wskazał, że obejmuje go kanalizowanie odpowiedzialności na gruncie konwencji. Pełnił on bowiem rolę agenta zarządcy statku (art. III 4 (f) CLC
92). Natomiast oskarżony utracił powyższą ochronę, bo jego zachowanie nosiło
znamiona winy własnej niewybaczalnej40.
Sąd kasacyjny musiał zająć również stanowisko w kontrowersyjnej kwestii
odpowiedzialności towarzystwa klasyfikacyjnego, które wydało certyfikat statkowi nienadającemu się do żeglugi. Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna nie
wskazują definitywnie na właściwe rozwiązanie tego problemu 41. Głos najwyższego sądu francuskiego stanowi więc istotny wkład w rozwiązanie problematycznej kwestii. A sąd kasacyjny, odmiennie niż apelacyjny, rozciągnął ochronę
kanalizowania odpowiedzialności na RINA. Uznał, że poprzez umowę z właścicielem statku, w której wyniku RINA wydało certyfikat klasy, towarzystwo
37

Prawidło 11 załącznika 1 do MARPOL 73/78.
P. D e l e b e c q u e , op cit., s. 2714.
39
Wyrok z 25.09.2012 r., s. 214.
40
Ibidem, s. 220.
41
Sąd apelacyjny w omawianym wyroku z 30.03.2010 r. orzekł, że możliwe jest pozywanie towarzystw klasyfikacyjnych, natomiast federalny sąd amerykański w orzeczeniu wydanym w sprawie katastrofy tankowca „Prestige" nie dopuścił takich pozwów; zob. przyp. 13.
38
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klasyfikacyjne pełniło rolę osoby, która nie będąc członkiem załogi, świadczy
usługi na rzecz statku (art. III 4 (b) CLC 92).
W literaturze przedmiotu wskazuje się na wątpliwości związane z tak szerokim rozumieniem przepisów CLC 92. Delebecque zastanawia się, czy zamiarem sądu było rozciągnięcie kanalizowania odpowiedzialności na podmioty takie jak stocznie budujące lub naprawiające statki. Autor sugeruje, że wydając
taką decyzję, sąd kasacyjny zdawał sobie sprawę z krytyki, jaką może wzbudzić. Dlatego tym łatwiej orzekł, że RINA jednak utraciło immunitet przez fakt
dopuszczenia się własnej niewybaczalnej winy42.
Ostatni z oskarżonych – Total SA został uznany za „faktycznego czarterującego” (fr. affréteur véritable), mimo że umowa czarteru została zawarta przez
TTC, osobny od Total podmiot prawa. Również w przypadku Total sąd orzekł
o utracie immunitetu przyznanego przez kanalizowanie odpowiedzialności.
Gdyby przed wyborem statku przeprowadził on inspekcję tankowca należycie,
stałoby się jasne, że „Erika” nie nadawała się do żeglugi po Atlantyku
w okresach sztormu. Sąd apelacyjny uznał powyższe zachowanie za nieumyślność. Natomiast sąd kasacyjny na podstawie powyższych faktów przyjął, że
przedstawiciele Total SA mieli świadomość prawdopodobnego wystąpienia
szkody i dobrowolnie godzili się wziąć na siebie to ryzyko43. Dlatego z powodu
własnej niewybaczalnej winy Total utracił ochronę kanalizowania odpowiedzialności.
Po stwierdzeniu, że kanalizowanie odpowiedzialności z CLC 92 nie obejmuje oskarżonych, sąd kasacyjny orzekł o ich odpowiedzialności cywilnej na
gruncie prawa francuskiego. Przyjął, że są oni solidarnie odpowiedzialni za
szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem 44 . Zgodnie z wyrokiem szkoda ta
obejmuje również czystą szkodę w środowisku. Sąd kasacyjny nie uchylił wyroku niższej instancji w zakresie przyznania odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody majątkowe i moralne władz lokalnych zanieczyszczonych regionów oraz organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Wskazuje się, że
w powyższym wyroku sąd kasacyjny po raz pierwszy rozpoznał nową postać
szkody w prawie francuskim, i.e. szkodę ekologiczną (fr. le préjudice écologique)45. Na kanwie powyższego wyroku rozpoczęto we Francji prace nad projektem ustawy, wprowadzającym do prawa francuskiego koncept szkody w środowisku46.

42

P. D e l e b e c q u e , op.cit., s. 2715.
Wyrok z 25.09.2012 r., s. 316.
44
Ibidem.
45
P. D e l e b e c q u e , op.cit., s. 2716 ; Erika: la Cour de cassation confirme les condamnations,
http://www.liberation.fr/terre/2012/09/25/la-cour-de-cassation-confirme-les-condamnations-dans-le-pro
ces-de-l-erika_848712.
46
16.05.2013 r. odbyło się w Zgromadzeniu Narodowym (izba niższa parlamentu francuskiego)
pierwsze czytanie projektu ustawy wniesionego przez senatora B. Retailleau.
43
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PODSUMOWANIE
Bez wątpienia opisane wyroki sądów francuskich są istotne z punktu widzenia funkcjonowania międzynarodowego systemu kompensacji szkód olejowych.
Są przykładem, że sądy niektórych państw będących stronami konwencji są
skłonne interpretować jej przepisy, np. o kanalizowaniu odpowiedzialności,
w taki sposób, aby odejść od reżimu międzynarodowego na rzecz prawa krajowego. To ostatnie bowiem nie wyklucza kompensacji czystej szkody w środowisku, jak czyni to CLC 92. Przyszłość pokaże, czy sądy innych państw będą
skłonne podążyć za rozwiązaniem przyjętym we Francji.

ZUZANNA PEPŁOWSKA-DĄBROWSKA

LIABILITY FOR DAMAGE RELATED
TO ERIKA DISASTER IN FRENCH JURISPRUDENCE
(Summary)
In 1999 tanker Erika, flying Maltese flag, sank in French exclusive economic
zone, spilling 20 000 tones of oil into the sea and polluting 400 km of French
shore. In 2008 French court held the defendants liable for reckless negligence
in criminal proceedings, with appellate and cassation courts ruling in 2010 and
2012 respectively. The author discusses those judgments.
The courts have considered the International Convention on Civil Liability
for Oil Pollution Damage (1992), the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
(1971) and French Law No. 83-583 of 5 July 1983. The rulings have met considerable criticism with respect to issues of French jurisdiction and channelling
of liability. It was argued that criminal courts cannot give verdicts on civil liability for oil pollution damage.
The article also covers classification societies’ liability for certifying ship’s
seaworthiness.
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PAWEŁ KRĘŻEL

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
ZA ZANIECZYSZCZENIA POWSTAŁE W ZWIĄZKU
Z WYDOBYCIEM ROPY NAFTOWEJ NA MORZU
Ostatnio społeczność międzynarodowa stanęła przed nowym problemem – wycieku ropy naftowej nie ze statków, ale z platform wydobywczych. Stało się to za przyczyną awarii w 2009 r. na
platformie wiertniczej „West Atlas” (około 250 km od północnych wybrzeży Australii), co spowodowało zanieczyszczenie olejowe północnych wybrzeży Australii i wysp Indonezji. Niedawno
doszło też do ogromnego wycieku w Zatoce Meksykańskiej (platforma „Deepwater Horizon”).
Nie ma narzędzi międzynarodowych regulujących kwestie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez podobne zdarzenia. Indonezja postawiła ten problem pod obrady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), a ta będzie zmierzała do opracowania konwencji międzynarodowej. Ryzyko podobnego zanieczyszczenia występuje również na Morzu Bałtyckim, na Morzu
Północnym i w wielu innych regionach świata.
Odrębnym zagadnieniem jest odpowiedzialność cywilna sprawcy na podstawie przepisów
krajowych. W Polsce byłby to art. 435 i następne Kodeksu cywilnego.
Poruszony w artykule problem cieszy się coraz większym zainteresowaniem Unii Europejskiej, a Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ma mandat do działania w wypadku wystąpienia szkód związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu. Unia Europejska – na wzór
amerykańskiej OPA (Oil Pollution Act 1990 r.) – chce całościowo uregulować zagadnienia zanieczyszczenia spowodowanego przez szeroko pojęty przemysł wydobywczy.

1. DEBATA NA FORUM IMO
Podczas 60. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (IMO Marine Environment Protection Committee – MEPC) w marcu 2010 r. delegacja
Indonezji przedstawiła informację o skutkach awarii na platformie wiertniczej
„West Atlas” na złożu Montara. Do awarii doszło 21.08.2009 r. w australijskiej
wyłącznej strefie ekonomicznej, ok. 250 km od północnych wybrzeży Australii1. Niekontrolowany przez 74 dni wyciek oleju oraz gazu doprowadził do jed1
Osiem miesięcy później, w kwietniu 2010 r., doszło do bardzo podobnego i szeroko nagłaśnianego przez media wypadku platformy „Deepwater Horizon” w Zatoce Meksykańskiej, u wybrzeży USA.
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nej z największych w historii Australii katastrof ekologicznych, powodując
również transgraniczne zanieczyszczenie olejowe wysoce wrażliwych ekosystemów wysp Indonezji2. Co więcej, operatorem platformy była, należąca bezpośrednio do rządu Tajlandii, Petroleum Authority of Thailand.
Ze względu na brak instrumentów międzynarodowych regulujących kwestie
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez podobne zdarzenia delegacja
Indonezji zaproponowała podjęcie przez MPEC kwestii odpowiedzialności za
transgraniczne zanieczyszczenia powstałe w związku z wydobyciem ropy na
morzu3. Jak słusznie jednak wskazał Departament Prawny IMO, sprawy odpowiedzialności cywilnej należą do właściwości Komitetu Prawnego IMO (LEG)
– stąd też, zgodnie z sugestią Departamentu Prawnego, kwestia ta została podniesiona przez Indonezję podczas 97. sesji Komitetu Prawnego w listopadzie
2010 r. 4 . Podczas obrad delegacja Indonezji przedstawiła raport dotyczący
szkód spowodowanych przez wyciek (szacowanych na 2,5 mld USD) oraz zaproponowała dodanie nowego punktu w programie prac Komitetu Prawnego na
lata 2012–2013, dotyczącego ww. kwestii. Indonezja podkreśliła, że w przypadku odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wyciek lub usunięcie
oleju ze statku przewożącego olej luzem jako ładunek powszechnym światowym standardem jest Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. wraz z protokołem z 1992 r. (CLC 92) 5 oraz Międzynarodowa konwencja o utworzeniu
Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami wraz z protokołem z 1992 r. (FUND 92) 6. Konwencje te,
w których uczestniczy ponad 100 państw 7, tworzą system odpowiedzialności
obejmujący dwa filary 8 . Pierwszy filar przewiduje wypłatę odszkodowań na
podstawie konwencji CLC 92 z ubezpieczenia obowiązkowego tankowców – do
określonych kwotowo limitów. Drugim filarem są wypłaty odszkodowań przez
będący międzynarodową organizacją Fundusz (IOPCF), zasilany przez składki
uiszczane w państwach-stronach konwencji FUND 92 przez importerów oleju.
Dla państw, które uważają, że nawet wypłaty z Funduszu mogą okazać się

2
http://www.amsa.gov.au/Marine_Environment_Protection/National_plan/Incident_and_Exercise_
Reports/documents/Montara_IAT_Report.pdf, http://www.environment.gov.au/coasts/oilspill.html.
3
Dokument MEPC 60/22 z 11.05.2010 r., s. 7.
4
Dokument LEG 97/14/1 z 10.09.2010 r.
5
Sporządzona w Brukseli 29.11.1969 r. (Dz.U. z 1976 r., Nr 32, poz. 184), zmieniona protokołem
londyńskim z 27.11.1992 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 136, poz. 1526).
6
Sporządzona w Brukseli 18.12.1971 r. (Dz.U. z 1986 r., Nr 14, poz. 79), zmieniona protokołem
londyńskim z 27.11.1992 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 136, poz. 1529).
7
Konwencja CLC 92 – 130 ratyfikacji, konwencja FUND 92 – 111 ratyfikacji (IMO Summary of
Status of Conventions, stan na 30.04.2013 r.).
8
Szerzej o systemie IOPCF oraz odpowiedzialności za zanieczyszczenia olejami ze statku na
świecie p. Z. P e p ł o w s k a - D ą b r o w s k a , Konwencyjny system odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami a amerykański Oil Pollution Act, Prawo Morskie 2011, t. XXVII,
s. 117–128.
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niewystarczające, w 2003 r. przewidziano możliwość uczestnictwa w tzw. funduszu dodatkowym, również zasilanym przez importerów oleju9.
Propozycja Indonezji przewidywała oparcie systemu odpowiedzialności za
wycieki z platform na rozwiązaniach znanych z systemu odpowiedzialności
IOPCF. Pierwszym filarem byłoby obowiązkowe ubezpieczenie operatora lub
właściciela platformy, który odpowiadałby za szkody na zasadzie ryzyka. Wypłaty z drugiego filara zapewniłoby utworzenie specjalnego funduszu odszkodowawczego10. Propozycja ta stała się przedmiotem burzliwej dyskusji podczas
obrad Komitetu Prawnego. Jej przeciwnicy podnosili, że sytuacja platform jest
zupełnie inna niż statków, w których przypadku ma się do czynienia z potencjalnym konfliktem prawa bandery oraz prawa państwa portu. Platformy są co
do zasady eksploatowane na szelfie kontynentalnym państw nadbrzeżnych,
a zasady takiej eksploatacji określa właściwe państwo nadbrzeżne, często na
podstawie dwustronnych czy też regionalnych umów międzynarodowych.
Wskazywano również, że kwestie te wychodzą poza mandat IMO, która została
powołana w celu regulacji „żeglugi zatrudnionej w handlu międzynarodowym”11. Podnoszono również, że sprawa wymaga konsultacji z innymi organizacjami międzynarodowymi – jak np. UNEP (United Nations Environment
Programme – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych)
czy ISA (International Seabed Authority – Międzynarodowa Organizacja Dna
Morskiego).
W odpowiedzi na powyższe zarzuty wskazywano, że IMO wielokrotnie regulowała już kwestie związane z eksploatacją platform wiertniczych – wymieniono m.in. konwencję MARPOL12 oraz Protokół z 1988 r. w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform
umieszczonych na szelfie kontynentalnym13, rozszerzający na platformy postanowienia konwencji SUA 14 . Do listy tej należy dodać również tzw. kodeks

9
Utworzonym na mocy Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r.
(Dz U. z 2009 r., Nr 49, poz. 392). Protokół z 2003 r. uchwalono w wyniku serii katastrof tankowców
na wodach UE. W funduszu dodatkowym uczestniczy 29 państw – głównie państw członkowskich EU.
10
Załącznik 2 dokumentu LEG 97/14/1 z 10.09.2010 r.
11
Art. 1 Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (Dz.U. z 1961 r., Nr 14,
poz. 74, ze zmian.).
12
Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzona w Londynie
2.11.1973 r., zmieniona przez protokół z 1978 r. (Dz.U. z 1987 r., Nr 17, poz. 101) oraz protokół
z 1997 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 202, poz. 1679). Zgodnie z art. 2 statkiem w rozumieniu konwencji
MARPOL jest jednostka pływająca jakiegokolwiek typu, używana w środowisku morskim – w tym
wodoloty, poduszkowce, statki podwodne, urządzenia pływające oraz stałe bądź pływające platformy.
13
Dz.U. z 2002 r., Nr 22, poz. 211. Protokół ten został zmieniony przez protokół z 2005 r., rozszerzający katalog czynów zabronionych.
14
Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi
morskiej z 1988 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 129, poz. 635, ze zmian.).
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MODU z 2009 r.15. Jednak platform wiertniczych dotyczy przede wszystkim
Międzynarodowa konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza
olejami oraz współpracy w tym zakresie z 1990 r. (konwencja OPRC)16, która
jest uzupełnieniem systemu IOPCF 17 . Przewiduje ona, że eksploatujący jednostki przybrzeżne, definiowane jako „stałe lub pływające instalacje lub konstrukcje zaangażowane w działalność poszukiwawczą, wydobywczą lub produkcyjną gazu lub oleju oraz w załadunek lub przeładunek oleju”18, powinni
posiadać plany zabezpieczenia przed zagrożeniem zanieczyszczeniem morza
olejami, skoordynowane z systemem krajowym ustanowionym zgodnie z art. 6
konwencji OPRC i zatwierdzone zgodnie z procedurą ustanowioną przez właściwą administrację krajową. Ponadto nakłada ona na dowodzących takimi jednostkami przybrzeżnymi obowiązek meldowania o każdym zdarzeniu, jakie
wystąpiło na ich jednostce i spowodowało wypływ albo prawdopodobieństwo
wypływu oleju do morza. Przewiduje również obowiązek meldowania o każdym zaobserwowanym na morzu zdarzeniu związanym z wypływem oleju lub
jego obecnością w wodzie19.
Pomimo podnoszonych wątpliwości większość państw opowiedziała się za
kontynuowaniem przez Komitet LEG prac nad kwestiami związanymi z odpowiedzialnością za transgraniczne zanieczyszczenia powstałe w wyniku wydobycia ropy na morzu. W związku z tym, zgodnie z propozycją Sekretariatu IMO
zawartą w dokumencie LEG 97/WP.6, LEG zadecydował o wnioskowaniu do
Rady IMO o zmianę Strategicznego Celu 7.2 Planu Działania IMO, umożliwiającą podjęcie prac nad tym zagadnieniem. Ponadto Komitet zalecił prowadzenie
dalszych prac między sesjami, w trybie roboczym. Udział w pracach zadeklarował przedstawiciel UNEP oraz CMI (Comité Maritime International – Międzynarodowy Komitet Morski), a Indonezja poinformowała o planach zorganizowania konferencji poświęconej omawianym zagadnieniom na wyspie Bali 20.
15

Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, Rezolucja Zgromadzenia IMO nr A.1023(26) z 2009 r. Kodeks z 2009 r. poprzedzony był kodeksami z 1989 r. (Rezolucja
A.649(16)) oraz z 1979 r. (Rezolucja A.414(XI)).
16
Dz.U. z 2004 r., Nr 36, poz. 323.
17
Do systemu IOPCF odsyła preambuła konwencji OPRC: „Strony niniejszej konwencji (…)
uwzględniając również znaczenie międzynarodowych instrumentów prawnych w sprawie odpowiedzialności i odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, włączając Międzynarodową
konwencję o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r.
(CLC) i Międzynarodową konwencję o utworzeniu międzynarodowego funduszu odszkodowań za szkody
spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1971 r. (FUND) oraz konieczność szybkiego wejścia w życie
Protokołów z 1984 r. do konwencji CLC i FUND (…) uzgodniły, co następuje (…)”.
18
Art. 2(4) konwencji OPRC.
19
Art. 4(1) lit. a oraz b konwencji OPRC.
20
Dokument LEG 97/15 z 1.12.2010 r., s. 29. Zaproponowano następującą zmianę: IMO will focus on
reducing and eliminating any adverse impact by shipping or by offshore oil exploration and exploitation
activities on the environment by developing effective measures for mitigating and responding to the impact
on the environment caused by shipping incidents and operational pollution from ships and liability and
compensation issues connected with transboundary pollution damage resulting from offshore oil exploration and exploitation activities.

Odpowiedzialność cywilna za zanieczyszczenia…

41

Czekając na akceptację Rady IMO, dyskusję kontynuowano podczas 98. sesji Komitetu LEG w kwietniu 2011 r. Delegacja Rosji przedstawiła działania
podejmowane w ramach szczytu G20 21 . Podczas szczytu w lipcu 2010 r.,
wkrótce po katastrofie platformy „Deepwater Horizon” 22, prezydent Federacji
Rosyjskiej przedstawił propozycję podjęcia prac nad zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska w przypadku wycieków olejowych oraz podkreślił
konieczność współpracy i wymiany dobrych praktyk państw G2023 w tym obszarze. W odpowiedzi na rosyjską inicjatywę G20 powołała grupę roboczą,
w której oprócz Rosji przewodnictwo objęły Brazylia oraz Turcja. Efekty prac
grupy przedstawiono na szczycie G20 w Seulu, w listopadzie 2010 r., na którym
zadecydowano o kontynuacji prac24 oraz wskazano na konieczność konsultacji
z właściwymi organizacjami, takimi jak OECD, IMO, IADC (International Association of Drilling Contractors), IEA (International Energy Agency) oraz
OPEC. Podkreślono też, że należy wziąć pod uwagę wyniki prac komisji badających niedawne wypadki w Australii oraz USA25.
Delegacja CMI przypomniała, że kwestie dotyczące urządzeń offshore są
przedmiotem zainteresowań CMI od ponad 30 lat. W 1998 r., podczas 78. sesji
Komitetu LEG, CMI przedstawił nawet raport w tej sprawie wraz z projektem
konwencji, która miałaby obejmować zarówno urządzenia mobilne, jak i trwale
związane z dnem morskim26. Dokument ten jednak nie spotkał się z wystarczającym poparciem ani delegacji rządowych, ani przedstawicieli branży27.
Niestety i tym razem uaktywniły się państwa przeciwne pracom nad takim
dokumentem. Przeciwnikiem kontynuowania prac nad projektem konwencji
była w szczególności Brazylia, która nie czekając na decyzję Rady IMO, rozpoczęła kampanię dyplomatyczną mającą na celu uzyskanie poparcia dla swego
negatywnego stanowiska. Wysiłki Brazylii okazały się skuteczne. W czerwcu
2011 r., podczas 106. sesji, dzięki poparciu m.in. UK, Niemiec i Norwegii 28
Rada IMO zadecydowała o przekazaniu propozycji zmian w planie prac Komitetu Prawnego „do ponownej analizy na najbliższej sesji LEG”, co „w języku”

21

Dokument LEG 98/14 z 18.04.2011 r., s. 30.
http://www.noaa.gov/deepwaterhorizon/.
23
http://www.g20.org/docs/about/about_G20.html.
24
Dokument Review of international regulation of oil and gas exploitation and exploration and marine transportation from the perspective of marine environmental protection.
25
The National Commission on the Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling,
http://www.oilspillcommission.gov/.
26
Draft Convention on Offshore Mobile Craft – dokument LEG 78/10 z 13.08.1998 r., przygotowany
przez CMI Working Group on Offshore Craft.
27
Negatywne stanowisko IADC. Szerzej [w:] International Organizations and the Law of the Sea:
Documentary Yearbook, t. 18, red. B. K w i a t k o w s k a , Martinus Nijhoff Publishers 2002, s. 61.
28
Dokument C 106/SR.7 z 30.06.2011 r., s. 8.
22
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IMO oznacza negatywne stanowisko29. W związku z tym Komitet LEG zadecydował o udzieleniu na kolejnych sesjach „asysty” państwom zainteresowanym
związaniem się bilateralnymi lub regionalnymi umowami regulującymi kwestie
odpowiedzialności za zanieczyszczenia pochodzące z platform – w ramach
omawiania tzw. spraw różnych (any other business). Na najbliższej sesji ma
zostać dokonana analiza istniejących bilateralnych i regionalnych rozwiązań.
Na jej podstawie możliwe będzie opracowanie modelowego rozwiązania (np.
w formie rezolucji Zgromadzenia IMO), które w późniejszym czasie mogłoby
stać się podstawą do opracowania konwencji międzynarodowej. W tym celu
Komitet Prawny zasugerował Indonezji zorganizowanie w 2014 r. konferencji
z udziałem zainteresowanych państw oraz organizacji, a Sekretariat IMO zadeklarował pomoc w jej przygotowaniu 30.

2. AKTUALNY STAN PRAWNY
Wbrew dość powszechnie przyjętemu przekonaniu rozważania dotyczące
odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia powstałe w związku z wydobyciem ropy na morzu nie mają w Polsce jedynie teoretycznego charakteru,
bowiem od wielu lat na Bałtyku prowadzone jest wydobycie31. Ponadto plany
strategiczne polskich spółek naftowych (PKN Orlen, Grupa LOTOS) zakładają
kilkukrotne jego zwiększenie w najbliższych latach32.
Zanieczyszczenia pochodzące z platform wiertniczych stwarzają dwojakiego rodzaju problemy. Po pierwsze, w przypadku zanieczyszczeń transgranicznych – jak w sytuacji omawianej przez Komitet LEG – pojawia się problem
odpowiedzialności państwa za zanieczyszczenia pochodzące z jego terytorium33. Odpowiedzialność taka wywodzona była od dawna na podstawie międzynarodowego prawa zwyczajowego, a skodyfikowana została w Konwencji

29

Dokument C 106/D z 4.07.2011 r, s. 15: The Council (…) requested the Legal Committee to reexamine, at its next session, the proposed revision of Strategic Direction 7.2, concerning liability and
compensation issues connected with transboundary pollution damage resulting from offshore oil exploration and exploitation activities, under the "Any other business" item of its agenda; and to report to the
Council accordingly.
30
Dokument LEG 99/14 z 24.04.2012 r., s. 28 oraz dokument LEG 100/14 z 30.04.2013 r., s. 21.
31
Na przykład eksploatowane przez LOTOS Petrobaltic ok. 70 km od brzegu, na północ od przylądka Rozewie, platformy: wiertnicza „Petrobaltic" oraz eksploatacyjne „Baltic Beta” i „PG-1” posadowione na złożu B-3., http://www.lotos.pl/349/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/infor
macje/potencjal_produkcyjny.
32
Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 – raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
33
Szerzej: Z. B r o d e c k i , The Modern Law of Transboundary Harm, Wrocław–Warszawa–
–Kraków 1993.
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NZ o prawie morza z 1982 r. (UNCLOS)34. Zgodnie z jej art. 194 ust. 2 państwa
powinny stosować wszelkie środki konieczne do zapewnienia, aby działalność
prowadzona pod ich jurysdykcją lub kontrolą nie wyrządzała szkody innym
państwom i ich środowisku morskiemu. Ponadto w art. 208 ust. 1 oraz art. 214
UNCLOS państwa nadbrzeżne zobowiązały się do wydania i wykonywania krajowych przepisów prawnych dotyczących zapobiegania, zmniejszania i kontroli
zanieczyszczenia środowiska morskiego powstającego w następstwie działalności
prowadzonej na dnie morskim oraz zanieczyszczenia pochodzącego ze sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji znajdujących się pod ich jurysdykcją. Co
więcej, w ust. 5 art. 208 zobowiązały się one również do „ustanowienia, za pośrednictwem właściwych organizacji międzynarodowych albo konferencji dyplomatycznej, globalnych i regionalnych norm, standardów i zalecanych metod
postępowania oraz procedur dla zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego”. Ponadto art. 235 ust. 1 UNCLOS nakłada
na państwa obowiązek wykonywania ww. zobowiązań międzynarodowych dotyczących ochrony i zachowania środowiska morskiego oraz przewiduje, dość
ogólnie, „odpowiedzialność zgodnie z prawem międzynarodowym”.
Po drugie, w związku z takim zdarzeniem pojawiają się kwestie odpowiedzialności cywilnej sprawcy na podstawie właściwych przepisów krajowych,
w tym krajowych przepisów implementujących instrumenty prawa międzynarodowego regulujące przedmiotowe kwestie, oraz problemy prawa właściwego
i jurysdykcji – w przypadku zanieczyszczeń transgranicznych. Ze względu na
fakt, że Kodeks morski 35 reguluje, co do zasady, stosunki prawne związane
z żeglugą morską (art. 1 k.m.) uprawianą przez urządzenie pływające przeznaczone lub używane do takiej żeglugi (art. 2 k.m.), nie ma on zastosowania do
platform wiertniczych trwale związanych z dnem. Również Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie (LLMC)36 wyraźnie wskazuje, że nie ma ona zastosowania do „pływających platform zbudowanych w celu
badania lub eksploatacji naturalnych zasobów dna morskiego lub jego podłoża”37. Różnorodność urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji dna morskiego38 powoduje, że Kodeks morski może mieć zastosowanie do części z nich (np.
tzw. MODU – mobile offshore drilling units). Dokładna analiza kodeksowej
definicji statku morskiego przekracza jednak zakres niniejszego opracowania.
Natomiast należy podkreślić, że sam Kodeks morski, w art. 3, wyraźnie wskazuje, iż ma on zastosowanie do statków przeznaczonych lub używanych do
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na „pozyskiwaniu zasobów
34
Dz.U. z 2002 r., Nr 59, poz. 543. Szerzej: Z. B r o d e c k i , Odpowiedzialność w prawie morza,
[w:] Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 1982 r.: W piętnastą rocznicę wejścia
w życie, red. C. M i k , K. M a r c i n i a k , Toruń 2009, s. 401 i nast.
35
Dz.U. z 2009 r., Nr 217, poz. 1689, z późn. zmian.
36
Dz.U. z 1986 r., Nr 35, poz. 175, z późn. zmian.
37
Art. 15 ust. 5, lit. b.
38
http://www.maerskdrilling.com/DrillingRigs/Fleet/Pages/fleet-overview.aspx.
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mineralnych dna morza oraz zasobów znajdującego się pod nim wnętrza
Ziemi”.
W związku z powyższym do odpowiedzialności cywilnej za takie zanieczyszczenia będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego – przede
wszystkim art. 435 i nast., regulujące odpowiedzialność podmiotów prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za
pomocą sił przyrody39.

3. PRÓBY REGULACJI MIĘDZYNARODOWEJ
– KONWENCJA CLEE ORAZ POROZUMIENIE OPOL
Potrzebę uregulowania kwestii odpowiedzialności za zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji dna morskiego podnoszono już podczas prac nad przyjętą w 1969 r. konwencją CLC. W efekcie w 1977 r. podczas konferencji dyplomatycznej w Londynie przyjęto Konwencję o odpowiedzialności cywilnej za
szkody spowodowane zanieczyszczeniem wynikającym z badań i eksploatacji
zasobów mineralnych z dna morskiego (konwencja CLEE)40. Konwencja została podpisana przez Zjednoczone Królestwo, Irlandię, Niderlandy, Niemcy,
Norwegię oraz Szwecję. Przewidywała ona odpowiedzialność operatora platformy wiertniczej (oraz towarzyszącej jej instalacji, w tym rur przesyłowych)
na zasadzie ryzyka (art. 3 CLEE) oraz ograniczenie odpowiedzialności do sumy
30 mln SDR za zdarzenie41. Ponadto, podobnie jak w konwencji CLC, w art. 8
CLEE przewidziano obowiązek uzyskania zabezpieczenia finansowego (do
kwoty 22 mln SDR)42. Konwencja CLEE z powodu braku ratyfikacji nigdy nie
weszła w życie43. Trudno w tej chwili orzec, jakie były tego przyczyny. Być
może powodem były kwoty limitów przewidziane przez CLEE – wyższe niż
ówcześnie wymagane dla zbiornikowców oraz fakt, że siła wpływu lobby firm
petrochemicznych na rządy jest znacznie wyższa niż środowisk żeglugowych.
Wydaje się jednak, że powód był bardziej prozaiczny. 1.05.1975 r. weszło
39

Szerzej: Z. B r o d e c k i , Odpowiedzialność za zanieczyszczenie morza, Gdańsk 1983, s. 43 i nast.
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources, 1977.
41
Art. 6 CLEE. Ponadto przewidywała możliwość podwyższenia limitu do 40 mln SDR po pięciu
latach od otwarcia konwencji do podpisu. Art. 15 przewidywał również możliwość wprowadzenia
przez państwa-strony wyższych limitów, a nawet nieograniczonej odpowiedzialności.
42
Z. B r o d e c k i , Odpowiedzialność…, op.cit., s. 168 i nast.
43
Szczegółowe informacje o konwencji CLEE: http://cil.nus.edu.sg/1977/1977-convention-on-civilliability-for-oil-pollution-damage-resulting-from-exploration-for-and-exploitation-of-seabed-mineralresources/. Również w 1977 r. CMI przedstawił projekt konwencji dotyczącej pływających platform
(CMI Draft Convention on Offshore Mobile Craft), która zakładała rozszerzenie zakresu wielu konwencji morskich, dotyczących takich zagadnień, jak areszt, hipoteka, zderzenia, ratownictwo oraz odpowiedzialność cywilna, na wszelkiego rodzaju urządzenia pływające. Projekt ten jednak również nie
zyskał poparcia.
40
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w życie tzw. porozumienie OPOL (Offshore Pollution Liability Agreement). Początkowo utworzone jako instrument przejściowy, mający obowiązywać do czasu wejścia w życie właściwej legislacji międzynarodowej i obejmujący firmy
petrochemiczne eksploatujące instalacje podlegające jurysdykcji jedynie Zjednoczonego Królestwa, dość szybko stało się powszechnym standardem w rejonie
Morza Północnego 44 . OPOL administrowany jest przez spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością zarejestrowaną w Londynie. Aby stać się stroną porozumienia, operatorzy instalacji muszą udowodnić posiadanie wystarczających środków
na pokrycie ewentualnych szkód (w postaci gwarancji bankowej czy ubezpieczenia). OPOL przewiduje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (jednak z możliwością jej wyłączenia w określonych przypadkach45) do wysokości 250 mln
USD za każde zdarzenie46. W razie niewywiązania się ze zobowiązań przez jednego z członków porozumienia OPOL przewiduje pokrycie szkód przez pozostałych członków. Udział w porozumieniu jest zwykle warunkiem państw nadbrzeżnych do wydania pozwolenia na wydobycie. Nie zmienia to jednak faktu,
że OPOL nie jest powszechnie obowiązującym prawem, a jedynie stosunkiem
zobowiązaniowym, ze wszystkimi tego konsekwencjami47.

PODSUMOWANIE
Wypłacone dotychczas miliardy dolarów oraz trwające nadal procesy odszkodowawcze po katastrofie platformy „Deepwater Horizon” 48 świadczą
o doniosłości omawianych w niniejszym artykule zagadnień. Plany zwiększenia wydobycia na Morzu Bałtyckim również wskazują, że ryzyko wystąpienia
podobnego zanieczyszczenia na Bałtyku nie jest jedynie hipotetyczne. Jak
wskazuje opracowany w 2010 r. dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska raport pt. Zagrożenia wynikające z eksploatacji złóż ropy naftowej w szelfie
Morza Bałtyckiego49: „w warunkach Bałtyku, który jest morzem wewnętrznym
o niewielkich rozmiarach, rozlew ropy naftowej od ilości około 5000 m3 można
uznać za katastrofalny”. Podobnie wygląda sytuacja na Morzu Północnym
i w wielu innych regionach świata. Z tego względu wydaje się, że temat odpowiedzialności za zanieczyszczenia pochodzące z platform będzie powracał na
najbliższych posiedzeniach Komitetu LEG. Duże znaczenie dla dalszego rozwoju legislacji międzynarodowej będzie mieć wynik prac prowadzonych przez
44

Obecnie do OPOL należą również firmy petrochemiczne z Danii, Francji, Holandii, Irlandii,
Niemiec i Norwegii. Więcej informacji na stronie http://www.opol.org.uk/index.htm.
45
Klauzula IV. Wyłączenia te odpowiadają wyłączeniom przewidzianym przez konwencję CLC.
46
Początkowo było to jedynie 25 mln dolarów.
47
Szerzej: B. Soyer, Compensation for pollution damage resulting from exploration for and exploitation of seabed mineral resources, [w:] Pollution at Sea: Law and Liability, London 2012, s. 59 i nast.
48
http://www.deepwaterhorizonsettlements.com/.
49
http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/zagrozenia_20110325.pdf.
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organy systemu IOPCF, zmierzających do ustalenia zakresu definicji „statku”
w konwencji CLC 92. Ze względu na pojawiające się w orzecznictwie opartym
na konwencji CLC niejasności50 w październiku 2011 r. Zgromadzenie Funduszu 1992 systemu IOPCF powołało siódmą międzysesyjną grupę roboczą do
analizy pojęcia „statek”. Analizie podlegać będzie przede wszystkim stosowanie konwencji CLC 92 do tzw. FPSO (oraz FSO)51. Pierwsze spotkanie grupy
odbyło się w kwietniu 2012 r., a jej prace nadal trwają 52. Należy podkreślić, że
zasadność prac nad międzynarodową regulacją w tym zakresie analizowana jest
nie tylko przez rządy. Zanieczyszczeniom z platform wiertniczych oraz kwestiom odpowiedzialności cywilnej za takie zanieczyszczenia poświęcony będzie
cały panel podczas najbliższego sympozjum CMI we wrześniu 2013 r.53.
Co jednak z punktu widzenia Polski wydaje się być najważniejsze, tematy te
cieszą się coraz większym zainteresowaniem Komisji Europejskiej, czego przejawem jest m.in. wydanie Rozporządzenia (UE) nr 100/2013 z 15.01.2013 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską
Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu, które rozszerza mandat EMSA na kwestie związane z „zanieczyszczeniami morza spowodowanymi przez instalacje do
wydobywania ropy naftowej i gazu”. Coraz częściej mówi się też w Brukseli
o potrzebie całościowego uregulowania zagadnień – na kształt amerykańskiej
OPA (Oil Pollution Act 1990), obejmującej zanieczyszczenia spowodowane
przez szeroko pojęty przemysł wydobywczy54.

50
Szerzej: Z. P e p ł o w s k a - D ą b r o w s k a , What is a ship? The Policy of the International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage: the effect of the Greek Supreme Court judgment in the
Slops case, The Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law 2010, vol. 1.
51
Floating Production, Storage and Offloading Unit.
52
Dokument IOPC/APR12/11/2 z 21.06.2012 r.
53
Panel 2: The need for regulation of the liabilities caused by off-shore exploration.
54
Szerzej: Z. P e p ł o w s k a , Konwencyjny system odpowiedzialności…, op.cit., s. 117–128 oraz
idem, Odpowiedzialność za szkodę w środowisku morskim – różne podejście do szkody na przykładzie
odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia olejami, [w:] Konwencja NZ o prawie morza…, op.cit.,
s. 422 i nast.
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CIVIL LIABILITY
FOR OFFSHORE DRILLING RELATED POLLUTION
(Summary)
The international community is presently facing a new hazard in the form of
oil spills from drilling platforms rather than ships. The issue was first brought
to public attention in conjunction with the 2009 West Atlas rig fire that resulted
in oil pollution of Indonesia and northern shores of Australia. The wrangle
continues in the wake of the recent Deepwater Horizon disaster in the Gulf of
Mexico.
As of today there are no international measures that regulate the issues of
civil liability for offshore drilling related pollution. Indonesia has put forward
the matter to the International Maritime Organisation; the IMO intends to draft
a convention.
Civil liability for offshore drilling related pollution within domestic law is
a separate issue. In Polish law, Article 435 et seq of the Civil Code would apply. The pollution threat extends to the Baltic Sea, Northern Sea and other parts
of the world.
The issue is also being examined by the European Union. The European
Agency for the Maritime Safety has mandate to act in case of damage related to
offshore drilling. Following the example of the American Oil Pollution Act
(1990), the EU aims to draft comprehensive laws that would cover pollution
associated with the entire mining industry.
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MATERIALNOPRAWNE ZAGADNIENIA
HIPOTEKI MORSKIEJ NA STATKU W BUDOWIE
Artykuł przedstawia aktualny stan prawny dotyczący hipoteki morskiej na statku w budowie
z perspektywy uregulowań prawa materialnego. Hipoteka na statku w budowie może mieć charakter tradycyjnej hipoteki morskiej albo hipoteki pozaegzekucyjnej. Zmiany systemowe konstrukcji hipoteki na nieruchomości przyjęte Ustawą z 26.06.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 20.02.2011 r., wywierają
wpływ na funkcjonowanie hipoteki morskiej. Związek hipoteki na statku w budowie z zastawem
rejestrowym na elementach przeznaczonych do budowy lub na wyposażenie statku w budowie
wpisanego do rejestru okrętowego wymagał odniesienia się także do uregulowania Ustawy
z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Autorka opowiada się za uaktualnieniem przepisów regulujących hipotekę morską w sposób, który zwiększy jej efektywne wykorzystanie w obrocie morskim.

Uregulowanie w prawie polskim hipoteki morskiej na statku w budowie ma
relatywnie krótką historię legislacyjną. Normatywna podstawa ustanowienia
hipoteki morskiej na budowanym statku została wprowadzona do kodeksu morskiego ustawą nowelizacyjną z 9.11.1995 r.1. Konieczność uchwalenia w prawie
krajowym przepisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych na statkach
w budowie od dawna była jednak postulowana w doktrynie 2. Wsparciem dla
argumentów na rzecz wprowadzenia do systemu prawa polskiego hipoteki morskiej na statku w budowie stało się przyjęcie na forum Międzynarodowego Komitetu Morskiego (Comité Maritime Internationale) konwencji międzynarodowej dotyczącej wpisu praw na statkach w budowie (Convention relating to
Registration of Rights in respect of Vessels under Construction 1967), podpisanej 27.05.1967 r. w Brukseli. Konwencja nie odniosła sukcesu i nigdy nie weszła w życie, bez wątpienia jednak stanowiła inspirację dla niektórych ustawodawstw krajowych. Dostarczyła także wzoru dla rozwiązań przyjętych
w polskim kodeksie morskim. Idea prowadzenia publicznego rejestru statków
1
2

Dz.U. z 1996 r., Nr 6, poz. 39.
Zob. J. M ł y n a r c z y k , Umowa o budowę statku morskiego, Gdańsk 1978, s. 201.
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w budowie ujawniającego stosunki rzeczowe wzmacnia bezpieczeństwo obrotu,
zapewnia większą transparentność w zakresie stosunków własnościowych,
a przede wszystkim pozwala na ustanowienie na statku w budowie hipoteki
morskiej. Wprowadzenie przez ustawodawcę do systemu prawa przepisów jednoznacznie odnoszących się do statków w budowie otworzyło możliwości kredytowania budowy nowych jednostek przy wykorzystaniu instrumentu zabezpieczenia hipotecznego na statku in statu nascendi. Przedstawione w niniejszym
artykule uwagi dotyczące stanu uregulowania hipoteki morskiej na statku
w budowie w prawie krajowym rozważnie pomijają zagadnienia proceduralne
związane z wykonaniem hipoteki jako zabezpieczenia rzeczowego. Formalnoprawne aspekty realizacji hipoteki, w tym zwłaszcza w kontekście transgranicznych postępowań upadłościowych, powinny być potraktowane z osobną uwagą.
Dla porządku należy przypomnieć, że Kodeks morski w art. 2 § 2 definiuje
statek morski w budowie jako statek, którego stępkę położono lub wykonano
równorzędną pracę konstrukcyjną w miejscu wodowania, aż do zakończenia
budowy. Definicja określa punkt początkowy i końcowy procesu budowy nowego statku. Położenie stępki jako moment wyznaczający zaistnienie w sensie
prawnym statku w budowie nawiązuje do tradycyjnej techniki konstruowania
statku. Zmiany technologiczne w budownictwie okrętowym nadają pojęciu nieco inny wymiar, łącząc go z wykonaniem pierwszej sekcji budowanej jednostki,
a nawet kilku sekcji połączonych w jeden blok, rozbudowywanych następnie
w miarę postępujących prac konstrukcyjnych statku. Osiągnięcie etapu zakończenia budowy kończy byt prawny stworzonej konstrukcji jako statku w budowie. Decydującym sprawdzianem dla budowanego statku co do zgodności
z warunkami umowy o budowę statku, wymogami instytucji klasyfikacyjnej
i przepisami prawnymi jest pomyślne przejście prób morskich w ramach podróży próbnej3.
Zabezpieczenia rzeczowe na składnikach majątku morskiego właściciela
statku dosyć wcześnie zostały poddane procesowi internacjonalizacji prawa
morskiego. Przyjęta 10.04.1926 r. konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich4 miała
na celu zabezpieczenie interesów majątkowych wierzycieli, ale także uporządkowanie kwestii ciężarów na majątku właściciela statku w sposób, który nie
dyskredytowałby hipoteki morskiej i jej funkcji jako instrumentu kredytowego.
Twórcom konwencji zależało na ograniczeniu liczby przywilejów na statku,
ustaleniu ich kolejności oraz wyraźnym umiejscowieniu pozycji hipoteki morskiej5. Konwencja wprowadziła zasadę wzajemnego uznawania obciążeń rzeczowych (hipotek, morgeczy, zastawów na statku wpisanych do odpowiedniego
3
Odbycie rejsu próbnego (podróży próbnej) poza terytorium RP wymaga dopełnienia czynności rejestrowych (art. 39 k.m. oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27.04.2004 r. w spr awie rejestracji statków morskich w urzędach morskich, Dz.U. Nr 102, poz. 1074).
4
Dz.U. z 1937 r., Nr 33, poz. 260. Polska ratyfikowała konwencję w 1936 r.
5
Zob. W. S o w i ń s k i , Zarys morskiego prawa handlowego, Gdańsk 1946, s. 153.
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rejestru) przez wszystkie umawiające się państwa. Dwie nowsze konwencje
odnoszące się do hipoteki morskiej oraz przywilejów na statku, zmierzające do
unowocześnienia dotychczas obowiązujących reguł, nie podzieliły sukcesu tej
pierwszej. Przygotowana pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Morskiego (CMI) konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących przywilejów i hipotek morskich z 27.05.1967 r. nigdy nie weszła w życie 6. Z większym zainteresowaniem spotkała się natomiast międzynarodowa konwencja
o przywilejach i hipotekach morskich (International Convention on Maritime
Liens and Mortgages 1993) z 6.05.1993 r., przygotowana pod auspicjami IMO
oraz UNCTAD (weszła w życie 5.09.2004 r.)7. Polska nie jest stroną tej konwencji, a niewielka liczba państw, które przystąpiły do konwencji, powoduje, że
jej znaczenie w obrocie morskim jest ograniczone.
Dopuszczalność ustanowienia hipoteki morskiej na statku w budowie została
wprost przewidziana w art. 82 § 1 k.m. Ustawodawca wyraźnie opowiedział się
również za możliwością obciążenia statku w budowie hipoteką konstruowaną
na podstawie umowy o ustanowienie hipoteki morskiej, na warunkach określonych w art. 84 § 1 k.m.8. Hipoteka morska jest ograniczonym prawem rzeczowym (art. 244 § 1 k.c.), którego przedmiotem jest statek morski lub statek morski w budowie wpisany do rejestru okrętowego9. Celem ustanowienia hipoteki
morskiej jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności pieniężnej, wynikającej
z określonego stosunku prawnego. Hipoteka morska daje wierzycielowi hipotecznemu prawo do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu tej hipoteki bez
względu na to, czyją stał się własnością, i z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, z wyjątkiem wierzytelności uprzywilejowanych, o których mowa w art. 91 k.m., a także innych wierzytelności, którym z mocy ustawy przysługuje wyższe pierwszeństwo10.
Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja hipoteki morskiej może budzić
wątpliwości co do jej spójności i przejrzystości. Wbrew swej nazwie11 hipoteka
morska jest w istocie zastawem na rzeczy ruchomej wpisanej do rejestru. Konstrukcyjnie oparta jest jednak na rozwiązaniach prawnych przewidzianych dla
6
W. A d a m c z a k , Z. G o d e c k i , Przywileje na statku i hipoteka morska, Gdańsk 1988, s. 20
i nast.; zob. także: W. A d a m c z a k , Problem ratyfikacji przez Polskę konwencji o przywilejach i hipotekach morskich z 1993 r., GSP 2011, t. 25, s. 451 i nast.; idem, Lizboński projekt nowej konwencji
o przywilejach i hipotekach morskich, PM 1988, t. 3, s. 127 i nast.; M. M a t y s i k , Prawo morskie.
Zarys systemu, t. 1, Wrocław 1971, s. 188 i nast.; Z. G o d e c k i , Za i przeciw ratyfikacji konwencji
brukselskiej z 1967 r. o przywilejach i hipotekach morskich, TGM 1975, nr 1, s. 26.
7
A. A n t a p a s s i s , Implementation and Interpretation of International Conventions. Annex III.
A short analysis of certain rules on the International Convention on maritimes liens and mortgages
1993, CMI Yearbook 2007–2008, s. 320 i nast.
8
Art. 88 k.m.
9
Zob. I. Z u ż e w i c z - W i e w i ó r o w s k a , Prawa rzeczowe, [w:] Kodeks morski. Komentarz, red.
D. P y ć , I. Z u ż e w i c z - W i e w i ó r o w s k a , Warszawa 2012.
10
Por. W. A d a m c z a k , Z. G o d e c k i , Przywileje na statku…, op.cit., s. 77.
11
Przeważył zapewne bliski związek z instytucją hipoteki na nieruchomości. Rozwój instytucji h ipoteki morskiej omawia M.H. K o z i ń s k i , Ewolucja przepisów o hipotece morskiej w prawie polskim,
Rejent 2000, nr 3, s. 30 i nast.
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hipoteki na nieruchomości oraz na prawach wymienionych w art. 65 ust. 2 i 3
Ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.)12. W przypadku hipoteki pozaegzekucyjnej łatwo odnaleźć inspiracje w instytucji zastawu rejestrowego określonego w Ustawie z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów13. Do hipoteki morskiej stosuje się w zakresie nieuregulowanym w kodeksie morskim odpowiednio przepisy prawa cywilnego o hipotece. Zastosowanie znajdzie w szczególności ustawa o księgach wieczystych i hipotece, a także
przepisy ogólne kodeksu cywilnego odnoszące się do ograniczonych praw rzeczowych (art. 244–251 k.c.). Na obecny kształt hipoteki morskiej istotny wpływ
wywierają nowe rozwiązania prawne przyjęte Ustawą z 26.06.2009 r. o zmianie
ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, które
weszły w życie 20.02.2011 r.14. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych
znowelizowanymi przepisami jest odejście od podziału na hipotekę zwykłą i hipotekę kaucyjną i wprowadzenie jednolitej hipoteki według założeń i konstrukcji
dotychczasowej hipoteki kaucyjnej 15 . Warunkiem powstania hipoteki morskiej
jest wpis do rejestru okrętowego. Wpis w rejestrze okrętowym ma moc wsteczną od
chwili złożenia wniosku o jego dokonanie, a w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu – od chwili wszczęcia tego postępowania. Ustanowienie hipoteki
morskiej wymaga złożenia przez właściciela statku oświadczenia woli o ustanowieniu na jego statku hipoteki morskiej w formie przewidzianej przez art. 77 k.m.
Nie jest wymagane, aby właściciel statku był dłużnikiem osobistym wierzyciela
hipotecznego.
Hipoteka morska na statku w budowie wykazuje pewne swoiste cechy,
związane z jej przedmiotem. Zastaw ustanawiany jest na specyficznym zbiorze
rzeczy, tj. statku w budowie. Odrębność sytuacji prawnej budowanego statku
w kontekście funkcjonowania hipoteki morskiej związana jest ponadto z faktem, że jest to statek poza procesem eksploatacji. Niektóre rozwiązania prawne
dotyczące hipoteki morskiej nie znajdą zatem zastosowania do statku w budowie. Zakres obciążenia hipoteką morską statku w budowie określa art. 82 § 2
k.m. i obejmuje materiały, urządzenia i wyposażenie znajdujące się na terenie
stoczni budującej obciążony hipoteką statek, które przez oznakowanie lub
w inny sposób zostały wyraźnie zidentyfikowane jako przeznaczone do budowy
lub na wyposażenie tego statku16. Zbiór elementów konstrukcyjnych statku podlega stałej przemianie, wraz z postępującym zaawansowaniem robót. Hipoteka
na statku w budowie rozciąga się również na pewne wierzytelności właściciela
statku powstałe po ustanowieniu hipoteki. Ze względu na przedmiot hipoteki
można rozpatrywać jedynie wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszko12

Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361, z późn. zmian.
Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569, z późn. zmian.
14
Dz.U. Nr 131, poz. 1075.
15
Zob. Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. P i s u l i ń s k i , Warszawa 2011, s. 20 i nast.
16
Ustawodawca przyjął tu rozwiązanie proponowane przez art. 8 konwencji z 1967 r. dotyczącej
wpisu praw rzeczowych na statkach w budowie.
13
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dzenie lub stratę statku w budowie, łącznie z odszkodowaniem ubezpieczeniowym, a także – o ile stopień zaawansowania budowy na to pozwala – wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za ratownictwo w zakresie, w jakim wyrównuje
ono szkody w statku w budowie spowodowane ratownictwem 17. Takie ujęcie
ma swoje źródło w zasadzie surogacji rzeczowej, zgodnie z którą hipoteka morska rozciąga się na pewne należności (odszkodowania), mające wyrównać
szkody materialne w statku, który został uszkodzony lub utracony 18. Hipoteka
będzie zatem obciążać odszkodowania za uszkodzenie lub stratę statku w budowie, w tym odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, niezależnie od tego, na
jakiej podstawie przysługują właścicielowi. Jak się wydaje, hipoteka morska
obciążająca wierzytelności właściciela statku, wymienione w art. 79 § 1 k.m.,
powinna być poddana ocenie stosowanych per analogiam przepisów kodeksu
cywilnego o zastawie na prawach (art. 328 i 330–335 k.c.)19. Hipoteką morską
może być obciążona także część ułamkowa statku w budowie, jeżeli stanowi
udział współwłaściciela 20. Przedmiotem hipoteki jest w tym przypadku udział
we współwłasności statku (nie dotyczy to sytuacji współwłasności łącznej, ze
względu na jej bezudziałowy charakter).
Hipoteką morską może być obciążony jedynie statek, który został wpisany
do rejestru okrętowego. Statek budowany w Polsce może być wpisany do rejestru okrętowego (rejestru okrętowego statków w budowie), jeżeli położona została jego stępka lub wykonana została równorzędna praca konstrukcyjna
w miejscu wodowania 21. Ustawodawca przyjął w kodeksie morskim rozwiązanie zaproponowane w konwencji dotyczącej wpisu praw na statkach w budowie. Konwencja zezwoliła na wpis praw odnoszących się do budowanego statku
od chwili zawarcia umowy o jego budowę lub złożenia oświadczenia przez budowniczego o podjęciu budowy statku na własny rachunek. Jednocześnie
jednak dopuściła możliwość ustanowienia w prawie krajowym, jako warunku
rejestracji, wymogu dokonania określonych czynności faktycznych rozpoczynających budowę statku w miejscu jego przewidywanego wodowania (art. 4), co
zostało przyjęte przez polskiego ustawodawcę22. Wpis do rejestru ma charakter
fakultatywny i może dotyczyć każdego statku, niezależnie od tego, czy stanowi
polską, czy obcą własność. W razie wystąpienia przeszkód w budowie – zniszczenia statku w trakcie budowy lub zaniechania budowy – statek podlega wy17
W. A d a m c z a k , Prawa rzeczowe na statku, [w:] Prawo morskie, red. J. Ł o p u s k i , t. 2(1),
Bydgoszcz 1998, s. 158.
18
Por. R. R o d i è r e , E. P o n t a v i c e , Droit maritime, Dalloz 1991, s. 83; A. V i a l a r d , Droit
maritime, Paris 1997, s. 308.
19
Podobne rozwiązanie jest wskazywane w odniesieniu do hipoteki obciążającej roszczenie o odszkodowanie, określonej w art. 93 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zob. Hipoteka po nowelizacji..., op.cit., s. 381, a także S. R u d n i c k i , Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy
o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 309; B. S w a c z y n a , Hipoteka umowna, Warszawa 2007, s. 401.
20
Zob. art. 65 ust. 3 u.k.w.h.
21
Art. 23 § 6 k.m.
22
Zob. J. M ł y n a r c z y k , Umowa o budowę…, op.cit., s. 196 i nast.
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kreśleniu z rejestru okrętowego. Wykreślenie następuje także w razie pomyślnego
zakończenia budowy i wpisania statku do rejestru stałego w RP lub za granicą23.
Konieczność zabezpieczenia interesów wierzycieli hipotecznych legła u podstaw
uzależnienia od ich zgody wykreślenia statku w budowie z rejestru okrętowego.
Regułę, zgodnie z którą wykreślenie praw rzeczowych z rejestru statków w budowie nie może nastąpić bez pisemnej zgody posiadaczy tych praw, przyjęto także w konwencji z 1967 r. dotyczącej wpisu praw na statkach w budowie. Brak
zgody skutkuje wydaniem przez izbę morską postanowienia o odmowie wykreślenia statku w budowie z rejestru 24 . Wyjątek od tej reguły dotyczy sytuacji,
w której statek w budowie został wpisany do rejestru stałego w Polsce, a ciążąca
na nim hipoteka morska została wpisana do tego rejestru z urzędu25.
Pierwszeństwo kilku hipotek morskich obciążających ten sam przedmiot
określają reguły ustalone w art. 11–12 u.k.w.h. Ograniczone prawo rzeczowe na
statku w budowie, ujawnione w rejestrze okrętowym, korzysta z pierwszeństwa
przed takim prawem nieujawnionym w rejestrze. O pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do rejestru okrętowego rozstrzyga chwila, od
której liczy się skutki dokonanego wpisu. Prawa wpisane na podstawie wniosków złożonych jednocześnie mają równe pierwszeństwo. Zastrzeżenie pierwszeństwa hipoteki morskiej następuje według zasad określonych w art. 13–14
u.k.w.h., traktowanych jako uregulowanie szczególne w stosunku do dyspozycji
art. 250 k.c.26. Do hipoteki morskiej na statku w budowie, na mocy odesłania
z art. 76 § 1 k.m., odpowiednio zastosowanie znajdą także przepisy określające
przejście hipoteki czy rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym 27 .
Zmianę pierwszeństwa hipotek morskich określa art. 250 k.c.
W systemie prawa polskiego obowiązuje reguła rozdzielności przedmiotu hipoteki i zastawu rejestrowego, która odnosi się także do hipoteki morskiej 28. Statki w budowie, które mogą być przedmiotem hipoteki morskiej, nie mogą być
przedmiotem zastawu rejestrowego. Ograniczenie takie wprowadza art. 7 ust. 1
pkt 3 Ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów29. Ustawa o zastawie rejestrowym wprowadziła szczególną regułę kolizyjną określającą
byt prawny ustanowionego wcześniej zastawu rejestrowego na rzeczy, która następnie została wykorzystana jako element przeznaczony do budowy lub na wyposażenie statku w budowie wpisanego do rejestru okrętowego i stała się jego
częścią30. W odniesieniu do składników statku w budowie obciążonych zasta23

Art. 31 § 3.
Zob. § 38 cyt. rozporządzenia w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego.
Art. 31 § 4 k.m.
26
Zob. K.A. D a d a ń s k a , T.A. F i l i p i a k , Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. K i d y b a , t. 2,
Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2012, s. 200.
27
Zob. art. 97, 98, a także art. 1011 u.k.w.h.
28
Zob. J. M o j a k , J. W i d ł o , Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009, s. 68
29
Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569, z późn. zmian.
30
Art. 9 ust. 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
24
25
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wem rejestrowym po wpisaniu statku w budowie do rejestru okrętowego ustawodawca przyjął, że ciążący na tych składnikach zastaw rejestrowy wygasa.
Zastawnik może żądać od właściciela statku w budowie ustanowienia hipoteki
na tym statku do wysokości wartości rzeczy przyłączonej. Mechanizm ma na
celu umożliwienie zastawnikowi uzyskania innego zabezpieczenia – w miejsce
wygasłego prawa zastawu31.
Hipoteka morska zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą32. Przyjęte w wyniku ostatniej zmiany rozwiązania prawne
dopuszczają możliwość zabezpieczenia hipoteką umowną kilku wierzytelności
z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi,
a także kilku wierzytelności przysługujących różnym wierzycielom w związku
z wprowadzeniem instytucji administratora hipoteki 33 . Przebudowanie konstrukcji hipoteki ustawą nowelizującą z 2009 r. wpłynęło na dotychczasowe
postrzeganie akcesoryjności hipoteki. Istotną zmianą jest rozwiązanie umożliwiające zastąpienie zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością tego
samego wierzyciela, realizowane według przepisów o zmianie treści hipoteki.
Zmiana zabezpieczonej wierzytelności nie wymaga zgody osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym34.
Hipoteka morska na statku w budowie zabezpiecza mieszczące się w sumie
hipoteki roszczenia o odsetki oraz przyznane koszty postępowania, jak również
inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do rejestru okrętowego 35. Hipoteka
obejmuje roszczenia zarówno o odsetki ustawowe, jak i umowne, o ile mieszczą
się w sumie hipoteki36. Jeżeli hipoteka ma zabezpieczać również inne niż odsetki i przyznane koszty postępowania roszczenia o świadczenia uboczne, powinny
one zostać wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki
morskiej do rejestru okrętowego. Statek morski w budowie może stanowić
przedmiot hipoteki morskiej przymusowej 37. Z inicjatywy wierzyciela dysponującego tytułem wykonawczym lub innym odpowiednim dokumentem, który
może stanowić podstawę wpisu hipoteki morskiej przymusowej w rejestrze
okrętowym, może on uzyskać hipotekę na statku morskim w budowie bez konieczności zachowania warunku złożenia przez właściciela oświadczenia woli
o ustanowieniu hipoteki, a nawet wbrew jego woli 38 . Przypadki wygaśnięcia
hipoteki morskiej określają stosowane odpowiednio postanowienia ustawy
31
Art. 9 ust. 1–3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zob. J. G o ł a c z y ń s k i ,
M. L e ś n i a k , Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 76.
32
Art. 68 ust. 1 u.k.w.h.
33
Art. 681 i 682 u.k.w.h.
34
Art. 683 u.k.w.h.
35
Art. 69 u.k.w.h.
36
Zob. Hipoteka po nowelizacji..., op.cit., s. 270; inaczej Z. W o ź n i a k , Zakres należności zabezpieczonych hipoteką, Rejent 2012, nr 3 (251), s. 126 i nast.
37
Zob. art. 109–111 u.k.w.h.
38
Zob. bliżej I. Z u ż e w i c z - W i e w i ó r o w s k a , Prawa rzeczowe…, op.cit.
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o księgach wieczystych i hipotece, a także kodeks cywilny39. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą nowelizującą z 2009 r. jest dopuszczalność rozporządzania przez właściciela opróżnionym miejscem hipotecznym40. Nowe przepisy uprawniają właściciela przedmiotu hipoteki, w razie wygaśnięcia hipoteki,
w granicach wygasłej hipoteki, do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Właściciel może ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nią, za zgodą uprawnionego, którąkolwiek z istniejących hipotek.
Wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką morską,
korzysta ze szczególnej pozycji przy zaspokojeniu z przedmiotu tej hipoteki.
Jego uprzywilejowana pozycja ma jednak pewne ograniczenia. Wierzytelność
zabezpieczona hipoteką morską ustępuje pierwszeństwa innym należnościom,
do których art. 83 k.m. zalicza przywileje na statku, koszty egzekucyjne, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również kosztów ostatniej choroby i zwykłego pogrzebu właściciela statku. Przyjęta w prawie krajowym ranga pierwszeństwa hipoteki morskiej budzi pewne wątpliwości, jako że odbiega
od uregulowania kwestii pierwszeństwa praw rzeczowych wyrażonego w wiążącej Polskę konwencji międzynarodowej 41 . Niespójne z uregulowaniem kodeksu morskiego są również zasady podziału kwoty uzyskanej z egzekucji zapisane w art. 1025 § 1 k.p.c., statuującym przywileje egzekucyjne. Kolejność
zaspokajania wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym różni się od tej
przyjętej w art. 83 § 1 k.m.
Obok „tradycyjnej” hipoteki morskiej do dyspozycji podmiotów zainteresowanych ustanowieniem hipoteki na statku w budowie pozostaje również hipoteka pozaegzekucyjna. Określana także hipoteką typu morgeczowego (hipoteką
morgeczową) ze względu na swój związek z anglosaską instytucją morgeczu
(mortgage)42. Uregulowanie w kodeksie morskim z 2001 r. nowego typu hipoteki morskiej podyktowane było chęcią odformalizowania procesu realizacji
zabezpieczenia hipotecznego i zapewnienia stronom większego wpływu na sposób i warunki zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu hipoteki. Kodeks morski
przewiduje dwie możliwości pozaegzekucyjnego zaspokojenia ze statku: zaspokojenie z ceny uzyskanej z jego sprzedaży lub zaspokojenie z dochodu, jaki
przynosi statek. W przypadku statków w budowie charakter przedmiotu zastawu
powoduje, że wariant zaspokojenia z dochodu, jaki przynosi statek na podstawie
umowy najmu lub dzierżawy, pozbawiony jest praktycznego znaczenia. Do dyspozycji wierzyciela pozostaje przejęcie statku w budowie w celu jego sprzedaży
39

Art. 94–100 u.k.w.h., a także 246 i 247 k.c.
Art. 1011–10111 u.k.w.h.
41
Zob. uwagi J. M ł y n a r c z y k a , Prawo morskie, Gdańsk 2002, s. 315–316, a także M.H. K o z i ń s k i e g o , Ewolucja przepisów o hipotece..., op.cit., s. 53.
42
W. A d a m c z a k , Zastaw na statku morskim według prawa polskiego, [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, red.
A. S m o c z y ń s k a , Gdańsk 2005, s. 242.
40
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i pokrycia wierzytelności z uzyskanej ze sprzedaży ceny. Ustawa nie wyłącza
możliwości nabycia własności statku w toku sprzedaży przeprowadzonej przez
notariusza albo komornika przez samego wierzyciela hipotecznego. Realizując
uprawnienie do sprzedaży przedmiotu zastawu w trybie pozaegzekucyjnym, wierzyciel działa w imieniu i na rzecz właściciela statku. Przejęcie posiadania statku
przez wierzyciela hipotecznego nie pozbawia bowiem właściciela statku jego
własności. Wierzyciel hipoteczny ma obowiązek uprzedzić dłużnika o zamiarze
przystąpienia do realizacji swoich uprawnień. Obowiązek zawiadomienia o planowanym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczy
również organu rejestrowego oraz pozostałych wierzycieli hipotecznych. Umowa
o ustanowieniu hipoteki morskiej może określać szczegółowe wymogi co do terminu i sposobu zawiadomienia właściciela, a także określić skutki naruszenia
obowiązku zawiadomienia.
Kodeks morski wymaga, aby umowa o ustanowieniu hipoteki morskiej określała wartość statku. W przypadku statku w budowie warunek ten rodzi konkretne
problemy praktyczne. Wartość statku w budowie zmienia się w miarę postępu
prac wykonawczych. Na poszczególnych etapach budowy wartość statku będzie
inna od tej początkowej, ocenianej według chwili położenia stępki lub wykonania
równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania. Praktyka stara się zaradzić tym niedogodnościom, określając w umowie o ustanowieniu hipoteki morskiej wartość statku odpowiadającą przyjętej w umowie o budowę statku cenie
wybudowanej jednostki. Może się zdarzyć, że wierzyciel będzie zmuszony realizować swoje uprawnienia do zaspokojenia ze statku w budowie jeszcze przed
zakończeniem jego budowy. W takim wypadku wartość statku wyznaczona według ceny wybudowanej jednostki nie będzie miarodajna. Wycena aktualnej wartości rynkowej statku powinna być wykonana przez biegłego. Ustawa o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów43 zawiera bardziej elastyczne, w stosunku do
rozwiązania przyjętego w kodeksie morskim, uregulowanie kwestii określenia
wartości przedmiotu zastawu. Nie powinno być przeszkód w zaakceptowaniu
również w odniesieniu do hipoteki morskiej rozwiązania, w którym strony określają jedynie metodę lub kryteria ustalenia wartości według stanu na dzień przejęcia posiadania statku.
Zawarcie umowy o ustanowieniu hipoteki morskiej wymaga zachowania
formy pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami stron. Uchybienie
przepisom co do formy czynności prawnej skutkuje jej bezwzględną nieważnością 44 . Okoliczność zawarcia umowy podlega ujawnieniu w rejestrze okrętowym. Ustawa wprowadza warunek uprzedniej zgody pozostałych wierzycieli
hipotecznych, dla których uzyskanie przez innego wierzyciela hipotecznego
szerokich uprawnień w stosunku do przedmiotu zabezpieczenia może pozostawać
w sprzeczności z ich własnymi interesami. Proces przejęcia posiadania statku
43
44

Art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Art. 73 § 2 k.c. w zw. z art. 1 § 2 k.m.
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w budowie jest sformalizowany i poddany kontroli podmiotów zaufania publicznego – izb morskich, notariusza, komornika. Przejęcie posiadania wymaga złożenia przez wierzyciela hipotecznego stosownego oświadczenia, z zachowaniem
formy i treści określonej przez ustawę. Oświadczenie podlega ujawnieniu w rejestrze okrętowym, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia właściciela statku o planowanym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń wynikających z ustanowionej na tym statku hipoteki
morskiej, chyba że właściciel wyraził zgodę na wcześniejszy termin. Uregulowanie to jest zgodne z dyspozycją art. 87 § 2 k.m., pozostawiającego właścicielowi
14-dniowy termin na doprowadzenie do wygaśnięcia zobowiązania w wyniku
zaspokojenia wierzyciela lub zawieszenia prawa do zaspokojenia na skutek wniesionego powództwa o ustalenie. Wytoczenie powództwa o ustalenie, że wierzytelność nie istnieje albo nie jest wymagalna w całości lub w części45, jest środkiem obrony zagwarantowanym właścicielowi przed pozaegzekucyjnym trybem
realizacji zabezpieczenia przez wierzyciela hipotecznego. Wniesienie powództwa o ustalenie powoduje zawieszenie prawa wierzyciela do przejęcia posiadania obciążonego statku lub jego sprzedaży do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Skutek zawieszenia uprawnień wierzyciela następuje z mocy
prawa46. Powództwo powinno być wniesione przez właściciela statku w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zamierzonym podjęciu działań mających na
celu zaspokojenie roszczeń wynikających z ustanowionej na tym statku hipoteki
morskiej. Kodeks morski dopuszcza wprowadzenie wierzyciela hipotecznego
w posiadanie statku, na jego wniosek, przy udziale komornika. Realizacja uprawnienia do przejęcia posiadania statku może być podjęta przez wierzyciela hipotecznego w razie wystąpienia określonych okoliczności wskazanych w kodeksie
morskim (sytuacja, w której właściciel statku nie zaspokaja zabezpieczonej hipoteką morską wierzytelności) lub przewidzianych przez strony w umowie. Strony
mogą w ramach przysługującej im swobody umów samodzielnie określić okoliczności, które uprawniają wierzyciela do skorzystania z uprawnienia do pozaegzekucyjnego zaspokojenia. Sprzedaż statku w budowie obciążonego pozaegzekucyjną hipoteką morską może nastąpić na wniosek wierzyciela hipotecznego po
upływie terminu zaspokojenia wierzytelności.
Złożony w przewidzianej prawem formie (pisemnej, z podpisem notarialnie
poświadczonym) wniosek o dokonanie sprzedaży podlega ujawnieniu w rejestrze okrętowym po upływie terminu pozostawionemu właścicielowi statku na
zaspokojenie wierzyciela hipotecznego lub wystąpienie z powództwem o ustalenie, że wierzytelność nie istnieje albo nie jest wymagalna w całości lub w części. Sprzedaż powinna być przeprowadzona przez notariusza lub komornika.
Jeśli umowa nie zawiera w tej kwestii żadnych postanowień, wyboru dokonuje
wierzyciel hipoteczny. Kodeks morski wskazuje, że sprzedaż pozaegzekucyjna
45
46

Zob. art. 189 k.p.c.
Zob. I. Z u ż e w i c z - W i e w i ó r o w s k a , Prawa rzeczowe…, op.cit.
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powinna nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez wierzyciela
hipotecznego wniosku o dokonanie sprzedaży. Tryb sprzedaży nie został określony
przez ustawodawcę47. W pierwotnych zamierzeniach uregulowanie hipoteki pozaegzekucyjnej (morgeczowej) miało znaleźć swoje rozwinięcie w przepisach wykonawczych do ustawy, które wskazywały na tryb sprzedaży statku w formie licytacji publicznej48. Ostatecznie jednak zrezygnowano z wprowadzenia do kodeksu
morskiego delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia. Strony mogą zatem
samodzielnie określić sposób, w jaki nastąpi sprzedaż statku. W razie braku postanowień umownych w tym zakresie wybór powinien należeć do wierzyciela. Poszanowanie dobrych obyczajów w relacjach pomiędzy wierzycielem hipotecznym a dłużnikiem powinno przesądzać na rzecz aukcji lub przetargu. Warto
wspomnieć, że w prawie kanadyjskim dotyczącym morgeczy (maritime mortgages) obowiązuje zasada, zgodnie z którą na wierzycielu hipotecznym spoczywa obowiązek podejmowania działań w dobrej wierze w celu uzyskania najlepszej możliwej ceny za statek. Niedopełnienie tego obowiązku może narazić
go na odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do dłużnika 49. Obowiązkiem wierzyciela podejmującego czynności w celu wykonania uprawnienia do
sprzedaży statku jest zawiadomienie wszystkich pozostałych wierzycieli hipotecznych. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed datą sprzedaży. Uchybienie obowiązkowi zawiadomienia może narazić wierzyciela morgeczowego na odpowiedzialność za
wynikłą z tego tytułu szkodę w stosunku do pozostałych wierzycieli hipotecznych. Brak zawiadomienia nie wpływa natomiast na ważność dokonanej sprzedaży, ani nie daje pozostałym wierzycielom podstawy do wzruszenia skuteczności zawartej umowy sprzedaży 50 . Ustawodawca zrównał co do skutków
prawnych sprzedaż statku zrealizowaną w trybie pozaegzekucyjnym ze sprzedażą dokonaną w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego 51. Sprzedaż
statku prowadzi do przeniesienia własności statku na nabywcę, a nabycie
w wyniku przeprowadzonej pozaegzekucyjnej sprzedaży statku obciążonego
hipoteką morską następuje bez obciążeń52.
Uregulowanie hipoteki morskiej w prawie morskim zmieniało się w ślad za
postępującymi przemianami gospodarczymi i społecznymi, wpływającymi na
jej funkcjonowanie w obrocie morskim. Rozbudowywane stopniowo przepisy
47
Uregulowanie pozaegzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów jest w tej materii bardziej precyzyjne. Art. 24 ustawy wyraźnie
określa, że sprzedaż ma nastąpić w drodze przetargu publicznego.
48
Zob. M.H. K o z i ń s k i , Ewolucja przepisów o hipotece..., op.cit., s. 56.
49
Weir and Lewisporte Shipyards Ltd. v. Bank of Nova Scotia (1979), 30 Nfld. and P.E.I.R. 223
(Nfld. S.C. T.D.); Bank of Scotland v. Nel (The), (2001) 1 F.C. 408; Gulf and Fraser Fishermen’s Credit Union v. Calm C Fish Ltd. (The Calm C), (1975) 1 Lloyd’s L.R. 188 (B.C.C.A.); cyt. za E. G o l d ,
A. C h i r c o p , H. K i n d r e d , Maritime Law, Toronto 2003, s. 250.
50
I. Z u ż e w i c z - W i e w i ó r o w s k a , Prawa rzeczowe…, op.cit.
51
Art. 86 § 4 k.m.
52
Zob. art. 999 i 1000 k.p.c. Na podstawie art. 86 k.m. w zw. z art. 1003 § 2 k.p.c. następuje wykreślenie wszystkich hipotek obciążających statek.
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nie zapewniły jednak hipotece morskiej w pełni autonomicznego bytu prawnego. Poddana przez ustawodawcę uregulowaniu ustawy o księgach wieczystych
i hipotece, w odniesieniu do hipoteki pozaegzekucyjnej wykazuje duże podobieństwo do rozwiązań prawnych przyjętych na gruncie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wejście w życie w 2011 r. nowelizacji ustawy
o księgach wieczystych, wprowadzającej istotne zmiany o znaczeniu systemowym, wsparte doświadczeniami, nierzadko problematycznymi, funkcjonowania
hipoteki morskiej w Polsce skłania do zrewidowania dotychczasowego uregulowania hipoteki morskiej. W celu opracowania pożądanego modelu hipoteki
morskiej konieczne jest jej uaktualnienie i usunięcie niedostatków, które blokują efektywne wykorzystanie instytucji hipoteki morskiej, także jako hipoteki na
statku w budowie.

IWONA ZUŻEWICZ-WIEWIÓROWSKA

MORTGAGE ON SHIPS UNDER CONSTRUCTION:
SUBSTANTIVE LAW
(Summary)
The article reviews current substantive law regarding mortgage on ships
under construction.
According to Polish Maritime code, mortgage on ships under construction may
take form either of standard ship mortgage or ship mortgage accompanied with
a collateral deed. The author discusses also recent amendments to the Polish Law
on Land Registers and Mortgage, passed in 2009 and in force since 2011, as these
may influence ship mortgage. Furthermore, since there is notable interconnection
between ship mortgage and registered lien on ship parts and equipment to be fitted
on board, the article also covers Law on Registered Lien and Register of Liens.
The author advocates amendments aiming for improved effectiveness of
regulations on ship mortgage.
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CHARAKTER PRAWNY UMOWY UBEZPIECZENIA
MORSKIEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA
Umowa ubezpieczenia morskiego jest umową nazwaną, uregulowaną w kodeksie morskim
(tytuł VIII). Stanowi umowę konsensualną, bo dochodzi do jej zawarcia poprzez samo złożenie
zgodnych oświadczeń woli, i umową odpłatną. Ma cechy czynności dwustronnej i jest dwustronnie zobowiązująca. Jest umową „najwyższej dobrej wiary”, umową o charakterze masowym –
adhezyjną. Opiera się na zasadach stałej współpracy kontraktowej i jako umowa kauzalna ma
swoją przyczynę gospodarczą. Sporną cechą zarówno w doktrynie, jak i w literaturze jest losowość i wzajemność ubezpieczenia. Celem opracowania jest charakterystyka umowy ubezpieczenia
morskiego, jej definicji, istoty i kwalifikacji prawnej.

UWAGI WSTĘPNE
Od wieków wykorzystanie przewozów morskich i aktywna wymiana towarów między państwami stale rośnie. Dziś nie istnieją już praktycznie żadne bariery geograficzne handlu międzynarodowego ze względu na poprawę infrastruktury morskiej oraz modernizację i poprawę bezpieczeństwa statków 1 .
Korzystanie z morza wzbogaciło się o nowe rodzaje działalności – jak działalność wydobywcza czy też stoczniowa. Wszystkie jednak formy korzystania
z morza obarczone są ogromnym ryzykiem, które jest podwyższone ze względu
na specyfikę środowiska morskiego oraz rozmiar szkód i wysokość odszkodowań, które w tym środowisku się generują2. Instrumentem łagodzącym skutki
tego ryzyka są ubezpieczenia morskie (ang. marine insurance, fr. assurance
maritime, niem. Seeversicherung). Stanowią one istotny element współczesnego
obrotu morskiego i są jedną z ważniejszych instytucji prawa morskiego. Ubezpieczenia przedstawiają modelową formę podziału ryzyka związanego z żeglu-

1

F. R u i z , Legal study of sea carrier limitation of liability according to Brazilian law in comparison to the Hague-Visby regime, Lawinter Review 2010, nr 1, s. 144–198.
2
J. Ł o p u s k i , Ubezpieczenia morskie, [w:] Prawo morskie, Prawo żeglugi morskiej, t. 2, cz. 3,
red. J. Ł o p u s k i , Bydgoszcz–Toruń 2000, s. 287 i nast.
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gą, handlem morskim czy innymi formami korzystania z morza i uprawiania na
nim działalności gospodarczej3.

1. REGULACJA PRAWNA UBEZPIECZEŃ
MORSKICH W POLSCE
Ubezpieczenia morskie w Polsce są uregulowane w głównej mierze w tytule
VIII Kodeksu morskiego, w dwóch rozdziałach: umowa ubezpieczenia morskiego i wykonanie umowy ubezpieczenia (art. 292–3384). Takie rozwiązanie
podkreśla istotne znaczenie ubezpieczeń morskich i potwierdza uznanie prawa
ubezpieczeń morskich za część prawa morskiego. Regulacja kodeksowa jest
ramowa i ogólna. Przepisy dotyczące umowy ubezpieczenia morskiego mają
w większości charakter dyspozytywny i nie ma wśród nich określeń zakazujących stronom umowy zastosowanie odmiennych postanowień niż z k.m. Szerokie zastosowanie zasady swobody umów w tytule VIII k.m. wynika ze specyfiki
charakteru żeglugi i potrzeb uwzględnienia transgranicznego obrotu w zakresie
ubezpieczeń morskich5.
Oprócz tytułu VIII k.m., którego przepisy dotyczą głównie zagadnień związanych z umową ubezpieczenia morskiego, także w innych tytułach i działach
można znaleźć przepisy regulujące problematykę ubezpieczeń morskich. Chodzi o morskie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ustanowione poprzez
reżim konwencji międzynarodowych oraz ustawodawstwo europejskie, a inkorporowane do prawa krajowego. Ubezpieczenia te wprowadzano kolejno, realizując postulaty obowiązku posiadania zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia
(insurance liability) lub zabezpieczenia finansowego (financial security) z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim w związku z eksploatacją statku morskiego6. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca wprowadzając obowiązek posiadania ubezpieczenia bądź zabezpieczenia finansowego,
dał podmiotom zobowiązanym możliwość wyboru jednej z dwóch form: albo
zawarcia umowy ubezpieczenia, albo umowy zabezpieczenia finansowego. Dlatego w prawie morskim ubezpieczenia te traktuje się jako ubezpieczenia „alternatywnie obowiązkowe”, dopuszczając także inne formy zabezpieczenia finan3
Z. B r o d e c k i , J. F i g a r s k i , Z. K a m i ń s k i , A. S o ł t y s , Specyfika i rozwój ubezpieczeń
morskich, [w:] Ubezpieczenia morskie, Gdańsk 1979, s. 12.
4
Ustawa z 18.09.2001 r. Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zmian.).
5
Por. M. D r a g u n - G e r t n e r , Ubezpieczenia morskie w kodeksie ubezpieczeń, [w:] O potrzebie
polskiego kodeksu ubezpieczeń, red. E. K o w a l e w s k i , Toruń 2009, s. 143–149.
6
Por. M. D r a g u n - G e r t n e r , Aktualne problemy odpowiedzialności cywilnej armatora i jej
ubezpieczenia w reżimie prawnomiędzynarodowym, [w:] Studia ubezpieczeniowe, Poznań 1998, s. 236–
–244; M. A d a m o w i c z , Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora, Prawo
Morskie 2005, t. XXI, s. 219–228; J. Ł o p u s k i , Z zagadnień ubezpieczenia morskiego: czy odchodzenie od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?, Prawo Asekuracyjne 2000, nr 1, s. 15–26.
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sowego, takie jak gwarancje bankowe czy gwarancje ubezpieczeniowe 7 . Do
wspomnianych przepisów zalicza się:
 art. 102 i 102a–f znowelizowanego tytułu V k.m. Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie i ubezpieczenie armatorów z tytułu roszczeń morskich;
 art. 182, 182a–c k.m. o ubezpieczeniu odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera;
 art. 272 i 273 k.m. o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkodę
spowodowaną zanieczyszczeniem olejami przewożonymi jako ładunek;
 art. 271b k.m. o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. Specyfika tych ubezpieczeń i ich złożony charakter wykraczają jednak poza ramy niniejszego
opracowania, są one bowiem przedmiotem odrębnych artykułów8.
Ubezpieczenia morskie należą do systemu ubezpieczeń gospodarczych i są
częścią działu ubezpieczeń majątkowych, ale się zdarza, że okoliczność ta
uchodzi uwadze przy analizie poszczególnych instytucji i norm dotyczących
ubezpieczeń morskich9. Bywa, że uwzględnia się jedynie ich kontekst prawnomorski, pomijając naturalne związki z ogólnym prawem ubezpieczeniowym. Na
regulację systemu ubezpieczeń gospodarczych składa się wiele aktów prawnych, które regulują problemy o charakterze publicznoprawnym, dotyczące
m.in. prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, zagadnień ustrojowych i organizacyjnoprawnych, nadzoru, pośrednictwa oraz ubezpieczeń obowiązkowych. Dlatego nie można rozpatrywać ubezpieczeń morskich w oderwaniu od
aktów prawnych regulujących ubezpieczenia gospodarcze, do których należą
cztery podstawowe ustawy z 22.05.2003 r.: o działalności ubezpieczeniowej10,
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-

7

Por. M. A d a m o w i c z , Ubezpieczenia morskie obowiązkowe, [w:] Leksykon prawa morskiego,
100 podstawowych pojęć, red. D. P y ć , I. Z u ż e w i c z - W i e w i ó r o w s k a , Warszawa 2013, s. 565–
574.
8
M. D r a g u n - G e r t n e r , Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu roszczeń morskich, Prawo Morskie 2001, t. XVI, s. 47–57; idem,
Aktualne problemy odpowiedzialności cywilnej armatora i jej ubezpieczenia…, op.cit., s. 236–244;
M. D r a g u n - G e r t n e r , Z. P e p ł o w s k a , Kodeks morski w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Morskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011, z. 1, s. 152 i nast.; M.H. K o z i ń s k i , Koordynacja
ratyfikacji międzynarodowych konwencji morskich przez Unię Europejską a prawo morskie, Rejent
2006, nr 7–8; s. 27 i nast.; idem, Ratyfikacja przez Polskę Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni 2006, z. 18, s. 57–68; idem, Odpowiedzialność cywilna morskiego przewoźnika pasażerów według prawa Unii Europejskiej, Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni
2010, z. 25, s. 22–25; M. A d a m o w i c z ; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej…,
op.cit., s. 219–228 oraz idem, Ubezpieczenia morskie obowiązkowe…, op.cit., s. 565 i nast.
9
Por. E. K o w a l e w s k i , Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2002, s. 71 oraz
W. M o g i l s k i , Konstrukcja prawna regresu ubezpieczeniowego w świetle kodeksu morskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – Prawo 1983, nr 11, s. 67–75.
10
Dz.U. Nr 11, poz. 66, z późn. zmian.
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nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych11, o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym i Rzeczniku Ubezpieczonych 12 oraz pośrednictwie ubezpieczeniowym13.
Wzajemna relacja przepisów k.c. odnoszących się do ubezpieczeń oraz
ubezpieczeń morskich wyrażona została wprost w art. 820 k.c., w którego dyspozycji jest wskazanie, że przepisów niniejszego tytułu nie stosuje się do ubezpieczeń morskich. Chodzi o przepisy tytułu XXVII księgi III k.c. dotyczące
ubezpieczenia (art. 805–834). Taka konstrukcja wprowadzona w kodeksie cywilnym wynika z daleko idących odrębności pomiędzy ubezpieczeniami lądowymi a morskimi14. Należy zwrócić uwagę na potrzebę stosowania do nich specyficznych rozwiązań wynikających zarówno z samej natury ubezpieczeń
morskich, jak i z ich międzynarodowego charakteru, opartego na współpracy na
obszarze mórz oraz w zakresie żeglugi morskiej 15. Ryzyko morskie ze względu
na zasadniczo „wielki” rozmiar wymaga podwyższonej reasekuracji. Ubezpieczenia morskie nie mają charakteru konsumenckiego. Dużą rolę w kształtowaniu ubezpieczeń morskich odegrały zwyczaje międzynarodowe 16. Poza wymienionymi różnicami pomiędzy ubezpieczeniami morskimi a tzw. lądowymi
w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na istnienie tzw. jednolitości umowy
ubezpieczenia jako jednej – co do charakteru – instytucji obligacyjno-prawnej17.
W przypadku innych przepisów kodeksu cywilnego, będących poza działem
regulującym ubezpieczenia (art. 805–834), jak chociażby przepisy części ogólnej k.c. czy przepisy dotyczące zobowiązań, w braku uregulowania danych
kwestii w kodeksie morskim zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Potwierdza to także ogólna reguła wyrażona w art. 1 § 2 k.m., która zawiera
generalne odesłanie do przepisów prawa cywilnego i pozwala stosować
w ubezpieczeniach morskich ogólne normy prawa cywilnego zawarte w kodeksie cywilnym. Zatem w stosunkach cywilnoprawnych związanych z żeglugą
morską stosuje się – w braku odpowiednich przepisów kodeksu morskiego –
przepisy kodeksu cywilnego18.

11

Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zmian.
Dz.U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zmian.
13
Dz.U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zmian.
14
Zob. E. K o w a l e w s k i , Prawo ubezpieczeń gospodarczych, op.cit., s. 102.
15
A. W ą s i e w i c z , Umowa ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz 1997, s. 91.
16
Zob. E. K o w a l e w s k i , Prawo ubezpieczeń gospodarczych, op.cit., s. 71.
17
Za A. W ą s i e w i c z , Umowa ubezpieczenia, op.cit., s. 92.
18
Szerzej: J. Ł o p u s k i , Niektóre problemy prac badawczych nad morskim prawem cywilnym. Autonomia, partykularyzm, uniformizm i międzynarodowa unifikacja prawa morskiego, Gdańsk 1966,
s. 8–10; oraz idem, Kodeks cywilny a problematyka prawno-morska, Państwo I Prawo 1965, z. 8–9,
s. 276–286; Z. G a w l i k , Komentarz do art. 820 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część szczególna, red. Z. G a w l i k i in., LEX-on-line 2010 oraz M. K r a j e w s k i , Umowa
ubezpieczenia, Komentarz art. 805-834 k.c., Warszawa 2004, s. 159–160.
12
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2. DEFINICJA I ELEMENTY UMOWY UBEZPIECZENIA MORSKIEGO
Definicja legalna umowy ubezpieczenia morskiego (ang. contract of marine
insurance, fr. Contract d’assurance maritime, niem. Seeversicherungsvertrag)
znajduje się w art. 292 k.m., zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia
morskiego ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za składkę ubezpieczeniową wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione wskutek niebezpieczeństw, na jakie przedmiot ubezpieczenia jest narażony w związku z żeglugą
morską. Ponadto umową ubezpieczenia morskiego można objąć niebezpieczeństwa, na które w związku z przewozem morskim przedmiot ubezpieczenia jest
narażony w przewozie lotniczym, na wodach śródlądowych lub na lądzie. Przepisy o ubezpieczeniu morskim stosuje się odpowiednio do ubezpieczenia statków znajdujących się w budowie.
Istotą umowy ubezpieczenia morskiego jest zapewnienie ubezpieczającego,
że po zaistnieniu przewidzianego w umowie zdarzenia będzie w sytuacji nie
gorszej niż ta, w której był przed powstaniem szkody poniesionej na skutek
działania niebezpieczeństw morskich19. Definicja kodeksowa umowy ubezpieczenia morskiego eksponuje jej essentialia negotii, którymi są: a) zobowiązanie
do zapłaty składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego, b) określone zdarzenie losowe – wypadek ubezpieczeniowy, c) zobowiązanie do wypłaty odszkodowania za poniesione szkody wskutek niebezpieczeństw morskich związanych z żeglugą morską.
W podanej powyżej definicji umowy ubezpieczenia morskiego charakterystyczne jest to, że jedynym świadczeniem zakładu ubezpieczeń jest odszkodowanie. To odróżnia umowę ubezpieczenia morskiego od umowy ubezpieczenia
uregulowanej na podstawie k.c., w której definicji ustawowej jest mowa o spełnieniu przez zakład ubezpieczeń świadczenia, które polega na zapłacie odszkodowania przy ubezpieczeniach majątkowych lub wypłacie renty albo innego
umówionego świadczenia w przypadku ubezpieczeń osobowych.

3. CECHY UMOWY UBEZPIECZENIA MORSKIEGO
Umowa ubezpieczenia morskiego jest umową nazwaną (contractus nominatus), bo jej elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) zostały wyodrębnione na podstawie obowiązujących norm prawnych, a konkretnie art. 292
i nast. k.m.20. Określa się ją jako umowę konsensualną, gdyż do jej zawarcia
19

Por. Z. B r o d e c k i , Prawo ubezpieczeń morskich, Sopot 1999, s. 42.
Szerzej na temat umów nazwanych: M. S o ś n i a k , Zagadnienia typologii i systematyki umów
obligacyjnych, Katowice 1990, s. 208 i nast.
20
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wystarczą zgodne oświadczenia woli stron umowy (solo consensu). Co do zasady oznacza to, że zgodna wola stron odnośnie do zawarcia umowy ubezpieczenia może być wyrażona poprzez każde zachowanie, które ujawni tę wolę w sposób dostateczny. Kodeks morski nie zawiera szczególnych wymagań dotyczących formy zawarcia umowy ubezpieczenia. Do skuteczności jej zawarcia
nie jest wymagane wydanie dokumentu ubezpieczenia, np. polisy lub świadectwa21. Ubezpieczyciel jednak, stosownie do art. 294 k.m., ma obowiązek wydania polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, jeżeli zażąda tego
osoba, z którą tę umowę zawarł. W praktyce jednak prawie wszystkie umowy
ubezpieczenia morskiego zawierane są w formie pisemnej, gdyż zakłady ubezpieczeń mają swoje wewnętrzne regulacje, a także wymagają tego w ogólnych
warunkach ubezpieczeń czy regulaminach.
Jednym z istotnych elementów umowy ubezpieczenia morskiego jest odpłatność. Odpłatność wynika wprost z definicji kodeksowej, która nakłada
obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej i nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia morskiego bezpłatnie (czyli pod tytułem darmym). Ubezpieczyciel nie może zwolnić ubezpieczającego z zapłaty składki za udzielaną mu
przez siebie ochronę. Należy zwrócić uwagę, że chociaż nie wynika to wprost
z brzmienia przepisu art. 292 k.m., to obowiązek ten ciąży na ubezpieczającym
(osobie, z którą ubezpieczyciel zawarł umowę ubezpieczenia).
Umowa ubezpieczenia morskiego ma charakter czynności prawnej dwustronnej, bo uczestniczą w niej dwie strony zobowiązania: zakład ubezpieczeń
(ubezpieczyciel) oraz ubezpieczający. Ponadto jest umową dwustronnie zobowiązującą – obie strony są bowiem względem siebie wierzycielem i dłużnikiem. Zakład ubezpieczeń jest wierzycielem, będąc uprawniony do żądania
składki ubezpieczeniowej, a jako dłużnik wystąpi w sytuacji, gdy zajdzie wypadek ubezpieczeniowy i pojawi się obowiązek wypłaty odszkodowania. Natomiast ubezpieczający jest wierzycielem z tytułu ochrony ubezpieczeniowej oraz
po nastąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, gdy będzie miał roszczenie o wypłatę należnego z umowy odszkodowania, a dłużnikiem jest z tytułu obowiązku
zapłaty składki ubezpieczeniowej. Należy podkreślić, że wzajemne prawa
i obowiązki występują nie tylko w trakcie zawierania umowy, ale istnieją także
w czasie trwania stosunku prawnego ubezpieczenia – jako wynik zawarcia
umowy, np. obowiązek zgłoszenia ubezpieczycielowi zmiany niebezpieczeństw, zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym i jego okolicznościach
czy obowiązek zmniejszenia skutków wypadku i zapobieganie zwiększaniu się
szkody22.
Umowa ubezpieczenia morskiego według teorii ubezpieczeń należy do tzw.
umowy najwyższego zaufania (łac. contractus uberrimae fidei) oraz „najwyższej dobrej wiary” (ang. utmost good faith). Oznacza to, że obie strony umowy
21
22

Szerzej na temat umów konsensualnych zob. ibidem, s. 66 i nast.
A. W ą s i e w i c z , Umowa ubezpieczenia, op.cit., s. 110.
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ubezpieczenia morskiego we wzajemnych stosunkach powinny przestrzegać
zasad najwyższego zaufania oraz szczególnej lojalności w wykonywaniu zawartej umowy23. Ubezpieczyciel, dokonując oceny ryzyka, opiera się głównie na
informacjach dostarczonych przez ubezpieczającego, dlatego też konsekwencje
nadużycia takiego zaufania mogą być szczególnie dotkliwe i mieć postać nieważności umowy lub zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie stosuje nieuczciwych praktyk i „kruczków prawnych”, a ubezpieczający składa ubezpieczycielowi prawdziwe oświadczenia i informacje 24 .
Zachowanie dobrej wiary ma wyjątkowe znaczenie w chwili składania oświadczeń woli przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu danego ryzyka do ubezpieczenia oraz przy ustalaniu wysokości składki. Kodeks morski
posługuje się doktryną uberrimae fidei w rozdziale 3 tytułu VIII Oświadczenia
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia 25.
Kolejną cechą umowy ubezpieczenia morskiego jest adhezyjność. Adhezyjny charakter umowy wynika z tego, że należy ona do umów zawieranych masowo, o treści stypizowanej i ustalonej poprzednio przez jedną ze stron. Oznacza to osłabienie prymatu zasady swobody umów poprzez stosowanie ogólnych
warunków ubezpieczeń. Treść warunków jest ukształtowana we wzorcach
umownych opracowywanych zazwyczaj przez stronę silniejszą ekonomicznie,
często przez ubezpieczyciela. W krajach o silnej tradycji ubezpieczeń morskich,
takich jak Anglia, Francja, Niemcy czy niektóre kraje skandynawskie, wzorcowe warunki ubezpieczeń są wynikiem kompromisowych uzgodnień pomiędzy
ubezpieczycielami, armatorami, przedsiębiorstwami transportowymi, w szczególności żeglugowymi, a także pośrednikami ubezpieczeniowymi i handlowymi. Przykładem mogą być wzorcowe klauzule wydawane przez International
Underwriting Associacion of London (IUA), utworzony w 1998 r. poprzez połączenie London International Insurance and Reinsurance Market Associacion
oraz Institute of London Underwriters (ILU), którego początki sięgały 1884 r.26.
Swoboda ubezpieczającego w kwestii ukształtowania umownego stosunku
ubezpieczenia jest praktycznie ograniczona, gdyż może on zawrzeć umowę
o ustalonej uprzednio treści albo zrezygnować z jej zawarcia – przystąpić do

23
D. F u c h s , Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. O g i e g ł o , W. P o p i o ł e k , M. S z p u n a r , Kraków 2005, s. 926.
24
Zob. E. K o w a l e w s k i , Prawo ubezpieczeń gospodarczych, op.cit., s. 186 oraz A. C h r o ś c i c k i , Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 80.
25
Por. Z. B r o d e c k i , Prawo ubezpieczeń…, op.cit., s. 61.
26
Zob. R. K i l i ń s k i , Ubezpieczenia armatorów morskich, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. 2, Zastosowania, red. L. G ą s i o r k i e w i c z , J. M o n k i e w i c z , Warszawa 2010, s. 225–250; R. v o n A n r o y , Marine insurance: the London market and institute clauses,
[w:] Review of the current state of world capture fisheries insurance, ed. R. V o n A n r o o y , T. H a r t ,
Y. P i n g , W. Y a n g , Rome 2009, s. 161, 162; aktualne wersje klauzul dostępne są m.in. na stronie
internetowej IUA www.iua.co.uk.
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umowy bądź nie27. Wynika to z potrzeby standaryzacji umowy ubezpieczenia
morskiego zawieranej głównie w obrocie masowym i międzynarodowym.
W przypadku umów ubezpieczenia morskiego dotyczących niestandardowego
czy wielkiego ryzyka zdarza się, że są zawierane w drodze negocjacji czy rokowań dotyczących stawki ubezpieczeniowej ryzyka objętego umową, franczyzy czy wyłączenia i w takim wypadku nie można mówić o adhezyjności umowy
ubezpieczenia morskiego28.
Umowa ubezpieczenia morskiego ma charakter czynności prawnej przysparzającej i zarazem kauzalnej (przyczynowej), czyli takiej, w której musi
istnieć konkretna przyczyna (causa), aby umowa była ważna. W umowie ubezpieczenia morskiego ubezpieczający opłaca składkę ubezpieczeniową w zamian
za udzielenie mu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek poniesienia szkód
wskutek niebezpieczeństw mogących powstać w związku z żeglugą morską
(causa obligandi vel aquirendi), ubezpieczyciel zaś spełnia świadczenia w celu
zwolnienia się z ciążącego na nim zobowiązania (causa solvendi)29. Umowa
byłaby nieważna, gdyby nie istniał przedmiot ochrony, w którego zachowaniu
ubezpieczający posiada interes prawny30.
Kolejną cechą umowy ubezpieczenia morskiego jest jej kwalifikowany
charakter, wyrażający się w tym, że jedną ze stron umowy musi być wyłącznie
podmiot wskazany normatywnie, spełniający określone wymagania. Podmiotem
kwalifikowanym w przypadku umowy ubezpieczenia morskiego jest ubezpieczyciel, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto musi spełnić wiele warunków formalnych,
prawnych i finansowych określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej 31. Nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia bez udziału zakładu
ubezpieczeń. Ustawa Kodeks morski nie reguluje, w jakiej formie organizacyjnej mogą być prowadzone ubezpieczenia morskie, problem ten uregulowany
jest natomiast przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 2004 r.
Ustawa ta określa w szczególności, w jakiej formie prawnej ubezpieczyciel może prowadzić swoją działalność ubezpieczeniową, i wskazuje na następujące

27

M. S o ś n i a k , Zagadnienia typologii..., op.cit., s. 90 i nast. oraz K. M a l i n o w s k a , Komentarz
do kodeksu cywilnego Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia art. 805–811, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Komentarz, Tom II Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, Komentarz do przepisów
i wybranych wzorców umów, red. A. B r o d e c k a - C h a m e r a i in., Warszawa 2010, s. 149–197.
28
J. Ł o p u s k i , Ubezpieczenia morskie, op.cit., s. 308.
29
Zob. H. C i e p ł a , Komentarz do umowy ubezpieczenia, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego.
Księga trzecia – zobowiązania, t. 2, red. G. B i e n i e k i in., Warszawa 2003, s. 522.
30
E. K o w a l e w s k i , Prawo ubezpieczeń gospodarczych, op.cit., s. 186.
31
Inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie dopuszcza się także prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez indywidualnych ubezpieczycieli zrzeszonych w korporacji Lloyd’s. Korporacja nie tylko
skupia indywidualnych ubezpieczycieli, ale także pełni funkcję światowego centrum informacji żeglugowej, a ponadto prowadzi na szeroką skalę działalność badawczą i edukacyjną oraz certyfikacyjną.
Zob. J. Ł o p u s k i , Prawo morskie..., op.cit., s. 299.
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formy: spółkę akcyjną, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych 32 oraz polskie
oddziały zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego33.
Przepisy dotyczące ubezpieczeń morskich nie zawierają żadnych ograniczeń
co do drugiej strony umowy, czyli w zakresie zdolności bycia ubezpieczającym.
Ubezpieczającym może być każdy podmiot: osoba fizyczna, osoba prawna,
a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, jeśli mogą zaciągać zobowiązania, np. spółka jawna. Podmiot taki powinien mieć interes w zawarciu
umowy ubezpieczenia, tzw. interes ubezpieczeniowy.
Przepisy kodeksu morskiego przewidują, że zarówno po stronie ubezpieczającego, jak i po stronie ubezpieczyciela może wystąpić więcej podmiotów.
Pierwszy wariant dotyczy sytuacji, w której kilka podmiotów wystąpi po stronie
ubezpieczającego i będzie chciało ubezpieczyć wspólne ryzyko związane z żeglugą morską. Drugi przypadek to koasekuracja, której istota polega na ubezpieczeniu jednego ryzyka na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, a ochrona
ubezpieczeniowa udzielana jest przez kilku ubezpieczycieli. Koasekurację można podzielić na koasekurację wewnętrzną i zewnętrzną. Koasekuracja wewnętrzna ma miejsce wówczas, gdy w kontaktach z ubezpieczającym występuje
tylko jeden ubezpieczyciel, działający w imieniu i w porozumieniu z innymi
ubezpieczycielami. Natomiast koasekuracja zewnętrzna występuje wtedy, gdy
każdy zakład ubezpieczeń odpowiada samodzielnie wobec ubezpieczającego
w zakresie przyjętego ryzyka, a ubezpieczający wypełnia swoje zobowiązania
oraz występuje z roszczeniem wobec każdego ubezpieczyciela z osobna, zaś
pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami nie ma żadnego stosunku prawnego34.

4. SPÓR O LOSOWOŚĆ UBEZPIECZENIA
Cechą sporną w doktrynie jest losowość umowy ubezpieczenia morskiego.
Część doktryny uważa, że umowa ubezpieczenia morskiego jest umową losową,
ponieważ realizacja obowiązku ubezpieczyciela, jakim jest wypłata odszkodowania, zależy od tego, czy wystąpią niebezpieczeństwa objęte umową, czy też

32
Szerzej na temat form prawnych, w jakich może być prowadzona działalność ubezpieczeniowa,
zob. M. A d a m o w i c z , Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne – analiza porównawcza, [w:] Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie, wybrane aspekty, Prace i Materiały WZUG 2005,
z. 3, s. 5–14 oraz idem, Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych.
Komentarz, red. Z. B r o d e c k i , M. S e r w a c h , Warszawa 2010, s. 134–286.
33
Prawo ubezpieczeń, ustawy z komentarzem, red. S. R o g o w s k i , Warszawa 2004, s. 131.
34
Por. K. M a l i n o w s k a , Komentarz do kodeksu…, op.cit., s. 149–197.
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nie35. Obowiązek ubezpieczyciela zależy od przypadku 36. Inni autorzy są zdania, że losowość występuje po stronie ubezpieczającego37. Należy przypomnieć,
że „losowość” oznacza, że w odniesieniu do określonego przedmiotu majątkowego zdarzenie może, ale nie musi nastąpić. W odniesieniu do ubezpieczeń
zdarzeniami losowymi będą takie zdarzenia, które występują ze statystyczną
prawidłowością, są nadzwyczajne i niezależne od woli podmiotów nimi dotkniętych. Ze względu na to, że zdarzenia ubezpieczeniowe opierają się na pewnych regułach rachunku prawdopodobieństwa, obliczanego na podstawie m.in.
metod statystycznych, część doktryny odmawia umowie ubezpieczenia charakteru losowego 38 . Uznają oni bowiem, że skoro każda ze stron spełnia swoje
świadczenie – zakład ubezpieczeń świadczy poprzez ponoszenie ryzyka zajścia
wypadku ubezpieczeniowego, a ubezpieczający opłacając składkę – to nie ma
mowy o losowości. Natomiast o losowości umowy ubezpieczenia można mówić
w tym znaczeniu, że wypadek ubezpieczeniowy nie zawsze nastąpi i tym samym nie w każdym stosunku prawnym ubezpieczenia nastąpi zapłata odszkodowania39.

5. PROBLEM WZAJEMNOŚCI UMOWY
UBEZPIECZENIA MORSKIEGO
Teoretyczny spór o wzajemny charakter umowy ubezpieczenia morskiego budzi wiele kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie 40 .
Dawniej w doktrynie przyznawano umowie ubezpieczenia jedynie charakter
dwustronnie zobowiązujący. Cechą istotną umowy wzajemnej w kontekście
umowy ubezpieczenia jest doprowadzenie do wymiany świadczeń, które to
35

Pogląd ten wyraża m.in. W. W a r k a ł ł o , który ubezpieczenia i umowę ubezpieczenia umieścił
w wielkim dziele cywilistów polskich System Prawa Cywilnego w dziale VI Umowy losowe.
W. W a r k a ł ł o , Ubezpieczenie, [w:] System Prawa Cywilnego, red. S. G r z y b o w s k i i in., Wrocław
1976, s. 891–973.
36
Szerzej: A. W ą s i e w i c z , Umowa ubezpieczenia, op.cit., s. 104–105 oraz W. W a r k a ł ł o ,
Ubezpieczenia majątkowe, Warszawa 1971, s. 38.
37
Zob. E. S o d o l s k a , Z. B r o d e c k i , Komentarz do kodeksu morskiego art. 292–338, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych, op.cit., s. 801–802.
38
M. O r l i c k i , Ubezpieczenia gospodarcze. Umowa ubezpieczenia, [w:] System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 8, red. J. P a n o w i c z - L i p s k a , Warszawa 2010,
s. 672.
39
Za M. O r l i c k i , Ubezpieczenia gospodarcze…, op.cit., s. 674.
40
Por. J. Ł o p u s k i , Prawo morskie, op.cit., s. 307; A. C h r u ś c i c k i , Umowa ubezpieczenia po
nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 21; K. M a l i n o w s k a , Wzajemność
umowy ubezpieczenia w świetle orzecznictwa, ustawodawstwa i doktryny, Prawo Asekuracyjne 2009,
nr 3, s. 22–32; W. D u b i s , Komentarz do umowy ubezpieczenia, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red.
E. G n i e w e k , Warszawa 2006, s. 1351–1391; Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. P i e t r z y k o w s k i , t. 2, Warszawa 2009, s. 693; M. O r l i c k i , Ubezpieczenia gospodarcze, Umowa ubezpieczenia,
op.cit., s. 674.
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świadczenia nie muszą być jednorodzajowe, nie wymaga się także, aby świadczenia obu stron były względem siebie równowartościowe. Wystarczy stwierdzenie istnienia więzi funkcjonalnej obu świadczeń, polegającej na uzależnieniu
świadczenia jednej ze stron od świadczenia drugiej strony. Ekwiwalentność
świadczeń może być jedynie subiektywna. Dla pojęcia umowy wzajemnej nie
jest konieczne, aby świadczenia obu stron miały taki sam walor ekonomiczny,
ale aby strony tak właśnie oceniały relację między swoimi świadczeniami41.
W literaturze dominuje pogląd, że składka ubezpieczeniowa stanowi zapłatę
za ponoszone przez ubezpieczyciela, w okresie ubezpieczenia, ryzyko pokrycia
ujemnych skutków określonych zdarzeń, a nie stanowi odpowiednika ewentualnych świadczeń pieniężnych ubezpieczyciela. Warto zwrócić uwagę na poglądy
K. Malinowskiej, której zdaniem należy uznać koncepcję wzajemności umowy
ubezpieczenia. Pogląd ten znajduje coraz szersze uznanie w prawniczej doktrynie ubezpieczeniowej i odzwierciedla szerokie spojrzenie na stosunek ubezpieczenia i istotę ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela 42. Podobnie J. Łopuski, którego zdaniem trudno odmówić umowie ubezpieczenia morskiego cech
wzajemności. Autor ten zwrócił uwagę, że ekwiwalentem składki płaconej
przez ubezpieczającego jest nie odszkodowanie (płacone przez ubezpieczyciela,
gdy wystąpi szkoda), ale rodzaj szczególnej usługi polegającej na obowiązku
zapewnienia ubezpieczającemu finansowej ochrony przed zdarzeniami losowymi. Ekwiwalentność występuje między wysokością składki pobieranej przez
ubezpieczyciela a zakresem przejmowanego przez niego ryzyka, które wynika
z wyliczeń i danych statystycznych 43 . Inaczej A. Szpunar, którego zdaniem
świadczenie ubezpieczyciela jest uzależnione od zajścia określonego w umowie
wypadku (zdarzenia losowego), gdzie nie ma ekwiwalentnych świadczeń i nie
można mówić o umowie wzajemnej 44. Podobnie inni autorzy, których zdaniem:
„intencją stron umowy ubezpieczenia jest to, aby ubezpieczający w razie zajścia
określonego niepewnego zdarzenia przyszłego otrzymał, w zamian za spełnione
wcześniej świadczenie (składkę), odpowiednie świadczenie zakładu ubezpieczeń, którego wartość ze swej natury przewyższa w sposób znaczący wysokość
składki. Skoro więc istotnym zamiarem stron jest to, aby oba wymienione
świadczenia miały znacząco odmienną wartość, uprawniona zatem wydaje się
teza, iż strony nie uważają swych świadczeń za wzajemne odpowiedniki. Ponieważ nie zachodzi ekwiwalentność świadczeń, nie może być również mowy

41

Z. R a d w a ń s k i , Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, s. 212 i nast.
Szerzej K. M a l i n o w s k a , Wzajemność umowy ubezpieczenia..., op.cit., s. 22–32.
43
Zob. J. Ł o p u s k i , Prawo morskie, op.cit., s. 307.
44
Por. A. S z p u n a r , Glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 1991 r., III CZP 122/91, Państwo
i Prawo 1992, z. 12, s. 113.
42
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o umowie wzajemnej”45. Stanowisko zaprzeczające koncepcji wzajemnego charakteru umowy ubezpieczenia prezentuje także najnowsze orzecznictwo sądowe46.

ZAKOŃCZENIE
Celem niniejszego opracowania było przybliżenie umowy ubezpieczenia
morskiego w kontekście jej charakteru prawnego. Przeanalizowano kontraktowe
cechy umowy ubezpieczenia, celowo pomijając inne zagadnienia, takie jak np.
podziały na poszczególne typy ubezpieczeń morskich, obowiązki stron umowy,
kwestie związane z zawarciem, wykonaniem czy wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia, pośrednictwem. Pełne omówienie kontraktu ubezpieczenia morskiego wymaga niewątpliwie szerszej analizy, być może nawet w formie monografii.

MAGDALENA ADAMOWICZ

LEGAL STATUS OF MARINE INSURANCE CONTRACT
— SELECTED ASPECTS
(Summary)
The article outlines legal characteristics marine insurance contract under
Polish law. Marine insurance is a codified contract, governed expressly by Title
VIII of the Polish Maritime Code. It is concluded by mere consent of the parties
(consensual contract), it is bilateral, aleatory and it entails consideration in
money. Its main characteristic is the requirement of utmost good faith (uberrima
fides). It is a standard form contract (contract of adhesion) and often operates in
context of permanent contractual relationships.
The author notes, however, disagreements within academia as to aleatory
nature of maritime insurance.

45

B. K o s m u s , G. K u c z y ń s k i , Kilka mitów z zakresu teorii umów, Gdańskie Studia Prawnicze
2000, nr 2, s. 309.
46
B. K u c h a r s k i , Glosa do wyroku SN z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 125/06, Glosa
2009, nr 1, s. 5.
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JUSTYNA NAWROT

KONWENCJA O UŁATWIENIU MIĘDZYNARODOWEGO
OBROTU MORSKIEGO W PRAKTYCE POLSKIEJ
W artykule omówiono strukturę konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego
(FAL) w praktyce, przedstawiono generalną konstrukcję ułatwień w międzynarodowym obrocie morskim, wskazano perspektywę polską usytuowania konwencji FAL z 1965 r. w prawie europejskim.
Celem konwencji FAL jest przyspieszenie międzynarodowego obrotu morskiego i zapobieganie niepotrzebnym opóźnieniom statków oraz znajdujących się na nich osób i mienia. Konwencja
redukuje dużą liczbę dokumentów wymaganych wcześniej przez władze państw portowych do
dziewięciu dokumentów odnoszących się do wejścia statku do portu i jego wyjścia z portu.
Unia Europejska zmierza ku elektronizacji procedur sprawozdawczych przy wchodzeniu do
portu i wychodzeniu z portu. W tym względzie Unia Europejska współpracuje z Międzynarodową
Organizacją Morską (IMO).
Uchwała IMO FAL 8(32), która weszła w życie 1.11.2006 r., i uchwała IMO FAL 10(35), która obowiązuje od 15.05.2010 r., zdaniem autorki artykułu mają charakter techniczny i są poza
polską procedurą ratyfikacyjną, a wiążą one Polskę zgodnie z procedurą tacit acceptance.

UWAGI WSTĘPNE
Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego (Convention
on Facilitation of International Maritime Traffic – FAL) została przyjęta podczas konferencji londyńskiej w kwietniu 1965 r. na wniosek ówczesnego IMCO1
i weszła w życie w marcu 1967 r. Postrzegana była wówczas jako nowy instrument aktywności agencji ONZ. Sposób jej utworzenia nie był co prawda precedensowy, ale wpisywał się w powstającą wówczas nową tendencję tworzenia
traktatów międzynarodowych. Pierwszym wyłomem w tradycyjnej procedurze
stanowienia traktatów jest konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP), która w art. 19 stwierdza, że konwencje nie są przyjmowane podczas
konferencji przez państwa, ale przez nadrzędny organ MOP – Międzynarodową
Konferencję Pracy. Wiele wyspecjalizowanych agencji ustanowionych po II
wojnie światowej zaadaptowało podobne wzorce (np. WHO, ICAO, UNESCO).
1
Intergovernmental Maritime Consultative Organisation. W 1982 r. nazwę zmieniono na używaną
obecnie – International Maritime Organisation.
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Agencje te tworzą projekty konwencji, przyjmowane następnie przez państwa na
konferencjach przez nie zwoływanych.
Konwencja FAL ma charakter stricte techniczny, co także przełożyło się na
ustanowienie nieco wówczas odmiennego i nowatorskiego sposobu wprowadzania zmian do niej. Wcześniej uchwalane przez IMCO konwencje – o bezpieczeństwie życia na morzu z 1948 r. i zapobieganiu zanieczyszczeniom morza olejami
z 1954 r. (OILPOL) – ze względu na swoją materię nie wymagały bezustannych
zmian i nawet ich załączniki dotyczące kwestii technicznych mogły być efektywnie poprawiane podczas konferencji w ramach tradycyjnej procedury. Stało się
tak w 1960 r., kiedy to przyjęto nową konwencję SOLAS, czy też w 1962 r. –
z aneksem to konwencji OILPOL. Jednak techniczny charakter materii dotyczącej
usprawnienia obrotu morskiego wymagał ciągłych przeglądów procedur krajowych oraz wprowadzania zmian w sposób bardziej elastyczny od tradycyjnego.
Wobec powyższego wzorcem dla konwencji FAL nie stały się wcześniej przyjęte
konwencje „morskie”, lecz międzynarodowe regulacje dotyczące technicznej
standaryzacji lotnictwa cywilnego. IMCO oparła się wprost na doświadczeniach
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, powołanej na mocy konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym w 1944 r. (konwencja ICAO) i jej poprzedniczki – Międzynarodowej Komisji do spraw Żeglugi
Powietrznej, powołanej na mocy międzynarodowej konwencji lotniczej przyjętej
w czasie (pokojowej) konferencji paryskiej w 1919 r. Konwencja paryska przewidywała dwie procedury zmian: jedną – tradycyjną zmianę traktatów międzynarodowych, zgodnie z którą poprawki muszą być przyjęte przez państwa, i drugą –
zgodnie z którą poprawki dotyczące kwestii technicznych, jeśli zostaną przyjęte
przez więcej niż trzy czwarte państw, stają się wiążące wobec wszystkich stron
traktatu. Był to znaczący wyłom w tradycyjnym modelu procedury zmian traktatów międzynarodowych. Warto odnotować, że umowy ustanawiające wcześniejsze organizacje międzynarodowe o charakterze technicznym, takie jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union –
ITU) istniejący od 1865 r. czy Światowy Związek Pocztowy (Universal Postal
Union – UPU) istniejący od 1874 r., przewidywały wyłącznie tradycyjny mechanizm wprowadzania zmian przez państwa członkowskie.
Wzorzec wprowadzony przez ICAO w art. 37 konwencji chicagowskiej
z 1944 r. zakładał, że ICAO dla ułatwienia obrotu w żegludze powietrznej będzie przyjmować co pewien czas standardy oraz zalecone praktyki i zasady postępowania, odnoszące się do kwestii technicznych2. Zgodnie natomiast z art.
2

Takich jak: a) systemy łączności i udogodnień dla żeglugi powietrznej, łącznie ze znakowaniem
naziemnym, b) cechy charakterystyczne portów lotniczych, c) reguły lotnicze i metody kontroli ruchu
lotniczego, d) wydawanie licencji personelowi eksploatacyjnemu i mechanicznemu, e) zdatność statków powietrznych do lotu, f) rejestracja i identyfikacja statków powietrznych, g) gromadzenie i wymiana informacji meteorologicznych, h) księgi pokładowe, i) mapy i plany lotnicze, j) formalności
celne i imigracyjne, k) statki powietrzne w niebezpieczeństwie i dochodzenia w sprawie wypadków
oraz wszelkie inne zagadnienia, związane z bezpieczeństwem, regularnością i sprawnością żeglugi
powietrznej, które mogą tego co pewien czas wymagać.
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90 wspomnianej konwencji przyjęcie przez Radę, będącą organem ICAO, standardów i zaleconych praktyk, które są opracowywane przez Komisję w postaci
załączników do konwencji i które mają służyć wprowadzaniu dalszych ułatwień
w obrocie lotniczym, wymaga uchwały dwóch trzecich członków Rady podjętej
na zwołanym w tym celu zebraniu. Zmiany takie są następnie przedkładane
państwom i o ile większość z nich nie złoży Radzie swojego sprzeciwu, wchodzą one w życie po upływie trzech miesięcy. Jednak inaczej niż konwencja paryska konwencja chicagowska przewiduje możliwość uchylenia się państwa od
stosowania standardów wprowadzonych do konwencji przez Radę ICAO.
Zgodnie bowiem z art. 38 konwencji chicagowskiej każde państwo, które uważa
za niemożliwe w praktyce zastosowanie się pod każdym względem do któregokolwiek ze standardów lub zaleconych praktyk albo całkowite dostosowanie
wprowadzonych przez siebie przepisów lub metod postępowania do standardów
lub zaleconych praktyk w przypadkach ich zmian, albo które uważa za konieczne wprowadzenie przepisów lub metod postępowania, różniących się pod jakimkolwiek względem od przepisów i metod postępowania ustalonych zgodnie
ze standardami międzynarodowymi, powinno niezwłocznie podać do wiadomości ICAO różnice zachodzące między jego własną praktyką a praktyką ustaloną
przez normy międzynarodowe. Obowiązkiem Rady jest wówczas niezwłoczne
powiadomienie wszystkich innych państw o różnicach istniejących między
normami międzynarodowymi a krajową praktyką stosowaną w tym zakresie
przez wspomniane państwo. W porównaniu do postanowień konwencji paryskiej zapis taki stanowi niewątpliwie krok wstecz w zakresie standaryzacji ułatwień obrotu lotniczego. Niemniej jednak model ten zakłada, że zmiany w zakresie standardów i zalecanych praktyk nie muszą być ratyfikowane przez państwa, ale wchodzą w życie w stosunku do wszystkich państw, o ile zostaną
przyjęte przez większość państw-stron konwencji. Taki tryb wprowadzania
zmian przewidziany został w odniesieniu do – najbardziej interesującego
z punktu widzenia tematyki artykułu – załącznika IX konwencji chicagowskiej,
opracowanego po raz pierwszy w 1949 r. i dotyczącego ułatwień w odniesieniu
do „nawigacji lotniczej pomiędzy obszarami państw-stron konwencji oraz
w celu zapobieżenia zbędnym opóźnieniom statków powietrznych, załóg, pasażerów oraz ładunków, szczególnie w sferze administracji ustawowej odnoszącej
się do imigracji, kwarantanny, odpraw celnych i zezwoleń” 3.
Zapisy wspomnianego załącznika stanowiły bezpośredni wzorzec rozwiązań
proponowanych w odniesieniu do ułatwienia obrotu morskiego. Ułatwienia wprowadzone w żegludze powietrznej spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony IMCO. W 1962 r. sekretarz generalny IMCO powołał grupę ekspercką, której
zadaniem było poprawienie opracowanego przez sekretariat IMCO tekstu roboczego nowej konwencji. Grupa robocza została podzielona na trzy podgrupy. Zadaniem pierwszej z nich była praca nad zagadnieniami dotyczącymi kwestii cel3

Art. 22 konwencji chicagowskiej.
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nych w portach, drugiej – kwestii imigrantów, trzeciej natomiast – kwestii
związanych z zachowaniem standardów ochrony zdrowia. Każda z grup pracowała osobno i wzorowała się na innych rozwiązaniach prawnych. Grupa zajmująca się kwestiami celnymi 4 opracowała tekst końcowy, opierając się na rozwiązaniach przyjętych w konwencji dotyczącej ułatwień w transporcie wodnym
między portami amerykańskimi podpisanej w lipcu 1963 r. w Mar del Plata
w Argentynie5 oraz pracach konferencji rzymskiej ONZ z 1963 r. o międzynarodowych podróżach i turystce6. Grupa odpowiedzialna za opracowanie tekstu
końcowego konwencji dotyczącego imigrantów poświęciła szczególną uwagę
analizie prac ICAO oraz Organizacji Państw Amerykańskich w zakresie, w którym ta ostatnia ustanowiła stały komitet techniczny ds. portów amerykańskich7.
Trzecia podgrupa, zajmująca się kwestiami zdrowia, skupiła się w swoich pracach na rozwiązaniach przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia, szczególną uwagę poświęcając zagadnieniom procedur sanitarnych8. W założeniach
ostatniej podgrupy wyróżniono dwie kategorie podróżnych: pierwsza, do której
zaliczono imigrantów, pracowników sezonowych oraz pielgrzymów, i druga,
określona jako „inni podróżujący”. W stosunku do pierwszej ze wspomnianych
kategorii, na wzór rozwiązań przyjętych przez WHO9, kontrola sanitarna i formalności z nią związane miały być stosowane w sposób rozszerzony. Do drugiej kategorii podmiotów miały natomiast być stosowane procedury uproszczone, a przez to mniej uciążliwe i pozwalające na szybsze przekraczanie granic.
Wszystkie trzy grupy jednocześnie skupiły swoją uwagę na rozwiązaniach
przyjętych w żegludze powietrznej przez ICAO. Eksperci uznali, że problemy
dotyczące transportu osób mogą być rozwiązywane w sposób podobny do tego,
który został przyjęty w konwencji chicagowskiej. Jednak podobna zależność nie
dotyczyła już statków i ładunków, których sprawozdawczość w portach cechuje
się odmiennością od praktykowanej w żegludze lotniczej10. Ponadto wspomnia4

W ramach prac wspomnianej grupy zostały rozesłane do rządów państw wymagania dotyczące
formalności i dokumentów, jakie muszą być spełnione i posiadane przy wchodzeniu i wychodzeniu
z portów.
5
Inter-American Convention on Facilitation of International Waterborne Transportation. Konwencja weszła w życie 1.11.1983 r. i przystąpiły do niej: Argentyna, Chile, Costa Rica, Dominikana,
Ekwador, Gwatemala, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru, Stany Zjednoczone i Urugwaj.
6
Konferencja ta zakończyła się przyjęciem tzw. rzymskiej karty turystyki, przewidującej ułatw ienia związane z przekraczaniem granic przez turystów.
7
Stało się to w 1956 r. podczas pierwszej konferencji dotyczącej portów i przystani wewnątrzam erykańskich.
8
Przede wszystkim kwestiom, takim jak: kwarantanny, przepisy sanitarne, praktyka ochrony zdrowia publicznego, ujednolicenie nomenklatury związanej z chorobami.
9
Zasadniczą rolę odegrały poprawki uchwalone przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia
25.05.1951 r., zmieniające i konsolidujące Międzynarodową konwencję sanitarną.
10
Takie konkluzje zawarte zostały w dokumentach: FAL/EG/I/SR 2, 14/1 1963, FAL/EG II/2, 3/4
1963 r. IMCO, za: CH.H. A l e k s a n d r o w i c z , The Convention of Facilitation of International Maritime Traffic and International Technical Regulation (A Comparative Study), The International and
Comparative Law Quarterly, vol. 15, no. 3, s. 628 i S. M a n k a b a d y , The International Maritime
Organization. Vol. 1 – International Shipping Rules, Routledge 1986.
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na grupa ekspertów miała także do dyspozycji raport Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczący uproszczenia i standaryzacji dokumentacji eksportowej. Eksperci zapoznali się także z opiniami armatorów i przedsiębiorców na
kwestie dotyczące upraszczania procedur sprawozdawczych w obrocie międzynarodowym, znajdującymi się w Międzynarodowej Izbie Żeglugi, Międzynarodowej Izbie Handlowej i Międzynarodowej Federacji Żeglugowej. Prace nad
tekstem końcowym projektu konwencji zostały ukończone w kwietniu 1964 r.
Rada IMCO zaakceptowała ów projekt, przekazując go do konsultacji rządom
państw. Następnie, w kwietniu 1965 r., zorganizowano w Londynie konferencję, podczas której konwencja została otwarta do podpisu. Podpisało ją wówczas 35 państw (w tym Polska), a weszła w życie 5.03.1967 r. Do dziś ratyfikowało ją 115 państw, stanowiących ponad 90 proc. światowego tonażu11.

1. STRUKTURA KONWENCJI
Konwencja składa się z 16 artykułów i załącznika, którego materia została
podzielona pierwotnie na rozdział 1 – dotyczący definicji i postanowień ogólnych, rozdział 2 – dotyczący wejścia/wyjścia statku, rozdział 3 – regulujący
kwestie związane z wjazdem i wyjazdem osób, rozdział 4 – dotyczący zdrowia
publicznego i kwarantanny oraz środków fitosanitarnych i weterynaryjnych
i ostatni, piąty rozdział – dotyczący różnych kwestii, z których najistotniejsze
wydaje się być zagadnienie usług w portach. Wielokrotne zmiany aneksu spowodowały także zmianę wspomnianej struktury załącznika, uzupełnionego
o rozdział dotyczący pasażerów bez biletu (aktualnie rozdział 4), wejście, postój
i wyjście z portu ładunków i innych artykułów (obecnie rozdział 5).
Konwencja FAL, wzorem wspomnianej konwencji chicagowskiej dotyczącej
żeglugi powietrznej, wprowadza rozróżnienie na normy i zalecane praktyki.
Przyjęty podczas konferencji końcowy tekst konwencji odbiega jednak od propozycji grupy ekspertów w dwóch kwestiach, związanych właśnie ze stosowaniem norm i zalecanych praktyk. Z postanowień wstępnych konwencji wynika
obowiązek państw do stosowania zgodnie z postanowieniami konwencji i załącznika do niej wszelkich właściwych środków do ułatwienia i przyspieszenia
międzynarodowego obrotu morskiego i do zapobiegania niepotrzebnym opóźnieniom statków oraz znajdujących się na nich osób i mienia (art. I). Ponadto,
zgodnie z art. III, państwa zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia
możliwie pełnej jednolitości w zakresie formalności, procedury i wymagań dotyczących dokumentów we wszystkich sprawach, w których takie ujednolicenie
ułatwi i ulepszy międzynarodowy obrót morski, oraz do ograniczania do mini11
Raport IMO z 31.01.2013 r., http://www.imo.org/About/Conventions/Status OfConventions /Pag
es/Default.aspx.
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mum wprowadzania jakichkolwiek zmian w zakresie formalności, procedury
i wymagań dotyczących dokumentów, koniecznych ze względu na szczególne
wymagania o charakterze wewnątrzkrajowym. Niemniej państwa zachowują,
zgodnie z art. 5 konwencji, kompetencje do wprowadzania takich wewnętrznych ograniczeń w postaci środków tymczasowych uważanych przez państwo
za konieczne do ochrony moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa lub
do zapobiegania zawleczeniu lub rozprzestrzenieniu się chorób albo zaraz, zagrażających zdrowiu publicznemu, zwierzętom i roślinom. Państwa zachowują
także władzę we wszystkich sprawach nieuregulowanych wyraźnie konwencją
FAL. Wspomniane wyżej, nieuwzględnione przez państwa podczas konferencji
w Londynie, propozycje grupy ekspertów dotyczyły właśnie kwestii możliwości
odejścia przez państwa od postanowień konwencji. Pierwsza różnica dotyczy
charakteru norm i zaleconych praktyk zawartych w konwencji. Tekst opracowany przez grupę ekspertów przewidywał obowiązek notyfikacji różnic, które
mogą się pojawić w prawie krajowym, względem zawartych w załącznikach
norm i zalecanych praktyk. Finalnie przyjęty tekst konwencji w art. VIII nakłada jednak na państwa obowiązek notyfikacji IMO niezgodności z normami
i zgodności z zalecanymi praktykami. Oznacza to wprowadzenie wyraźnego
rozróżnienia w zakresie prawnego statusu standardów i zalecanych praktyk.
Jeśli IMO nie otrzyma stosownych notyfikacji, należy zakładać, że państwo
wdrożyło standardy i nie stosuje zalecanych praktyk12.
Druga różnica w stosunku do projektu konwencji dotyczyła sposobu wprowadzania zmian do jej załącznika. Pierwotna wersja zakładała przygotowywanie zmian przez komitet techniczny i ich akceptację przez Radę i Zgromadzenie
ówczesnego IMCO. Ostatecznie jednak w czasie trwania konferencji w 1965 r.
zrezygnowano z ustanowienia stałego komitetu technicznego13 i postanowiono,
że zmiany do konwencji będą przygotowywane i przyjmowane przez same państwa w trybie art. VII konwencji. Należy jednak nadmienić, że w 1972 r. został
utworzony w ramach IMO Komitet Ułatwień (Komitet FAL), który na mocy
rezolucji A.724(17)14 wprowadzającej poprawki do konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej15 uzyskał kompetencje do opracowywania zaleceń
i wytycznych. Od momentu wejścia w życie wspomnianej zmiany to Komitet
Ułatwień, a nie państwa, rozpatruje propozycje zmian i przeprowadza głosowa-

12
Notyfikacje takie, zgodnie z ostatnimi wytycznymi IMO (FAL 38(6) z 5.10.2012 r.), mają być
przekazywane poprzez system GISIS (Global Integrated Shipping Information System). Służy on także
do przesyłania informacji dotyczących nielegalnych imigrantów, pasażerów na gapę itp.
13
Stały komitet techniczny został ustanowiony w 1969 r. poprzez dodanie części X do Konwencji
o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (Dz.U. z 1987 r., Nr 5, poz. 29), której postanowienia weszły w życie 10.11.1984 r.
14
Do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dodano część XI z 7.11.1991 r. (Dz.U.
z 2008 r., Nr 83, poz. 504), która weszła w życie 7.12.2008 r.
15
Dz.U. z 1961 r., Nr 14, poz. 74.
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nie w sprawie ich przyjęcia 16. Zmiana ta weszła w życie w 1984 r., wprowadzając procedurę znaną jako taccit acceptance. Zgodnie zatem z art. VII konwencji
zmiany zaproponowane przez jedno z państw-stron wchodzą w życie po upływie piętnastu miesięcy od chwili zawiadomienia o niej przez Sekretarza Generalnego wszystkich państw-stron, chyba że w ciągu dwunastu miesięcy od zawiadomienia co najmniej jedna trzecia państw-stron zawiadomi na piśmie
Sekretarza Generalnego, że nie przyjmuje poprawek. Istnieje jednak także możliwość wprowadzania zmian do załącznika w sposób tradycyjnie przyjęty – tzn.
podczas konferencji zwołanej przez Sekretarza Generalnego na wniosek co
najmniej jednej trzeciej państw-stron. Poprawka przyjęta podczas konferencji
przez więcej niż dwie trzecie głosów państw-stron wchodzi w życie po upływie
sześciu miesięcy od przekazania jej państwom przez Sekretarza Generalnego.
Dotychczas weszło w życie trzynaście uchwał: jedna zmieniająca konwencję 17
i dwanaście zmieniających aneks.
Cele konwencji zostały określone w art. I–III. Jak wynika z treści art. I, zasadniczym celem konwencji jest przyspieszenie międzynarodowego obrotu
morskiego i zapobieżenie niepotrzebnym opóźnieniom statków oraz znajdujących się na nich osób i mienia. Przepisy ułatwiające międzynarodowy obrót
morski, sprecyzowane w załączniku do konwencji, podzielono zgodnie z art. II
na trzy kategorie odnoszące się do ułatwienia: wejścia, postoju i wyjścia statków. Zasadniczym środkiem prowadzącym do osiągnięcia celów konwencji jest
uzyskanie możliwie pełnej jednolitości w zakresie formalności, procedur i wymagań dotyczących dokumentów we wszystkich sprawach, w których takie
ujednolicenie ułatwi i ulepszy międzynarodowy obrót morski. Istotne jest zatem
maksymalne ograniczenie różnic wynikających z prawodawstw krajowych
w tym zakresie. Status prawny zobowiązania państw w dążeniu do osiągnięcia
owej jednolitości wyznacza treść wspomnianego już wyżej art. VIII konwencji,
wprowadzającego rozróżnienie w zakresie notyfikacji stosowania standardów
i zaleconych praktyk w niej wskazanych. Pozwala to państwom uchylić się od
stosowania norm i zalecanych praktyk po dopełnieniu obowiązku notyfikacji.
Słabość tak opracowanej procedury polega na tym, że państwa mogą stosować
standardy odmienne od konwencyjnych, nie tylko dlatego że nie mają możliwości dostosowania regulacji krajowej do standardów międzynarodowych, ale także dlatego że daje ona państwom możliwość wprowadzenia odmiennych regulacji w każdym czasie, również po wejściu w życie konwencji i postanowień
wskazanych w jej załączniku czy też zmian do niego18.
Istotną rolę w implementacji konwencji przypisano IMO. Wynika ona z treści art. IV, zgodnie z którym strony „zobowiązują się współpracować ze sobą
16
Art. VII(2) lit. a. Tekst nowelizacji art. VII w języku polskim ukazał się w Dz. U. z 2003 r.,
Nr 131, poz. 1200.
17
Była to zmiana z 1973 r., która weszła w życie w 1984 r. i dotyczyła procedury zmiany konwencji.
18
Zgodnie z art. VII(2) lit. D państwa, które nie przyjmą poprawek, nie są nimi związane po zastosowaniu procedur notyfikacyjnych wskazanych w art. VIII.
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bezpośrednio lub za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji Morskiej
w sprawach odnoszących się do formalności, procedury i wymagań dotyczących dokumentów, jak również w sprawie ich stosowania w międzynarodowym
obrocie morskim”. W konwencji podkreślono zwłaszcza rolę Sekretarza Generalnego IMO, na którym spoczywają liczne obowiązki wymienione w art. VII,
VIII, IX, XI, XII, XIII i XV. Szczególnie ważna jest jego rola w zakresie możliwości wprowadzania zmian zarówno do konwencji (art. IX), jak i do jej załącznika (art. VII).
Kluczowe do osiągnięcia celu konwencji są postanowienia zawarte w jej załączniku. Załącznik, jak już wyżej wskazano, składa się z siedmiu rozdziałów:
pierwszego, zatytułowanego Definicje i postanowienia ogólne, drugiego – dotyczącego kwestii wejścia, postoju i wyjścia statku, trzeciego – regulującego materię związaną z wjazdem i wyjazdem osób, czwartego – dotyczącego pasażerów bez biletu, piątego – odnoszącego się do kwestii wejścia, postoju i wyjścia
z portu ładunków, szóstego – odnoszącego się do spraw zdrowia publicznego,
kwarantanny, środków fitosanitarnych i weterynaryjnych oraz siódmego –
zawierającego postanowienia różne, odnoszące się do kaucji, możliwości dokonania korekty dokumentów, czynności urzędowych w portach, ładunków niewyładowanych w przewidywanym porcie przeznaczenia i odpowiedzialności
armatorów za prawidłowość dokumentów wymaganych od importera lub eksportera. Struktura załącznika zbliżona jest do konstrukcji załącznika do konwencji ICAO, z zachowaniem jednak, co oczywiste, specyfiki żeglugi morskiej19.

2. GENERALNA KONSTRUKCJA UŁATWIEŃ
W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE MORSKIM
Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego opiera koncepcję wprowadzenia ułatwień na obowiązku współpracy państw-stron w celu
osiągnięcia możliwie maksymalnej jednolitości w międzynarodowym obrocie
morskim. Nie przewiduje ona jednak ani wymogu wzajemności między państwami, ani zrównania wprowadzonych dla statków obcych państw ułatwień do
poziomu tych, które obowiązują dla statków własnej bandery. Konwencja posługuje się jedynie pojęciem „statków odbywających podróże międzynarodowe”. Takie ujęcie zakresu przedmiotowego konwencji nie budzi zastrzeżeń,
19

Pewne elementy, co już wyżej sygnalizowano, są właściwie identyczne, możliwa jest bowiem
podobna regulacja dotycząca transportu osób. Ponadto w załącznikach do obu konwencji zawarte zostało wyraźne rozróżnienie na normy i zalecane praktyki. Z obu dokumentów wynika także, że administracja krajowa nie powinna wymagać żadnych dokumentów poza tymi wymienionymi w załącznikach
do wspomnianych konwencji. Ponadto administracja krajowa ma obowiązek przyjęcia dokumentów
jako stwierdzających fakty w nich podane.
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skoro jej zasadniczym celem jest ustanowienie ułatwień w międzynarodowym
obrocie morskim. W konwencji brakuje jednak definicji pojęcia „podróż międzynarodowa”. Jedynie z art. II można wywieść, że znajduje ona zastosowanie
i do statków własnej bandery, i do statków pozostałych państw-stron konwencji
(w tym także tych, które nie mają dostępu do morza) w sytuacji, gdy odbywają
one podróż międzynarodową. Wyłączone spod stosowania zapisów konwencji
są statki sportowe i okręty wojenne.
Ułatwienia, które państwa są zobowiązane wprowadzać, znajdują się w załączniku do konwencji. Stanowi on w świetle treści art. I konwencji jej integralną część, co w efekcie oznacza, że jego postanowienia mają charakter norm
traktatowych. Należy jednak mieć na uwadze zróżnicowany charakter norm
i zalecanych praktyk zawartych w załączniku do konwencji. O ile stosowanie
tych pierwszych jest zgodnie z art. VI konwencji „konieczne”, o tyle stosowanie
przez państwa zalecanych praktyk jest „pożądane”. Nawet jednak w odniesieniu
do norm, zgodnie ze wspomnianym już wyżej art. VIII, państwa zachowują
kompetencje do stosowania odmiennych praktyk w zakresie ułatwień w międzynarodowym obrocie morskim, opierając je na przepisach prawa krajowego,
a nie konwencji FAL, w sytuacji gdy uznają, że dostosowanie praktyki krajowej
do norm konwencyjnych jest niewykonalne. Powoduje to, że nawet jeśli w odniesieniu do norm można mówić o ich „obligatoryjnym” charakterze, na co
wskazuje użycie w art. VI konwencji terminu „konieczne”, to w praktyce stosowanie norm konwencyjnych może napotykać duże problemy w zakresie ich
efektywności. Dodatkowo, zgodnie z art. V § 2 i rozdz. 1 lit. B załącznika, państwa zachowują generalną możliwość stosowania środków tymczasowych, które
uznają za niezbędne do ochrony porządku publicznego, moralności publicznej
i bezpieczeństwa lub do zapobiegania zawleczeniu lub rozprzestrzenieniu się
chorób zagrażających zdrowiu publicznemu, zwierzętom i roślinom. Należy
także pamiętać o niewiążącym charakterze norm w sytuacji notyfikacji niezgodności z prawem krajowym – zgodnie z procedurą określoną w art. VIII
konwencji.
Przyjęcie takiego rozwiązania prowadzi do braku jednolitości, jednak pozwala na obowiązywanie pewnego elastycznego wzorca postępowania odnośnie
do ułatwień w międzynarodowym obrocie morskim, bez konieczności wywierania silnej presji na państwa w celu pełnego dostosowywania prawa krajowego
do wymogów konwencji. Mechanizm taki wydaje się być bardziej efektywny,
jeżeli chodzi o osiąganie kompromisów w gospodarce morskiej, w której skala
globalnych współzależności niezmiennie rośnie.
Zasadniczym środkiem wprowadzania ułatwień są określone w rozdz. 2 załącznika do konwencji wzorce dokumentów, których wypełnienia władze państwowe mogą żądać od armatora statku podczas jego wejścia lub wyjścia z portu. Postanowienia załącznika doprowadziły do zredukowania i harmonizacji
dużej liczby dokumentów wymaganych wcześniej przez władze państw porto-

82

Justyna Nawrot

wych do zaledwie dziewięciu – odnoszących się do wejścia i wyjścia statku
z portu. Są to:
1) zgłoszenie ogólne (IMO General Declaration – FAL form 1),
2) zgłoszenie ładunku (Cargo Declaration – FAL form 2),
3) zgłoszenie zasobów statku (Ship's Stores Declaration – FAL form 3),
4) zgłoszenie rzeczy załogi (Crew's Effects Declaration – FAL form 4),
5) lista załogi (Crew List – FAL form 5),
6) lista pasażerów (Passenger List – FAL form 6),
7) ładunki niebezpieczne (Dangerous Goods Manifest – FAL form 7),
8) morska deklaracja o stanie zdrowia,
9) dokument wymagany na mocy postanowień Światowej Konwencji Pocztowej 20.

3. PERSPEKTYWA POLSKA
W Polsce wszystkie wspomniane wyżej dokumenty są składane właściwym
ze względu na miejsce wejścia/wyjścia statku dyrektorom urzędów morskich na
podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 22.06.2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy
sprawozdawczych dla statków morskich21. Formularze te, zgodnie z konwencją,
powinny być składane w formie elektronicznej, a dopiero jeśli nie jest to możliwe – w postaci papierowej. Każdy z formularzy FAL posiada swój elektroniczny odpowiednik, którego wprowadzenie miało znacząco uprościć morski
obrót międzynarodowy i zredukować koszty związane z dublowaniem dokumentów papierowych. Elektroniczną transmisję danych i systemy wymiany informacji wprowadzono do konwencji w maju 1992 r. poprzez przyjęcie rezolucji FAL 3(21), która weszła w życie 1.09.1993 r. Zmiana polegała na dodaniu
do rozdz. V załącznika konwencji FAL zatytułowanego Postanowienia różne
punktu H: Elektroniczne przetwarzanie danych/elektroniczne przekazywanie
danych (EDP/EDI). Postanowienia te zostały następnie zmienione rezolucją
FAL 6(27) w 1999 r.22. Dokumenty elektroniczne określone w konwencji FAL
są zgodne z normami ONZ dotyczącymi wymiany danych informatycznych dla
administracji, handlu i transportu (UN/EDIFACT).
Kolejne zmiany, wynikające z rezolucji 8(32), wprowadziły definicję dokumentu rozumianego jako informacje zawarte zarówno w środkach elektronicznych, jak i nieelektronicznych, oraz do lit. B rozdz. 1 załącznika (a w konse20

Treść formularzy FAL została niedawno zmieniona rezolucją FAL 10(35).
Dz.U. z 2012 r., poz. 761. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia uwzględniają zmiany
wprowadzone w formularzach FAL rezolucją FAL 10(35), której postanowienia weszły w życie
15.05.2010 r.
22
Zmiana weszła w życie 1.01.2001 r.
21
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kwencji do całego załącznika) – pojęcie systemów elektronicznej wymiany informacji (systems for the electronic exchange of information), mające zastąpić
pojęcie elektronicznego przekazywania danych. Rezolucja ta wprowadza także
pojęcie „jednego okienka”, którego funkcjonowanie ma umożliwić dopełnienie
wszystkich wymaganych prawem krajowym procedur sprawozdawczych przed
jednym, wyznaczonym przez władze krajowe organem (zalecana praktyka
1.7.1).
W Polsce systemem, za pomocą którego dokonywane jest przekazywanie
formularzy w formie elektronicznej, jest Polish Harbour Information and Control System (PHICS 23 ), uruchomiony w maju 2004 r. w Urzędzie Morskim
w Szczecinie. W ramach PHICS przekazywane są nie tylko formularze FAL,
ale także inne dokumenty dotyczące statków wymagane przez konwencje międzynarodowe, np. formularze zgłoszeń dla Port State Control czy kontroli dokumentów żeglugowych. Z punktu widzenia zatem krajowej administracji morskiej nie ma znaczenia, czy do portu wchodzi statek państwa konwencyjnego,
czy też państwa, które nie jest stroną konwencji FAL, wszystkie bowiem statki
są zobowiązane dopełnić formalności sprawozdawczych zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem krajowym. Niemniej należy zaznaczyć, że rozporządzenie krajowe stanowi jedyną podstawę obowiązywania nowych formularzy FAL
w Polsce oraz zmian, które zostały wprowadzone do konwencji w ostatnich latach. Wynika to z faktu, że ani uchwała IMO FAL 8(32), która weszła w życie
1.11.2006 r., ani uchwała FAL 10(35), która obowiązuje od 15.05.2010 r., nie
zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ani podane do wiadomości publicznej w Polsce w inny sposób. Dotychczas rezolucje IMO zmieniające postanowienia załącznika do konwencji FAL publikowane były w Dzienniku Ustaw
w formie obwieszczeń rządowych. Sposób ten został uznany przez polską administrację za niewłaściwy w świetle ustawy o umowach międzynarodowych 24,
zgodnie z którą w zależności od charakteru zmian wprowadzanych uchwałami
IMO będą one wymagać bądź ratyfikacji, bądź zatwierdzenia. Jednak w wyniku braku decyzji o sposobie przyjęcia zmian konwencji w prawie polskim została wstrzymana publikacja dwóch ostatnich nowelizacji 25. W opinii autorki
tego opracowania zmiany wprowadzone do załącznika konwencji FAL
23

PHICS wchodzi w skład Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania
Informacji, stanowiącego narodowy element sieci SafeSeaNet.
24
Dz.U. z 2000 r., Nr 39, poz.443.
25
Brak decyzyjności wynika, jak się wydaje, ze sporu, który toczy się między resortami spraw zagranicznych i transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Warto w tym kontekście zastanowić się
także nad charakterem prawnym wcześniejszych uchwał IMO, które wprowadzane były do prawa po lskiego bez przeprowadzenia merytorycznej procedury zatwierdzenia zgodnie z ustawą o umowach
międzynarodowych. Autorka jest także zdania, że techniczny charakter zmian do konwencji międzynarodowych nie musi wymagać przeprowadzania procedury zatwierdzenia za każdym razem, gdy są one
wprowadzane na mocy procedury taccit acceptance. Być może wystarczyłoby tę kwestię uporządkować na gruncie prawa polskiego poprzez ujednolicenie praktyk stosowanych w tym zakresie przez
różne resorty. Zob. bliżej M.H. K o z i ń s k i , Wybrane problemy związane ze zmianą umowy międzynarodowej w trybie tacit acceptance, Prawo Morskie 2010, t. XXVI, s. 131 i nast.
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w dwóch ostatnich uchwałach IMO mają charakter wyłącznie techniczny, co
czyni bezzasadnym zastosowanie procedury ratyfikacji.
Warto w tej sytuacji dokonać choć krótkiej charakterystyki wprowadzonych
zmian, bowiem wiążą one Polskę niezależnie od tego, czy zostały opublikowane
w języku polskim, czy też nie – dzieje się tak na mocy procedury taccit acceptance, którą przewidziano w konwencji FAL.
Rezolucja FAL 8(32) wprowadziła liczne zmiany w rozdz. I załącznika dotyczącym definicji. Pojawiły się nowe definicje pojęć: odprawa celna, zwolnienie celne, przewidywany czas przybycia (ETA), manifest, przesyłka pocztowa,
dokumenty statku, odprawa czasowa. Wykreślono pojęcie „nośnika danych”
i „poczty”. Zmianie uległy natomiast definicje: dokumentu, bagażu towarzyszącego pasażerom, środków ochrony, dokumentu przewozowego.
Jak wspomniano wyżej, pojęcie „technik automatycznego przetwarzania
i transmisji danych” zastępuje się słowami „systemy elektronicznej wymiany
danych” 26 . Zmianie uległa zalecona praktyka 1.3. Zgodnie ze zmianą środki
i procedury wprowadzone przez państwa w celu ochrony lub zapobiegania handlowi narkotykami powinny być skuteczne i tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywać technologię informacyjną. Środki takie (np. zarządzanie ryzykiem
lub powtórne sprawdzanie informacji) powinny być wdrożone w taki sposób,
aby zminimalizować utrudnienia i zapobiegać opóźnieniom (dotyczy statków,
osób i mienia na statku). Komitet FAL sugeruje w swoich dokumentach, aby
sprawy związane z redukcją ryzyka handlu narkotykami nie stały się nadmiernym obciążeniem dla procesów logistycznych. Kwestie celne mogłyby zostać
oparte na rozwiązaniach przyjętych w niewiążącym dokumencie opracowanym
w ramach Światowej Organizacji Celnej – SAFE Framework of Standards to
secure and facilitate Global Trade. Pozwoliłoby to na zminimalizowanie różnic
w praktykach poszczególnych państw, a co za tym idzie – stosowanie wymaganych obostrzeń bez wprowadzania nadmiernych utrudnień i opóźnień w handlu.
Jednocześnie zmiany wprowadzone w tej części konwencji wyraźnie potwierdzają dążenia IMO do elektronizacji obrotu morskiego (zalecona praktyka
1.7.1) oraz minimalizowania powtarzania przesyłania informacji (zalecona
praktyka 1.8.1). Systemy elektroniczne pozwalające na wymianę danych między organami administracji morskich, służbami celnymi, sanitarnymi, komercyjnymi podmiotami, takimi jak operatorzy systemów logistycznych, przewoźnicy, funkcjonują już w większości państw. IMO podkreśla także korzyści ze
współpracy organów państwowych i środowisk komercyjnych, wskazując, że
większość informacji i dokumentów wymaganych obecnie przez władze państwowe jest dostępna w wersji elektronicznej w systemach komercyjnych.
Z tego też powodu wskazane jest tworzenie jednego systemu, dla którego najkorzystniejszym modelem funkcjonowania wydaje się być partnerstwo publiczno26
Zmianie uległ cały tytuł C załącznika: Techniki elektronicznego przetwarzania informacji, który
otrzymał brzmienie Systemy elektronicznej wymiany informacji.
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prywatne. Praktyka wskazana w punkcie 1.8.1 skierowana jest jednak do organów władzy, które sprawują kontrolę nad obrotem morskim. Mimo że różne
organy krajowe zbierają ze statku informacje służące do odmiennych celów, to
jednak wiele z wymaganych danych jest takich samych, np. dane identyfikacyjne statku, miejsce i data wejścia do portu, port przeznaczenia, informacje o ładunku. Z tego względu wskazane jest stworzenie jednego punktu kontaktowego,
do którego takie dane będą przesyłane tylko raz i poprzez który wgląd do
wspomnianych informacji będą miały wszystkie służby państwowe. Jak już
wspomniano, mimo że nie wynika to z żadnych dokumentów czy aktów prawnych, praktyka wskazuje na to, że owym pojedynczym punktem kontaktowym
w Polsce będzie PHICS. Jednak, jak się wydaje, należałoby wskazać ten fakt
w sposób oficjalny.
Na podstawie analizy funkcjonowania systemu PHICS wydaje się, że Polska, mimo braku oficjalnego tłumaczenia i należytej publikacji ostatnich uchwał
FAL27, wprowadziła zasadnicze ich postanowienia. Dostęp do PHICS organów
podlegających różnym resortom wpisuje się w koncepcję horyzontalnej polityki
morskiej forsowanej przez IMO i UE. Także nacisk na tworzenie partnerstwa
publiczno-prywatnego w zakresie systemów elektronicznej wymiany danych,
promowany przez obie wspomniane organizacje, zdaje się być powoli realizowany. W ostatnich dokumentach komitet FAL IMO28 wskazuje na dobrodziejstwa płynące z połączenia systemów portowych i systemów państwowych. IMO
zachęca do tworzenia systemu wspólnoty portowej (port community systems –
PCS) dla ułatwienia odprawy statków. PCS, zgodnie z wytycznymi IMO, jest
elektroniczną platformą, która łączy wiele różnych systemów prowadzonych
przez wszelkie podmioty zaangażowane w życie portu. IMO zachęca także, aby
PCS były łączone z państwowym pojedynczym punktem kontaktowym, czyli
w polskim przypadku – PHICS. Współpraca taka w Polsce jest na razie szczątkowa, ale właśnie się rozpoczęła i dotyczy przesyłania danych dotyczących odpadów. Odbiór odpadów w portach odbywa się na podstawie Ustawy
z 12.09.2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków29, wprowadzającej dyrektywę UE 2000/59 w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów. Procedura odbioru rozpoczyna
się od wysłania przez kapitana statku lub (najczęściej) agenta formularza elektronicznego do dyspozytora portu. Od kilku tygodni testowana jest w Urzędzie
Morskim w Gdyni elektroniczna wymiana danych dotyczących odpadów między portami a systemami krajowymi tworzącymi krajową SafeSeaNet. Jest to
właśnie PHICS, za którego administrowanie odpowiedzialny jest Urząd Morski
w Szczecinie i SWIBŻ (System Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Żeglu27
W niniejszym tomie opublikowano zmiany do konwencji FAL w tłumaczeniu J. N a w r o t
(s. 277 i nast.).
28
Na przykład e-business possibilities for the facilitation of Martime traffic, FAL 38/5/2
z 29.01.2013 r.
29
Dz.U. Nr 166, poz. 1361.
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gi), którego administratorem jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Współpraca ta polega na przesyłaniu poprzez SWIBŻ do portowych systemów
wszystkich danych, które agenci wprowadzą do systemu PHICS. Podstawą
wprowadzania informacji o odpadach do PHICS jest Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11.01.2013 r. w sprawie
przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku 30, które weszło
w życie 18.04.2013 r. Rozporządzenie to spełnia także wymogi nowej zalecanej
praktyki 2.2.2, wprowadzonej w uchwale FAL 8(32) z 2005 r.
Uchwała FAL 8(32) z 2005 r. wprowadza także do aneksu nowy punkt E zatytułowany Techniki kontroli. Jak wynika z treści nowego podrozdziału, techniki te sprowadzają się głównie do stosowania metod zarządzania ryzykiem
w celu ulepszania procedur kontroli granic odnośnie do: zwolnień i odpraw ładunków, wymagań w zakresie ochrony, ich zdolności do wykrycia przemytu.
Mają one służyć skuteczniejszej kontroli prowadzonej przez organy publiczne
bez konieczności fizycznej kontroli każdego statku, co przecież nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi IMO zarządzanie ryzykiem ma także obejmować
analizę ryzyka, mającą prowadzić do określenia profili ryzyka, co pozwoli na
podjęcie dalszych kroków w celu przeprowadzania skutecznej kontroli bez
wprowadzania dodatkowych utrudnień dla wszystkich statków. Profile ryzyka
mogą być tworzone na postawie informacji dotyczących np. przewożonego ładunku, państwa rejestru, portu przeznaczenia. Odniesienia do tego rodzaju nowego mechanizmu autorka nie odnalazła w polskich aktach prawnych.
Do rozdz. 2 aneksu lit. A dodano liczne zalecone praktyki dotyczące dokumentów statku wymaganych przez władze publiczne. Zaleca się w nich: opracowanie procedur zgłoszenia wstępnego przed wejściem do portu i zgłoszenia
wyjściowego, aby ułatwić przetwarzanie informacji w celu przyspieszenia kolejnych zwolnień lub odpraw ładunku bądź osób (2.1.2), określenie warunków
składania zgłoszenia wstępnego i zgłoszenia wyjściowego (2.1.3), niewymaganie składania oddzielnie zgłoszenia ogólnego, zgłoszenia ładunku, listy załogi
i listy pasażerów, jeżeli elementy danych zawartych w tych dokumentach znajdują się w zgłoszeniu wstępnym (2.1.4), oraz opracowanie systemów elektronicznego przesyłania danych w celu składania zgłoszenia wstępnego i zgłoszenia wyjściowego i uwzględniania ponownie zgłoszenia wstępnego lub
zgłoszenia wyjściowego podczas kolejnych procedur (2.1.5). Zebranie informacji na jak najwcześniejszym etapie pozwoli właściwym władzom na przeprowadzenie analizy ryzyka i podjęcie odpowiednich decyzji.
W dalszej części rozdz. 2 aneksu, lit. B, dotyczącej treści i przeznaczenia
dokumentów, w zakresie danych, jakich mogą wymagać państwa, dodano zapotrzebowanie statku na urządzenia odbiorcze odpadów i pozostałości oraz informacje o poprzednim i następnym porcie, do którego zmierza statek (zalecana

30

Dz.U. z 2013 r., poz. 77.
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praktyka 2.2.2)31. Odnośnie do danych dotyczących zgłoszenia ładunku dodano
możliwość żądania przez państwa oznaczenia kontenera kodem HS (jeśli jest
dostępny), zgodnym z konwencją w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów32. Dodatkowo norma 2.9 zyskała nowe brzmienie,
zgodnie z którym władze publiczne nie będą wymagać przy wejściu i wyjściu
statku żadnego pisemnego zgłoszenia dotyczącego przesyłek pocztowych – innego niż przewidziane w Światowej Konwencji Pocztowej, jeżeli jest ono aktualnie wystawione. W przypadku braku takiego dokumentu przedmioty przesyłane pocztą (liczba i waga) muszą być wykazane w zgłoszeniu ładunku. Pewne
uproszczenia zostały także wprowadzone w odniesieniu do dokumentów załogi
przy wyjściu statku. Mianowicie państwa muszą uznać za spełnienie wymogu
przedstawienia takiej listy listę przedstawioną przy wejściu statku, o ile została
ona odpowiednio podpisana przez kapitana lub uprawnionego oficera, który
odnotował na niej wszystkie zmiany. W omawianym rozdziale odniesiono się
także do osób uratowanych na morzu – obecność takich osób na pokładzie
uprawnia do zastosowania ułatwień przy wejściu statku do portów, ale jedynie
w celu wysadzenia ich na ląd33.
Nowelizacja z 2006 r. wprowadziła modyfikację także w rozdz. 5 aneksu dotyczącym wejścia, postoju i wyjścia z portu ładunków i innych artykułów.
Zmiany korespondują zasadniczo z koncepcją jednego punktu kontaktowego.
Zgodnie z zalecaną praktyką 5.5 władze właściwe do kontroli ładunku ze
względu na jego charakter (sanitarne lub celne) powinny zostać uprawnione do
wykonania całości odprawy lub odprawa powinna być przeprowadzona przez
różne służby, ale w jednym miejscu i czasie. Ponadto dodano nowe zalecane
praktyki: 5.7.1, 5.10.1 i 5.14.1 dotyczące ułatwień w przechowywaniu towarów
w porcie, w odprawie towarów i w procedurach tranzytowych obejmujących
towary z innych państw oczekujące na załadunek. Ostatnią z ważniejszych
zmian wprowadzono w rozdz. 7 aneksu, lit. C – nawiązuje ona, jak się wydaje,
do koncepcji „miejsc schronienia” i nakazuje władzom państwowym ułatwić
przybycie i wyjście statków prowadzących operacje w sytuacji awaryjnej.
Ostatnie zmiany przyjęte uchwałą FAL 10(35) z 16.01.2009 r., która weszła
w życie 15.05.2010 r., są niewielkie. Wprowadza ona w części B rozdz. 2 aneksu: możliwość żądania od statku dodatkowej informacji dotyczącej numeru podróży oraz inne uproszczenia dla statków uprawiających żeglugę regularną
31
Ponadto państwa mogą żądać podania także danych o sygnale wywoławczym przy wszystkich
zgłoszeniach oraz – dodatkowo – danych dotyczących pasażerów – czy jest to pasażer tranzytowy, czy
też nie.
32
Konwencja ta (International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding
System) nazywana jest również systemem HS. Ta międzynarodowa konwencja weszła w życie
1.01.1988 r., jej przedmiotem jest ustanowienie i opisanie systemu przeznaczonego dla władz celnych,
określającego towary lub grupy towarów w celu ustanowienia taryf opłat celnych oraz do opracowywania statystyk.
33
Dotychczas takimi osobami byli chorzy lub ranni, wymagający natychmiastowej p omocy medycznej, członkowie załogi, pasażerowie.
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i zawijających do tych samych portów co najmniej raz na 14 dni, polegające na
możliwości wskazywania jedynie zmian w liście załogi, bez konieczności składania nowej pełnej listy (nowa zalecona praktyka 2.6.4). Wprowadzono także
możliwość identyfikowania pasażera poprzez rodzaj i numer dokumentu podróży, a nie jak dotąd wyłącznie poprzez rodzaj i numer dokumentu tożsamości
(zalecona praktyka 2.7.3). Ponadto zgodnie z normą 3.10 podstawowym dokumentem dla władz publicznych dotyczącym członka załogi, jeżeli chodzi
o przybycie i wyjście statku, ma być paszport lub dokument tożsamości wydany
zgodnie z właściwą konwencją ILO, albo ważny i uznany marynarski dokument
tożsamości. Nową treść zyskała także zalecona praktyka 3.15, która zakazuje
nakładania nadmiernych kar na armatorów za nieprawidłowości w dokumentach
pasażerów, nawet jeśli to powoduje, że pasażer nie może być z tej przyczyny
wpuszczony na terytorium państwa. Także w odniesieniu do statków odbywających podróże wycieczkowe i ich pasażerów wprowadzone zostały nowe ułatwienia, polegające na tym, że władze publiczne będą wymagały zgłoszenia
ogólnego, listy pasażerów i listy załogi tylko w pierwszym i w ostatnim porcie
przybycia oraz w ostatnim porcie wyjścia danego kraju, jeżeli nie nastąpiły
zmiany warunków podróży.
O ile zatem nowelizacja z 2006 r. ma charakter bardziej systemowy, dotyczący odniesień do konwencji międzynarodowych, wprowadzania pełnej elektronizacji obrotu morskiego i ułatwień dotyczących przewozu ładunków, o tyle
zmiany wprowadzone w 2009 r. zostały ograniczone właściwie do wprowadzenia ułatwień w podróżach morskich osób.
Podsumowując, okazuje się, że bez dopełnienia procedur wskazanych
w ustawie o umowach międzynarodowych najważniejsze postanowienia dwóch
ostatnich uchwał IMO, zmieniających załącznik konwencji FAL, zostały wprowadzone do prawa polskiego w przywoływanych już rozporządzeniach:
w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla
statków morskich oraz w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku. Oba rozporządzenia wprowadzają de facto postanowienia
uchwał IMO, czyniąc to jednak na podstawie dyrektyw unijnych, których postanowienia, w świetle bliskiej współpracy UE z IMO, korespondują ze zmianami uchwał IMO FAL 8(32) i FAL 10(35). Taki sposób techniki prawodawczej należy uznać za niedopuszczalny.
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4. KONWENCJA FAL W PRAWIE EUROPEJSKIM
Obowiązek przyjęcia przez państwa członkowskie formularzy FAL wprowadziła do prawa europejskiego dyrektywa 2002/6/WE34, uchylona następnie
przez Dyrektywę 2010/65 z 20.10.2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE35. Proces implementacji dyrektywy przez państwa członkowskie nie powodował nadmiernych trudności,
ponieważ wiele wcześniej obowiązujących aktów prawa UE nakładało na nie
obowiązki związane ze sprawozdawczością statków36, obejmującą dane wymagane dla formularzy FAL.
Podobnie jak najnowsze zmiany w konwencji FAL dyrektywa unijna zmierza ku elektronizacji procedur sprawozdawczych przy wchodzeniu i wychodzeniu z portu. Nakłada ona na państwa obowiązek stworzenia do 2015 r. systemu
34

Dz.Urz. WE L 67 z 9.03.2002 r., s. 31. Dyrektywę tę wprowadzały do prawa polskiego liczne akty prawne: Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 19.12.2005 r. w sprawie
zmiany przepisów portowych (Dziennik Urzędowy Województwa nr 2005/115/2483), Zarządzenie nr 3
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 29.12.2005 r. w sprawie zmiany przepisów portowych
(Dziennik Urzędowy Województwa nr 2006/5/71), Zarządzenie nr 29 Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni z 16.12.2005 r. w sprawie zmiany przepisów portowych (Dziennik Urzędowy Województwa
nr 2005/217/2373), Zarządzenie nr 20 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 23.12.2004 r. w sprawie
wprowadzenia wzorów formularzy (Dziennik Urzędowy Województwa nr 2005/3/44), Zarządzenie nr 6
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 29.12.2004 r. w sprawie zmiany przepisów portowych
(Dziennik Urzędowy Województwa nr 2004/9/157), Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie z 25.01.2005 r. w sprawie zmiany przepisów portowych (Dziennik Urzędowy Województwa nr 2005/1/3), Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 24.01.2005 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy (Dziennik Urzędowy Województwa
nr 2005/12/256), Zarządzenie nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 22.12.2004 r. w sprawie
zmiany przepisów portowych (Dziennik Urzędowy Województwa nr 2005/9/153), Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 5.05.2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów (Dz.U. Nr 89, poz. 833), Ustawa z 23.05.1991 r. o pr acy na morskich statkach handlowych (Dz.U. Nr 61, poz. 258).
35
Dz.Urz. UE L 283 z 29.10.2010 r., s. 1. Termin transpozycji dyrektywy minął 18.05.2012 r. Do
prawa polskiego została wprowadzona następującymi środkami prawnymi: Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22.06.2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego
oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich (Dz.U. z 2012 r., poz.761), Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 4.12.2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (Dz.U. z 2012 r., poz.1412), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11.01.2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz.U. z 2013 r., poz. 77), Ustawą z dnia
18.08.2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2011 r., Nr 228, poz.1368).
36
Były to głównie: Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.11.2000 r.
w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku
(Dz.Urz. WE L 332 z 28.12.2000 r., s. 81), Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 27.06.2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków
(Dz.Urz. WE L 208 z 5.08.2002 r., s. 10), Rozporządzenie nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz.Urz. UE L
129 z 29.04.2004 r., s. 6), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z 23.04.2009 r.
w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz.Urz. UE L 131 z 28.05.2009 r., s. 57).
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przyjmowania dokumentów elektronicznych przez pojedynczy elektroniczny
punkt kontaktowy, który może stanowić element krajowej sieci SafeSeaNet.
Obowiązek taki wynika w opinii autorki z zakazu zawartego w art. 7 omawianej
dyrektywy, zgodnie z którym państwa nie mogą akceptować przekazywanych
w formie papierowej informacji wymaganych zgodnie z aktem prawnym Unii
po 1.06.2015 r. Z dyrektywy jasno wynika, że Unia uznaje za oczywiste, iż
maksymalne korzyści z likwidacji barier w transporcie morskim poprzez
uproszczenie formalności sprawozdawczych mogą być osiągnięte, wyłącznie
gdy przekaz danych w formie elektronicznej będzie się opierał na uznanych,
ujednoliconych międzynarodowych standardach. Państwa członkowskie tworząc elektroniczne pojedyncze punkty kontaktowe i narodowe elementy sieci
SafeSeaNet, muszą zaprojektować je w taki sposób, aby były one kompatybilne
z międzynarodowymi normami wypracowanymi dzięki konwencji FAL i systemem Narodów Zjednoczonych UN/EDIFACT (UN Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Wyraźnie zatem zauważalna jest gotowość współpracy Unii Europejskiej z IMO i wsparcia inicjatyw,
które mają miejsce na forum IMO. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że
sposób wprowadzania uchwał zmieniających konwencję FAL poprzez odesłanie
w aktach prawa polskiego do dyrektyw unijnych wprowadzających konwencję
FAL stanowi fatalny przykład jakości polskiej legislacji. Pozostaje mieć nadzieję, że przywoływane wyżej rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej stanowią odosobniony przypadek, a taki sposób wypełniania przez Polskę zobowiązań międzynarodowych nie będzie kopiowany
w przyszłości.
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CONVENTION ON THE FACILITATION
OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC
IN POLISH PRACTICE
(Summary)
The article describes structure of the Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic (FAL 1965), mechanisms of facilitation, and discusses Polish perspectives on the relationship between the Convention and European law. FAL aims to facilitate and expedite international maritime traffic
and to prevent unnecessary delays to ships and to persons and property on
board. The Convention reduces the number of documents required for entry and
departure from port to 9.
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The European Union, in cooperation with the International Maritime Organization, intends to digitalize ship arrival and departure notifications.
The author argues that IMO Resolution FAL 8(32), in force since 2006, and
the IMO Resolution FAL 10(35), in force since 2010, are of auxiliary nature
and as such do not require Polish ratification procedures. They do bind, however, by way of tacit acceptance.
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DOSTOSOWYWANIE FLOTY RYBACKIEJ
UNII EUROPEJSKIEJ DO ZASOBÓW
ORGANIZMÓW MORSKICH – UNORMOWANIE
I OCENA FINANSOWANIA
Realizacja Wspólnej Polityki Rybołówstwa wymaga odpowiednich nakładów finansowych.
Służy temu przede wszystkim Europejski Fundusz Rybacki. Fundusz ten posiada środki finansowe
przeznaczone między innymi na pomoc z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej,
polegającego w szczególności na wycofywaniu statków z eksploatacji poprzez ich złomowanie,
w celu dostosowania flot rybackich do dostępnych zasobów organizmów morskich. Środki te powinny być wykorzystywane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej.
Oceny przestrzegania tej zasady dokonuje Komisja Europejska i Trybunał Obrachunkowy. Trybunał Obrachunkowy przedstawia w tym zakresie roczne i specjalne sprawozdania oraz kieruje
zalecenia do Komisji Europejskiej. Odpowiednio do tego Komisja wyraża swoje zdanie.
W niniejszym artykule przedstawiono unormowanie oraz ocenę finansowania wycofywania
statków z eksploatacji, dokonaną pod kątem uzyskiwanych efektów dostosowywania flot rybackich
do dostępnych zasobów organizmów wodnych.

1. Jako samodzielna 1 Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPR) jest realizowana już blisko czterdzieści lat, jednakże jej normatywnego zdefiniowania dokonało dopiero Rozporządzenie Rady nr 2371/2002 z 20.12.2002 r. w sprawie
ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 2 (rozporządzenie o WPR), przyjęte z powołaniem się
na art. 37 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) i w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady nr 3760/92 3, które zobowiązało Radę do zdecydowania o wszelkich niezbędnych jego dostosowaniach. W preambule rozporządzenia o WPR 4 zaznaczono, że przyjmując ten akt prawny, miano na
uwadze między innymi konieczność zmniejszenia floty „wspólnotowej” (obecnie: unijnej) w celu dostosowania do dostępnych zasobów oraz ustanowienie
1

To znaczy poza Wspólną Polityką Rolnictwa, realizowaną na podstawie przepisów o rolnictwie.
Dz.Urz. WE L 358/2002.
3
Dz.Urz. WE L 389/1992 (zm.: Dz.Urz. WE L 268/2001).
4
Pkt 12.
2
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szczególnych środków do osiągnięcia tego celu, łącznie z ustaleniem poziomów odniesienia zdolności połowowej, których nie będzie można przekroczyć,
oraz z zapewnieniem działań unijnych wspierających złomowanie statków
i krajowe systemy ich „wprowadzania/wycofywania” 5, szanując jednak zasadę
proporcjonalności, określoną w art. 5 TWE6.
Według tego rozporządzenia WPR obejmuje ochronę, zarządzanie oraz eksploatację żywych zasobów wodnych 7 i akwakultury 8 , a także przetwarzanie
i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, prowadzone na terytoriach
państw członkowskich lub na wodach unijnych9, lub przez unijne statki rybackie10, albo też, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery,
przez obywateli tych państw. Zapewnia ona spójne środki dotyczące: a) ochrony, zarządzania i eksploatacji żywych zasobów wodnych; b) ograniczenia
wpływu rybołówstwa na środowisko; c) warunków dostępu do wód i zasobów;
d) polityki strukturalnej i zarządzania zdolnością floty; e) kontroli i egzekwowania; f) akwakultury; g) wspólnej organizacji rynków; h) stosunków międzynarodowych. Jej celem jest utrzymanie takiej eksploatacji żywych zasobów
wodnych, która zapewnia zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne. Kieruje się ona między innymi zasadą jasno zdefiniowanych obowiązków na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym oraz zasadą zgodności
z innymi politykami unijnymi. Dla osiągnięcia tych celów Rada ustanawia
określone rozporządzeniem o WPR unijne środki regulujące dostęp do wód
i zasobów oraz zrównoważone prowadzenie działalności połowowej, m.in. odpowiednie zachęty, w tym natury finansowej, promujące bardziej selektywne
lub mniej intensywne połowy.
Państwa członkowskie są obowiązane wprowadzać środki dostosowujące
zdolność połowową 11 swojej floty do ich możliwości połowowych. Zabronione
jest wycofanie statku z floty przy wsparciu środków publicznych bez wycofania
licencji połowowej i zezwolenia połowowego. W przypadku statku mającego
pięć lat lub starszego dopuszczalna jest modernizacja pokładu w celu poprawy
bezpieczeństwa, warunków pracy, higieny oraz jakości produktu. Modernizacja
może podwyższyć tonaż statku, pod warunkiem że nie zwiększy jego wydajności połowowej.

5

Czyli rejestracji lub – odpowiednio – wykreślenia z rejestru statku w państwie członkowskim.
Pkt 29.
7
Gatunki dostępne w morzu.
8
Szerzej o unormowaniu akwakultury w UE: L. Ł u k a s z u k , Aspekty prawne współczesnej akwakultury morskiej (wybrane zagadnienia), Prawo Morskie 2008, t. XXIV, s. 36 i nast.
9
Wody w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw członkowskich, z wyjątkiem wód sąsiadujących z terytoriami wymienionymi w odpowiednim załączniku do TWE/TUE.
10
Statki pod banderami państw członkowskich i zarejestrowane w Unii.
11
Oznacza ona tonaż statku w GT i jego moc w kW, a dla określonych typów działalności połowowej może być określona przez Radę inaczej, np. poprzez liczbę i/lub rozmiar narzędzi połowowych
na statku.
6
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Państwa członkowskie powinny zarządzać wprowadzaniem statków do floty
i ich wycofywaniem w ten sposób, że wprowadzenie nowej zdolności bez pomocy publicznej zostaje wyrównane przez uprzednie wycofanie bez takiej pomocy statku o przynajmniej takiej samej zdolności, zaś wprowadzenie nowego
statku z pomocą publiczną powinno być zrównoważone uprzednim wycofaniem
bez pomocy publicznej: przynajmniej takiej samej zdolności (odnośnie do statku o tonażu równym lub mniejszym niż 100 GT) lub co najmniej 1,35-krotnej
takiej zdolności (w odniesieniu do statku o tonażu powyżej 100 GT).
Pomoc finansowa, z wyjątkiem funduszy na złomowanie statków rybackich,
może być udzielona, o ile państwo dostosowało zdolność połowową, zarządza
wprowadzaniem/wycofywaniem statków w sposób wyżej opisany, a ponadto
prowadzi określony rozporządzeniem o WPR rejestr statków rybackich. Niestosowanie tych zasad skutkuje zawieszeniem przez Komisję pomocy finansowej
odpowiednio (proporcjonalnie) do stopnia naruszenia tych zasad.
2. Realizacja WPR wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Służy
temu przede wszystkim Europejski Fundusz Rybacki (EFR), ustanowiony Rozporządzeniem Rady nr 1198/2006 z 27.07.2006 r. 12 (rozporządzenie o EFR).
Uzasadnienie jego utworzenia i funkcjonowania wynika z faktu, że celem
WPR 13 jest między innymi zapewnienie zrównoważonej eksploatacji żywych
zasobów wodnych i akwakultury w kontekście zrównoważonego rozwoju,
z uwzględnieniem, w wyważony sposób, względów środowiskowych, gospodarczych i społecznych.
WPR nie mogłaby się rozwijać w sposób właściwy jedynie w wyniku działań samych państw członkowskich ze względu na problemy strukturalne związane z rozwojem tego sektora oraz ich ograniczone zasoby finansowe. Osiągnięcie
zamierzonego celu umożliwia Unia, która zapewnia wieloletnie finansowanie
skoncentrowane na odpowiednich priorytetach – Unia może podejmować odpowiednie działania zgodnie z zasadą pomocniczości 14. Utworzenie i funkcjonowanie EFR nie wykracza poza to, co zgodnie z tą zasadą jest niezbędne do osiągnięcia tego celu. Działania Unii w tym zakresie mają charakter uzupełniający
i wspierający działania podejmowane przez państwa członkowskie, a w celu zapewnienia znaczącej wartości dodanej przewidziane jest dążenie do wzmocnienia partnerstwa, które – przy poszanowaniu przepisów i praktyk krajowych poszczególnych państw – dotyczy organów i podmiotów regionalnych, lokalnych
oraz innego rodzaju, w szczególności odpowiedzialnych za środowisko.
Państwa członkowskie są zobowiązane są do współpracy z Komisją Europejską w celu zapewnienia przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami Unii15. Aby zapewnić skuteczność i przejrzystość działań podejmowanych
12

Dz.Urz. UE L 223/2006.
Ibidem (preambuła).
14
Art. 5 TUE.
15
Art. 317 TFUE.
13
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w ramach EFR, przepisy dotyczące tego funduszu określają odpowiednio zadania państw członkowskich i Unii w każdej fazie procesu programowania, monitorowania, oceny i kontroli, a zadaniem państw członkowskich jest pomaganie
Komisji w zakresie wdrażania i inspekcji, oczywiście bez uszczerbku dla
uprawnień Komisji.
Według odnośnych przepisów rozporządzenia o EFR16 pomoc tego funduszu
w ramach „morskiej” części sektora rybactwa 17 ma na celu: 1) wspieranie trwałej równowagi pomiędzy zasobami a zdolnością połowową unijnej floty rybackiej; 2) wspierania WPR pod kątem zapewnienia eksploatacji żywych zasobów
wodnych i wsparcia dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie
gospodarczym, środowiskowym i społecznym; 3) wzmacnianie konkurencyjności funkcjonujących struktur oraz rozwoju ekonomicznie żywotnych przedsiębiorstw w tym sektorze; 4) wspieranie ochrony i poprawy środowiska i zasobów
naturalnych związanych z tym sektorem; 5) wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia na obszarach, na których prowadzi się działalność należącą do tego sektora; 6) propagowanie równości kobiet i mężczyzn
w procesie rozwoju tego sektora oraz obszarów zależnych głównie od rybactwa.
Pomoc udzielana w ramach EFR uzupełnia działania podejmowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem priorytetów unijnych18. Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny zapewnić koordynację pomiędzy pomocą z EFR a pomocą z innych unijnych funduszy
i instrumentów finansowych 19. Cele EFR powinny być realizowane w ramach
współpracy (partnerstwa) pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi, a te
powinny organizować współpracę z wyznaczonymi przez siebie organami
i podmiotami, takimi między innymi jak: właściwe organy regionalne, lokalne
i organy publiczne, partnerzy gospodarczy i społeczni. Tego rodzaju partnerstwo
obejmuje przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę programu operacyjnego 20 . Każde państwo powinno także organizować konsultacje w sprawie
krajowego planu strategicznego21.
Realizacja programów operacyjnych należy do państw członkowskich i powinna się odbywać na odpowiednich szczeblach podziału terytorialnego,
z uwzględnieniem zasady proporcjonalności22.
Część budżetu rocznego Unii przeznaczona na EFR wykonywana jest w ramach podziału zarządzania między państwa członkowskie a Komisję, z wyjątkiem pomocy technicznej, która jest realizowana przez Komisję w drodze za16

Art. 4 rozporządzenia o EFR.
EFR obejmuje „sektor rybactwa” rozumiany jako sektor gospodarki, na który składa się wszelka
działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa nie tylko morskiego,
ale także śródlądowego oraz akwakultury.
18
Art. 8 rozporządzenia o EFR.
19
Ibidem, art. 6.
20
O czym dalej.
21
O czym dalej.
22
Art. 9 rozporządzenia o EFR.
17
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rządzania bezpośredniego – zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
W tym zakresie Komisja wykonuje swoje obowiązki w ten sposób, że sprawdza
w szczególności istnienie i prawidłowość funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich oraz wstrzymuje bieg terminu lub
zawiesza płatności w przypadku, gdy systemy te zawodzą23.
Komisja, biorąc pod uwagę szczególne sytuacje i potrzeby oraz przyznane
wcześniej środki, dokonuje orientacyjnych podziałów środków między państwa
członkowskie, wyodrębniając udział na realizację celu „konwergencja” 24 na
podstawie następujących kryteriów: wielkość sektora rybactwa w danym państwie oraz skala dostosowań wymaganych w zakresie nakładu połowowego25.
Państwa członkowskie powinny przyjąć w tym zakresie odpowiednie krajowe
plany strategiczne26 i programy operacyjne27.
Krajowy plan strategiczny powinien być skonsultowany z odpowiednimi
partnerami i przedłożony Komisji najpóźniej wraz z programem operacyjnym,
który jest przedmiotem dialogu pomiędzy danym państwem a Komisją. Powinien on zawierać streszczenie wszystkich istotnych dla tego państwa aspektów
WPR oraz określać priorytety, cele, szacunkową kwotę wymaganych publicznych zasobów finansowych i terminy jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem strategii na rzecz między innymi zarządzania unijną flotą rybacką i jej
dostosowania, w szczególności dostosowania nakładu i zdolności połowowej do
ewolucji zasobów łowisk, programowania przyjaznych dla środowiska metod
połowowych oraz zrównoważonego rozwoju działalności połowowej.
Program operacyjny natomiast przyjmuje się w celu realizacji polityki i priorytetów, które mają być współfinansowane z EFR. Powinien on być spójny
z krajowym planem strategicznym. Odpowiednio do tego działalność EFR ma
formę jednego programu operacyjnego dla każdego państwa, zgodnie z jego
strukturą krajową. Państwo powinno przedłożyć Komisji propozycję planu
w terminie pozwalającym na jego jak najszybsze przyjęcie. Przy opracowywaniu i realizacji programu powinno się uwzględniać między innymi adekwatne
rozdzielenie dostępnych środków finansowych na pięć osi priorytetowych,
a w szczególności, w odpowiednich przypadkach, finansowanie na odpowiednim poziomie operacji w ramach osi priorytetowej 1. Oś priorytetowa 1 przewiduje środki na rzecz dostosowania unijnej floty rybackiej, w tym środki z tytułu
trwałego zaprzestania działalności połowowej, za pomocą których mogą być
realizowane operacje dotyczące między innymi złomowania statków rybackich
lub ich przekwalifikowywania na działalność niezwiązaną z rybołówstwem 28.
23

Ibidem, art. 10.
Cel działania dla najmniej rozwiniętych państw i regionów. Cel inny niż „konwergencja” to cel
obejmujący państwa niekwalifikujące się do celu „konwergencja” (art. 3).
25
Art. 14 rozporządzenia o EFR.
26
Ibidem, art. 14.
27
Ibidem, art. 17–20.
28
Ponadto przewidziane są jeszcze cztery osie priorytetowe (2–5), które jednak nie mieszczą się
w ramach określonych tytułem niniejszego artykułu.
24
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3. Odpowiednio do tego unormowania uchwalono Ustawę z 3.04.2009 r.
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego29, która określa zadania oraz właściwość organów w zakresie tytułowego wspierania, a także warunki i tryb przyznawania,
wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych
osiami priorytetowymi zawartymi w programie operacyjnym. Na jej podstawie
przyjęto krajowy plan strategiczny, a także program operacyjny pod nazwą
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007–201330. Odnośnie do omawianej osi priorytetowej 1 (Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej) głosi on między innymi, że Polska w całości znajduje się w zasięgu celu „konwergencja” i posiada słaby potencjał absorpcji,
w związku z czym zastosowanie ma maksymalna przepisana prawem unijnym
intensywność wsparcia, a główni beneficjenci to właściciele statków rybackich
i rybacy, których dotyczy dostosowanie nakładu połowowego, a wsparcie finansowe pochodzi w całości ze środków publicznych, w tym z EFR – 75 proc.
Następnie na podstawie tejże ustawy wydano między innymi rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.06.2009 r. w sprawie osi priorytetowej 1 31 . Środki, o jakich w nim mowa, to między innymi pomoc publiczna
z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, polegającego w szczególności na złomowaniu statku. Wielkość tej pomocy jest zróżnicowana w zależności od pojemności statku (w GT). Przykładowo, w przypadku statku poniżej 10 GT stawka wynosi 11 000 euro za każde GT plus 2000 euro, zaś
w przypadku statku o pojemności 500 GT lub większej – 1200 euro za każde
GT plus 888 000 euro, i jest zwiększona o 10 proc. (wniosek o dofinansowanie
z roku 2009) albo zmniejszona o 5 proc. (wniosek z 2010 r.) lub 10 proc. (wniosek z 2011 r. lub późniejszy).
4. W omawianych unijnych aktach prawnych pojawia się w różnych kontekstach odesłanie do zasady należytego zarządzania finansami. Stanowi to odniesienie do przepisów art. 310 i 317 TFUE, według których budżet Unii powinien
być wykonywany zgodnie z tą zasadą, a państwa członkowskie powinny współpracować z Unią 32 (z Komisją 33 ) w celu zagwarantowania wykorzystywania
środków wpisanych do budżetu zgodnie z nią. Oczywiście dotyczy to także tej
części budżetu, w której wpisane są środki ujęte w EFR.
29

Dz.U. z 2009 r., Nr 72, poz. 619, z późn. zmian.
MP z 2009 r., Nr 51, poz. 739.
31
Dz.U. z 2009 r., Nr 101, poz. 840 (zm.: Dz.U. z 2009 r., Nr 129, poz. 1064). Pełna nazwa:
„...w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej
na realizację środków objętych osią priorytetową – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym »Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów morskich 2007– 2013«”.
32
Art. 310 TFUE.
33
Art. 317 TFUE.
30
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TFUE nie definiuje zasady należytego zarządzania finansami, ale też nie pozostawia rozumienia tejże zasady wykładni dokonywanej wyłącznie przez jej
adresatów (w szczególności przez Komisję i państwa członkowskie). Definiują
ją odpowiednie rozporządzenia. Uprzednio obowiązywało w tym zakresie Rozporządzenie Rady nr 1605/2002 z 25.06.2002 r. w sprawie rozporządzenia
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich34, a od 1.01.2013 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012 z 25.10.2012 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady
nr 1605/200235. Według przepisów tychże rozporządzeń36 środki powinny być
wykorzystywane zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, czyli
zgodnie z zasadami: oszczędności (poprzednio: gospodarności), wydajności
(poprzednio: efektywności) i skuteczności. Zgodnie z zasadą oszczędności (gospodarności) środki wykorzystywane w celu wykonywania określonej działalności powinny być udostępniane w odpowiednim czasie, we właściwej ilości
i jakości oraz po najlepszej cenie. Natomiast zasada wydajności (efektywności)
wiąże się z jak najkorzystniejszą relacją pomiędzy wykorzystanymi środkami
a osiągniętymi wynikami, zaś zasada skuteczności – z osiągnięciem określonych celów oraz zamierzonych rezultatów. Odpowiednio do tego we wszystkich
obszarach działalności objętych budżetem powinny zostać wyznaczone konkretne, wymierne, osiągalne, odpowiednie i określone cele, a dla każdego działania osiągnięcie tych celów powinno być monitorowane wskaźnikami wydajności.
Zasada należytego zarządzania finansami wymaga – jak głoszą wymienione
wyżej rozporządzenia 37 – skutecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej, czyli
kontroli wykonywanej na wszystkich szczeblach zarządzania 38.
Niezależnie od tego, zgodnie z art. 287 TFUE „upewnianie się co do należytego zarządzania finansami” należy do Trybunału Obrachunkowego jako – jak ta
instytucja sama siebie opisuje – „zewnętrznego kontrolera UE”, który „pełni
funkcję niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii”39. W Ramach tej funkcji Trybunał Obrachunkowy (dalej: Trybunał) jest obowiązany sporządzać roczne sprawozdania po zamknięciu każdego roku budżetowego, ale
może też w każdej chwili przedstawiać swoje uwagi, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych w poszczególnych sprawach, oraz wydawać opinie na żądanie Komisji lub innej zainteresowanej instytucji Unii.
Trybunał Obrachunkowy przedstawił między innymi sprawozdanie specjalne nr 12/2011, zatytułowane Czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do
34

Dz.Urz. WE L 248/2002, z późn zmian.
Dz.Urz. UE L 298/2012.
36
Odpowiednio art. 27 i 30.
37
Odpowiednio art. 3 i 6.
38
Odpowiednio art. 28a i 32.
39
Dz.Urz. UE C 344/2012.
35
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dostosowania zdolności połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości
połowowych 40 , przywołane w jego sprawozdaniu rocznym za rok budżetowy
201141.
Sprawozdanie to ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że Trybunał dokonał analizy pod kątem pytania, czy zasady dotyczące zmniejszania zdolności
połowowych flot są jasne oraz czy poszczególne działania w tym zakresie są
dobrze zdefiniowane i wdrażane, a także dlatego, że kontrolę przeprowadził
również w Polsce – jako jednym z siedmiu państw członkowskich42 wybranych
na podstawie wielkości ich flot rybackich oraz zasobów dostępnych do dostosowania tych flot w ramach EFR.
Trybunał uznał, że chociaż zdolność połowowa jest kluczowym pojęciem
stosowanym w celu monitorowania wielkości flot rybackich państw członkowskich, definiowanym na podstawie tonażu (pojemność brutto – GT) i mocy silnika statku (kW), to jednak nie jest zdefiniowana właściwie. Względna prostota
tej definicji ułatwia jej wykorzystywanie, ale w celu dostosowania zdolności
połowowej floty do możliwości połowowych ważniejsza jest rzeczywista zdolność floty do połowu ryb niż jej formalne wskaźniki. GT i kW nie są bowiem
wiarygodnymi wskaźnikami zdolności statków do połowu, szczególnie jeśli
wziąć pod uwagę postęp w technologii połowów, a moc silnika wyrażona w kW
nie zawsze jest właściwie mierzona. Ponadto, choć zdolność połowowa europejskiej floty rybackiej liczona na podstawie GT/kW rzeczywiście maleje, to
pułapy mające zastosowanie do państw członkowskich straciły znaczenie. Limity tej zdolności nie stanowią już faktycznych ograniczeń dla polityki państw
członkowskich w zakresie zarządzania flotami. Floty te mogłyby być odpowiednio większe i nadal byłyby zgodne z odnośnymi przepisami.
Chociaż jedną z podstaw WPR i EFR jest dostosowanie przez państwa
członkowskie zdolności połowowej do możliwości połowowych, to jednak –
zdaniem Trybunału – w odnośnych przepisach nie uwzględniono pojęcia nadmiernej zdolności połowowej. Brak definicji i ujęcia ilościowego przyczynia się
do ogólnych problemów w określaniu nadmiernej zdolności połowowej, podejmowaniu decyzji w kwestii konieczności lub sposobów jej zmniejszania oraz
ocenianiu wyników podjętych działań.
Rozporządzenie o WPR przewiduje wycofanie licencji połowowej i – w ślad
za tym – specjalnego zezwolenia połowowego, jeśli statek jest wycofywany
z eksploatacji przy wsparciu ze środków publicznych, a podstawowa zdolność
statku określana na podstawie GT/kW powinna zostać odjęta od ogólnego pułapu zdolności połowowej. Ewentualne wycofanie licencji połowowej konkretnego statku nie ma jednak wpływu na kwotę połowową przyznaną państwu członkowskiemu. Kwota ta nie może bowiem zostać wycofana na stałe, ponieważ
40

http://eca.europa.eu.
Dz.Urz. UE C 344/2012.
42
Pozostałe państwa to: Dania, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy i Zjednoczone Królestwo
(ale tylko odnośnie do Anglii i Szkocji).
41

Dostosowywanie floty rybackiej Unii Europejskiej…

101

państwo może przyznać ją ponownie indywidualnemu statkowi według własnego uznania albo może operować systemem kwot zbywalnych. Nie istnieje jasna
definicja wskazująca, które prawa połowowe (licencja czy specjalne zezwolenie
połowowe) muszą być wycofane. Zawarty w rozporządzeniu o WPR wymóg
wycofania praw połowowych jest sprzeczny z rozporządzeniami w sprawie
rocznych całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), zgodnie z którymi
w pewnych przypadkach dopuszczalne jest ponowne przydzielenie praw połowowych związanych z taki statkami. W niektórych państwach zezwala się na
takie przeniesienia na inne statki lub innych rybaków, zaś w innych (w tym
w Polsce) się je likwiduje43.
Trybunał stwierdził również brak w niektórych państwach (także w Polsce)
przepisów przewidujących konieczność dokonywania przez Komisję przeglądu
planów dostosowania nakładu połowowego lub istnienie niewystarczająco
szczegółowych zasad dotyczących zawartości tych planów, co prowadzi do
zwiększenia ryzyka podejmowania niewłaściwych działań na rzecz osiągania
równowagi pomiędzy zdolnością połowową a możliwościami połowowymi44.
Zdaniem Trybunału państwa członkowskie opracowując plany dostosowania
nakładu połowowego, powinny dobrze ukierunkować finansowane ze środków
publicznych programy wycofywania statków z eksploatacji na ten segment rybołówstwa, który ma udowodnioną nadmierną zdolność połowową. Powinny
wprowadzić odpowiednie kryteria wyboru statków do wycofania, aby zagwarantować, że prowadzą one czynną działalność połowową podlegającą planowi
nakładu połowowego oraz programowi wycofywania statków z eksploatacji.
Tego rodzaju kryteria kwalifikowalności nie były dobrze ukierunkowane w niektórych państwach, w tym w Polsce. Celem jedynego polskiego programu wycofywania statków z eksploatacji jest dostosowanie floty poławiającej dorsza do
dostępnych zasobów. Tymczasem większość statków może poławiać na Bałtyku dorsza, jednak zamiast tego wiele z nich ukierunkowuje swoje połowy na
stada ryb pelagicznych. W programie tym nie uwzględniono żadnych kryteriów
kwalifikowalności dotyczących narzędzi połowowych lub połowu ryb, co oznacza, że praktycznie każdy statek kwalifikuje się do wycofania z wykorzysta43
Zgodnie z art. 20a Ustawy z 19.02.2004 r. o rybołówstwie (Dz.U. Nr 62, poz. 574, z późn.
zmian.) kwoty połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym mogą być przekazywane
w całości lub w części innym armatorom oraz na inne statki rybackie tego samego armatora, ale jedynie
na rzecz podmiotów, którym przyznano kwotę połowową na ten sam gatunek organizmów morskich,
których dotyczy przekazanie. Przekazanie następuje na wniosek zainteresowanego armatora, a w przypadku przekazania innym armatorom – na ich wspólny wniosek, po wyrażeniu zgody przez organ,
który wydał specjalne zezwolenie połowowe. W ślad za tym następują odpowiednie zmiany
w specjalnych zezwoleniach połowowych.
44
W związku z tym np. w Polsce nie przedstawiono wystarczających wyjaśnień odnośnie do
zwiększenia celu ograniczenia zdolności połowowej dla floty rybackiej poławiającej dorsza z 3095 GT
w programie operacyjnym do 6000 GT. Późniejszy program wycofywania statków z eksploatacji był
otwarty dla statków floty Morza Bałtyckiego, które mogą poławiać ryby wszelkich gatunków. W sprawozdaniu rocznym za rok 2009 nie dokonano oceny wycofanej zdolności połowowej dorsza (w przeciwieństwie do całkowitej wycofanej zdolności połowowej).
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niem pomocy publicznej – nawet statek, który ma niewielki wpływ na połowy
dorsza.
Zapewnianie środków publicznych na złomowanie statków wiąże się z ryzykiem, że tego rodzaju dotacje mogłyby obejmować także statki, które i tak zaprzestałyby działalności połowowej 45 . Ryzyko można by ograniczyć poprzez
wprowadzenie przez państwa członkowskie odpowiednich zasad programu, np.
przez wprowadzenie wymogu, aby kwalifikowany statek przebywał w morzu co
najmniej przez określoną liczbę dni lub prowadził działalność połowową przed
zgłoszeniem go do programu. Tego ryzyka nie zdołano jednak wyeliminować.
Ustanowienie poziomu pomocy publicznej na program wycofywania statków z eksploatacji jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na
wynik i koszt programu, bowiem jeśli stawki są zbyt niskie, w programie może
uczestniczyć niewystarczająca liczba podmiotów, a jeśli są zbyt wysokie, koszty publiczne mogą być sztucznie zawyżone i dostępne środki finansowe mogą
być wykorzystywane przez mniejszą liczbę statków. Według rozporządzenia
o EFR państwa członkowskie mogą rozpatrywać opłacalność tej pomocy na
podstawie obiektywnych kryteriów, jak np. wartość rynkowa lub ubezpieczeniowa statku, jego obroty, wiek lub zdolność połowowa.
Sprawozdania roczne o flotach niektórych państw członkowskich (w tym
Polski), wbrew odpowiednim wytycznym Komisji, nie pozwoliły na wyciągnięcie wniosków co do równowagi między zdolnością połowową floty tych państw
a dostępnymi możliwościami połowowymi.
Trybunał zalecił państwom członkowskim między innymi spowodowanie,
aby kryteria wyboru programów wycofywania statków z eksploatacji były opracowane tak, by miały korzystny wpływ na trwałość docelowych stad ryb oraz
by uniknąć wydatkowania środków publicznych na wycofywanie statków nieprowadzących działalności połowowej, a także aby w stawkach pomocy publicznej w tym zakresie uwzględniono ich opłacalność na podstawie stosownych obiektywnych kryteriów.
Odpowiednio do wyników tej kontroli w sprawozdaniu rocznym Trybunał
wskazał, że celem nadrzędnym WPR w zakresie EFR jest ochrona stad ryb, ale
skuteczność tego wsparcia zmniejszają problemy koncepcyjne. Na przykład
kryteria kwalifikowalności i wyboru w ramach programów wycofywania statków rybackich z eksploatacji były nieodpowiednio ukierunkowane, co sprawiło,
że złomowaniu podlegały statki mające niewielki wpływ na docelowe stada ryb
lub niemające go wcale. W odpowiedzi Komisja nie zakwestionowała tego
stwierdzenia i oświadczyła, że dokonała przeglądu spraw zbadanych przez Trybunał oraz omówiła je z państwami członkowskimi, a te zadeklarowały podjęcie, w razie potrzeby, działań naprawczych, obejmujących między innymi odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków.
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Efekt deadweight, czyli zdarzenia występującego niezależnie.
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Trybunał uznał, że uzasadnieniem interwencji Unii powinna być tzw. wartość dodana, którą Komisja definiuje jako wartość wynikającą z tej interwencji,
wykraczającą poza wartość, która zostałaby uzyskana bez niej przez działanie
samego państwa członkowskiego 46 . Trybunał zasugerował, by definicja tego
pojęcia opierała się na następujących zasadach: a) wydatkowanie z budżetu Unii
w ramach wartości dodanej powinno spowodować oczywiste i zauważalne korzyści dla Unii i jej obywateli, które nie mogłyby zostać osiągnięte przez wydatkowanie środków jedynie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, natomiast ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań
możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii 47; b) wydatki mające skutki transgraniczne będące przedmiotem wspólnego zainteresowania są bardziej
uzasadnione, jeżeli chodzi o podejmowanie działań przez Unię, niż wydatki
mające skutki o ograniczonym zasięgu geograficznym; c) rozsądna koncentracja
wydatków prawdopodobnie przyczyniłaby się do realizacji celu, jakim jest
wnoszenie wartości dodanej; d) w przypadku wydatków poza Unią, takich jak
wydatki na pomoc rozwojową, wartość dodaną można również wzmocnić poprzez podejście selektywne48.
W reakcji na powyższe stanowisko Trybunału Komisja uznała, że wartość
dodana projektu dotyczącego polityki powinna być głównym czynnikiem uzasadniającym wydatki na szczeblu Unii. Dalej Komisja informuje, że przedstawiając swoje wnioski do ram finansowych na lata 2006–2013, zbadała wartość
dodaną proponowanych wydatków, także w WPR, stosując następujące kryteria: a) skuteczność: przypadki, w których działanie na szczeblu Unii jest jedynym sposobem osiągnięcia korzyści; b) wydajność: przypadki, w których działanie na szczeblu Unii jest bardziej opłacalne; c) synergia: przypadki, w których
działania na szczeblu Unii są konieczne, aby uzupełnić, stymulować i wspierać
działania na niższych szczeblach. Komisja opracowała nie tylko wieloletnie
ramy finansowe, ale także instrumenty i programy sektorowe w taki sposób, że:
a) cele można skuteczniej osiągnąć poprzez wydatkowanie na poziomie Unii;
b) wkład w postaci wydatków na poziomie Unii jest oczywisty; c) europejska
wartość dodana jest widoczna; d) połączenie zasobów na poziomie Unii tworzy
korzyści skali i prowadzi do lepszych wyników.
Trybunał zwrócił uwagę na problemy Komisji z definiowaniem celów polityk pod kątem rezultatów, czyli określaniem, co ma być osiągnięte dzięki finansowaniu prze Unię. Bez jasnych założeń w tym zakresie trudno jest wykazywać, że wydatki przyczyniają się do osiągania wartości dodanej UE, a zatem
trudno jest uzyskiwać pewność, że wydatkowanie jest wydajne i skuteczne.
46

Dokument roboczy służb Komisji Wartość dodana budżetu UE, SEC (2010)867, wersja ostateczna, sekcja 1.1, towarzyszący komunikatowi Budżet z perspektywy ,,Europa 2020”, KOM
(2011)500, wersja ostateczna.
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Zasada pomocniczości (art. 5 TUE).
48
Odpowiedź TO na komunikat Komisji pt. Reformowanie budżetu, zmienianie Europy, kwiecień
2008.
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Trybunał uznał, że nadal występują problemy związane z brakiem sensowności celów i wskaźników, z ustalaniem konstruktywnych skwantyfikowanych
wartości docelowych oraz rocznym pomiarem postępów. Komisja na to odpowiedziała, że doprecyzowała odpowiednie instrukcje i zwróciła się do przygotowujących sprawozdania roczne dyrekcji generalnych o uwzględnianie wskaźników dotyczących należytego zarządzania finansami w tym zakresie.
5. W sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącym oceny finansów Unii opartej na uzyskanych wynikach 49, można przeczytać
między innymi, że w ocenie okresowej dotyczącej EFR stwierdzono, iż w systemach zarządzania i kontroli celów tego funduszu wystąpiły problemy związane z rozpoczęciem funkcjonowania, lecz od roku 2012 działają one zadowalająco. Chociaż przejście na jeden pojedynczy program operacyjny jest korzystne
na poziomie Unii, to zwiększyło ono koszty administracyjne w większości
państw członkowskich. Lepsze metody audytu i kontroli obniżyły wprawdzie
ryzyko finansowe, ale obciążenie administracyjne pozostało na zbyt wysokim
poziomie w przypadku małych (w szczególności nowych) państw członkowskich. Ramy monitorowania dotyczyły raczej wyników niż skutków, ponadto
pozbawione były wspólnej definicji jednostek do pomiaru, a wskaźniki nie były
stosowane do celów sprawozdawczości i nie były weryfikowane.
Powyższe ustalenia uwzględniono we wniosku dotyczącym nowego funduszu w ramach unijnej polityki morskiej i rybołówstwa (2014–2020). Proponowane podstawowe zmiany obejmują zasadnicze uproszczenie i dostosowanie
różnych przepisów i procedur administracyjnych dotyczących między innymi
decyzji finansowych. Chodzi bowiem o silniejsze powiązanie z głównymi celami reformy WPR poprzez wprowadzenie zasad warunkowości, ściślejszą koordynację z innymi funduszami oraz ulepszony system monitorowania i oceny,
oparty na wskaźnikach wspólnych dla wszystkich państw członkowskich.

49

KOM (2012)675, wersja ostateczna, s. 16.
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EU FISHING FLEET ADJUSTMENT TO MARINE
BIORESOURCES — REGULATIONS AND FINANCE
(Summary)
The article discusses and evaluates current regulations and financing of
fishing fleet management and adjustment to available marine bioresources.
The implementation of Common Fisheries Policy requires adequate financing and the European Fisheries Fund plays a crucial role in it. The Fund manages financial resources allocated for public aid distributed in connection with
permanent cessation of fishing due to decommissioning of fishing vessels
through complete scrapping. The practice is designed for balancing the strength
of fishing fleets against available bioresources. This expenditure is required to
conform with the EU financial guidelines and thus falls under scrutiny of the
Commission and the European Court of Auditors. The ECA presents annual and
special reports to the European Parliament and to the Council on this matter
and provides recommendations to the Commission. The Commission responds
accordingly.
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RAMOWA DYREKTYWA WODNA
A OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady od 10 lat reguluje
politykę wodną państw Unii Europejskiej. Dopiero w 2008 r. przyjęto dyrektywę 2008/56, która
dotyczy środowiska morskiego i włącza je do systemu prawnego UE. Niniejszy artykuł dotyczy też
strategii wdrażania ramowej dyrektywy wodnej w Polsce.
Zanieczyszczenia środowiska morskiego pochodzą głównie ze źródeł lądowych (80 proc.
wszystkich zanieczyszczeń morza) i ze źródeł pochodzących z morza.
Ramowa dyrektywa wodna ma dwa cele: 1) stworzenie jednolitych podstaw prawnych do
ochrony wód śródlądowych oraz morskich wód przybrzeżnych i przejściowych, wspólnych dla
całej zjednoczonej Europy oraz 2) osiągnięcie efektów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

WPROWADZENIE
Dnia 23.10.2000 r. została uchwalona Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana ramową dyrektywą wodną1, która weszła w życie
w 2003 r.
Podstawowe znaczenie normatywne ma część druga dyrektywy, podzielona
na 26 artykułów. Celem dyrektywy jest stworzenie ram wspólnotowego działania w gospodarowaniu wodami oraz zakres przedmiotowy jej obowiązywania.
Należą do niego: wody śródlądowe, wody przejściowe i przybrzeżne oraz wody
podziemne, a także ekosystemy lądowe zależne od wody.
W art. 1 wskazano również na podstawowe cele programowe, do których należy zaliczyć:
 zapobieganie dalszemu pogarszaniu, ochronę i polepszanie stanu ekosystemów wodnych oraz zależnego od nich stanu ekosystemów lądowych
i obszarów podmokłych;

1

Dz.Urz. WE L 327 z 22.12.2000 r., s. 1.
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 wspieranie zrównoważonego korzystania z wód, opartego na perspektywicznej ochronie istniejących zasobów;
 dążenie do wzmocnionej ochrony i poprawy środowiska wodnego poprzez
specjalne środki do stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji
niebezpiecznych;
 zapewnienie stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu;
 dążenie do łagodzenia skutków susz i powodzi.
Realizacja wymienionych wyżej celów powinna w długookresowej perspektywie wpłynąć na ujednolicenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej
systemu planowania, zarządzania i kontroli w gospodarce wodnej. Kluczowym
elementem organizacyjnym jest oparcie systemu zarządzania na obszarach dorzeczy2. W aspekcie materialnoprawnym dominują cele środowiskowe, uzupełniane przez cele gospodarcze i społeczne. Instrumentami do osiągnięcia tych
celów są: program wodno-środowiskowy oraz plany gospodarowania wodami
na obszarze dorzeczy.
Ogólnym celem dyrektywy jest osiągnięcie do 2015 r. w UE „dobrego stanu” ekologicznego i chemicznego wód. Ramowa dyrektywa odwołuje się do
wielu już przyjętych i obowiązujących dyrektyw „wodnych”, wprowadzając
w nich zmiany3.
Mimo że jednym z celów UE jest współpraca w rozwiązywaniu globalnych
i regionalnych problemów środowiska, do roku 2008 UE nie przyjęła żadnej
regulacji prawnej dotyczącej wyłącznie ochrony środowiska morskiego, chociaż
kilka dyrektyw odnosi się również do wód morskich. Należy wspomnieć tu
o dyrektywie 76/160/EWG, która dotyczy jakości wody w kąpieliskach: wód
słodkich płynących lub stojących, lub ich części oraz wód morskich, w których
kąpiel jest wyraźnie dozwolona4. Przepisy tej dyrektywy zobowiązują państwa
członkowskie do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jakość wód
w kąpieliskach była zgodna z dopuszczalnymi parametrami. Dyrektywa ta
w swojej treści pozostaje w bezpośrednim związku z ramową dyrektywą wodną
(RDW), ponieważ zobowiązania państw w tym zakresie są włączone do planów
gospodarowania dorzeczami i zlewiskami.

2

J. R o t k o , Ramowa Dyrektywa Wodna – analiza prawna, Poznań 2013, s. 13, 100.
Prawo środowiska Unii Europejskiej, wybór i wprowadzenie M.M. K e n i g - W i t k o w s k a ,
Warszawa 2012, s. 25–26. Chodzi o następujące dyrektywy: w sprawie wody pitnej, w sprawie zint egrowanej ochrony wód przed zanieczyszczeniami, w sprawie wód przeznaczonych do kąpieli, w sprawie ptaków, w sprawie dużych katastrof (Seveso), w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
w sprawie osadów ściekowych, w sprawie azotanów, w sprawie siedlisk, w sprawie środków ochrony
roślin, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
4
Dz.Urz. WE L 31 z 5.02.1976 r. J. C i e c h a n o w i c z , J. W e r n o , Dostosowanie polskiego prawa dotyczącego ochrony wód do prawa Unii Europejskiej, [w:] Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze 1998, t. II, s. 61–72.
3
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Dopiero w 2008 r. przyjęto dyrektywę 2008/56 ustanawiającą ramy działania
Wspólnoty w dziedzinie środowiska morskiego5. Dyrektywa ta włącza do systemu prawnego UE środowisko morskie i tak samo jak RDW jest przykładem
nowej, zintegrowanej i ekosystemowej polityki morskiej UE w dziedzinie
ochrony środowiska. Jej celem jest zapewnienie „dobrego stanu środowiska” we
wszystkich regionach i podregionach morskich Europy, co wymaga również
ochrony ekosystemów morskich. Z przepisów tej dyrektywy wynika, że rybołówstwo i innego rodzaju działalność nie powinny spowodować spadku populacji ryb, mięczaków i skorupiaków eksploatowanych w celach handlowych poniżej bezpiecznych granic oraz że gatunki obce nie powinny stanowić zagrożenia
dla ekosystemów. Kluczowym pojęciem w tej dyrektywie jest dobry stan środowiska, które wymaga także odpowiednich warunków fizycznych
i chemicznych wspomagających zdrowe ekosystemy. Każde z państw członkowskich UE, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektywę, ma
obowiązek opracowania strategii dla własnych wód morskich.

1. STRATEGIA WDRAŻANIA RAMOWEJ
DYREKTYWY WODNEJ W POLSCE
Ustalenia RDW zostały w Polsce transponowane do następujących ustaw:
 z 18.07.2001 r. Prawo wodne,
 z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 z 27.04.2001 r. o odpadach,
 z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Do ustaw wydano rozporządzenia wykonawcze.
Do roku 2003 zgodnie z RDW wyznaczono w Polsce pojedyncze dorzecza,
a następnie przyporządkowano je do obszarów dwóch dorzeczy i wskazano
kompetentne władze dla tych obszarów. Wyznaczone obszary dorzeczy to: obszar dorzecza Wisły i obszar dorzecza Odry. Dyrektorzy regionalnych zarządów
gospodarki wodnej (RZGW) są odpowiedzialni za gospodarowanie wodami
w regionach wodnych wydzielonych w obszarze dorzecza na podstawie kryterium hydrograficznego. Współpracują w tym zakresie z właściwymi terytorialnie organami administracji rządowej i samorządowej. Zarówno w obszarze dorzecza Odry, jak i w obszarze dorzecza Wisły wyróżniono wszystkie kategorie
wód, o których mówi RDW: rzeki, jeziora, wody przejściowe, wody przybrzeżne oraz sztuczne i silnie zmienione części wód.
Podział wód powierzchniowych na kategorie jest ważny ze względu na cele
środowiskowe wynikające z RDW, jakie dla poszczególnych kategorii wód na5

Dz.Urz. UE L 164 z 25.06.2008 r.
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leży uzyskać do 2015 r., oraz na możliwość przedłużenia terminu ich uzyskania,
który zależy również od tego, jaką kategorię stanowi dana część wód 6 . Dla
przykładu, jako wodę przejściową w Polsce wyznaczono między innymi Zalew
Szczeciński, natomiast Niemcy akwen ten po swojej stronie wyznaczyli jako
wodę przybrzeżną. Zgodnie z RDW przyjęcie różnych kategorii dla części tego
samego akwenu jest możliwe.
RDW obejmuje wszystkie wody, w tym wody śródlądowe: powierzchniowe
i podziemne, wody przejściowe i wody przybrzeżne, a dla stanu chemicznego
również wody terytorialne, które mogą sięgać do 12 mil morskich od linii podstawowej morza. W art. 2 RDW zawarto definicje najważniejszych pojęć odnoszących się do omawianej materii. Ze względu na przedmiot zainteresowań,
którym jest środowisko morskie, omówione zostaną pojęcia z nim związane,
a więc wody przybrzeżne i przejściowe.
Wody przybrzeżne oznaczają wody powierzchniowe po stronie w kierunku
lądu od linii, której każdy punkt jest oddalony o jedną milę morską po stronie
w kierunku morza od najbliższego punktu linii bazowej, od której mierzona jest
szerokość wód terytorialnych, rozszerzając się, gdzie stosowne, aż do zewnętrznej granicy wód przejściowych.
Wody przejściowe oznaczają wody powierzchniowe w obszarach ujść rzek,
które są częściowo zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które
są pod znaczącym wpływem dopływów wód słodkich.
Dla ścisłości należałoby jeszcze przedstawić pojęcie dorzecza. Oznacza ono
obszar lądu, z którego wszystkie spływy powierzchniowe odprowadzane są poprzez system strumieni, rzek i jezior do morza poprzez pojedyncze ujście cieku,
estuarium lub deltę.
Posługując się tymi pojęciami i zintegrowanym podejściem do gospodarki
wodnej, można zaryzykować twierdzenie, że przepisy RDW w znakomity sposób wpływają na ochronę środowiska morskiego, a w przypadku Polski – Morza
Bałtyckiego.

2. ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Zanieczyszczenia środowiska morskiego pochodzą przede wszystkim ze
źródeł lądowych i morskich. Głównymi źródłami zanieczyszczeń morza nie jest
intensywna żegluga morska, ale działalność gospodarcza na lądzie oraz aktywność społeczna ludzi. Są to przede wszystkim zanieczyszczenia z rzek, wybrzeży i z atmosfery. Zanieczyszczenia pochodzące z lądu wpływają bezpośrednio

6
T. B ł a s z c z a k , Ramowa Dyrektywa Wodna: Strategia wdrażania, Coastline Reports 6 (2005),
s. 87–99.
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na skład jakościowy wód morskich 7 . Zanieczyszczenia ze źródeł lądowych
obejmują 80 proc. wszystkich zanieczyszczeń morza. Wpływają one przez wody śródlądowe oraz trafiają bezpośrednio do morza z wybrzeży. Bałtyk jest też
zanieczyszczany w wyniku działalności człowieka prowadzonej bezpośrednio
w środowisku morskim.
Rzeki odprowadzając ścieki do morza, zanieczyszczają wody terytorialne
innych państw oraz obszar morza terytorialnego. Skuteczność ochrony i utrzymania środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z lądu
zależy od tego, czy prawo wewnętrzne państw, na których obszarze mogą się
znaleźć lub się znajdują źródła zagrożeń dla tego środowiska, jest zgodne
z prawem międzynarodowym8 oraz prawem UE.
Stopień zanieczyszczenia obszarów morskich zależy od rozwoju przemysłu,
rolnictwa i urbanizacji w państwie. Wskazuje na to również definicja zanieczyszczenia morza zawarta w art. 1 konwencji helsińskiej 9, przez które należy
rozumieć wprowadzenie do morza przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio
substancji lub energii, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia człowieka,
niszczyć morskie ekosystemy oraz znajdujące się w nim żywe zasoby, utrudniać
użytkowanie morza włącznie z rybołówstwem, pogarszać jakość wody morskiej
oraz prowadzić do zmniejszania walorów rekreacyjnych morza.
Źródła zanieczyszczeń środowiska morskiego można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie źródła stanowią: eksploatacja floty morskiej
oraz katastrofy morskie, prace poszukiwawcze i eksploatacyjne, podwodne rurociągi, zatapianie niebezpiecznych substancji. Do źródeł pośrednich należą:
przemysł, transport lądowy, rolnictwo, aglomeracje miejskie. Ścieki przemysłowe, które są przyczyną zanieczyszczeń środowiska morskiego, mogą być
odprowadzane do morza bezpośrednio lub pośrednio poprzez rzeki albo poprzez
ścieki komunalne. Duży udział w zanieczyszczaniu obszarów morskich ma rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, głównie poprzez stosowanie pestycydów oraz
innych związków chemicznych dostających się do morza z atmosfery lub wody,
przede wszystkim rzek. Ilość zanieczyszczeń nieorganicznych wprowadzanych
do Bałtyku z dorzecza Wisły, Odry i rzek przymorza sukcesywnie się zmniejsza. Chodzi tu o takie substancje, jak związki azotu, fosforu, siarki, węgla, które
wnoszone są przede wszystkim przez przemysł, zanieczyszczenia komunalne,
działalność gospodarczą oraz transport.
Istotne znaczenie dla ochrony obszarów morskich przed zanieczyszczeniem,
zwłaszcza tym z lądu, ma odpowiednio zsynchronizowane i skorelowane
7

Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska naturalnego, red. J. G i l a s , Warszawa 1991, s. 97.
L. Ł u k a s z u k , Aktualne problemy prawa morza, Warszawa 1991, s. 136; Morskie obszary
chronione w Polsce, red. Z. B r o d e c k i , L. Ż m u d z i ń s k i , Gdynia 1997, s. 31; W. B u g a j s k i ,
Ochrona środowiska morskiego, Gdynia 2003, s. 32–33.
9
Konwencja z 9.04.1992 r. o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz.U.
z 2000 r., Nr 28, poz. 346); D. P y ć , Prawna ochrona Morza Bałtyckiego, Prawo Morskie 1995, t. XI,
s. 82; M.H. K o z i ń s k i , Morskie prawo publiczne, Gdańsk 2003, s.146.
8
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z prawem unijnym wewnętrzne prawo państw, na których obszarze znajdują się
realne oraz potencjalne źródła zagrożenia dla środowiska 10. Wiodącą rolę spełnia w tym zakresie transpozycja RDW do ustawodawstw krajowych.

3. CELE I ZASADY RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
W KONTEKŚCIE OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Wprowadzeniu RDW przyświecają dwa główne cele. Pierwszy z nich to
stworzenie jednolitych podstaw prawnych do ochrony wód śródlądowych (powierzchniowych i podziemnych) oraz morskich wód przybrzeżnych i przejściowych, wspólnych dla całej zjednoczonej Europy. Cel ten powinien być
osiągnięty ewolucyjnie w ciągu 7–13 lat poprzez eliminację starych przepisów
i zastępowanie ich nowymi. Przykładem tego może być nowa dyrektywa w sprawie jakości wody w kąpieliskach z 2006 r.11. Drugi cel to osiągnięcie określonych skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Zgodnie z tym
przepisy dyrektywy mają służyć niepogarszaniu stanu ekosystemów wodnych
i zależnych od nich ekosystemów lądowych oraz obszarów wilgotnych. Mają
one również wspierać zrównoważone użytkowanie wód, aby zapewnić długotrwałą ochronę istniejących zasobów. Cel ten jest egzemplifikacją zasady
zrównoważonego rozwoju, która została wprowadzona w art. 5 Konstytucji12.
Zasada zrównoważonego rozwoju to dążenie do zachowania możliwości odtworzenia się zasobów naturalnych, ograniczenia obciążeń środowiska, nieprzekraczania granic wyznaczonych przez jego odporność, racjonalnego wykorzystywania zasobów nieodnawialnych oraz zastępowania ich substytutami,
zachowania różnorodności biologicznej, zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego oraz tworzenie warunków sprzyjających równemu korzystaniu ze
środowiska.
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na polskich obszarach morskich oraz
korzystanie z zasobów morza jest możliwe w przypadku przestrzegania zasad

10
J. C i e c h a n o w i c z - M c L e a n , Z ewolucji pojęcia zanieczyszczenia morza na przykładzie
Bałtyku, Prawo Morskie 1994, t. X, s. 102.
11
J. R o t k o , Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław 2006, s. 44–52; Z. B u k o w s k i ,
Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 95 i nast.; G. D o b r o w o l s k i ,
Europejskie prawo ochrony środowiska, ECAUSA 2006, s. 141 i nast.; J. R o t n i c k a , Gospodarka
wodna w świetle uwarunkowań UE, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna
i kompetencyjna na przykładzie Pomorza, materiały pokonferencyjne, Gdańsk 27.09.2011, s. 3–8.
12
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zmian.);
D. P y ć , Zasada zrównoważonego rozwoju a ochrona środowiska w obszarze Morza Bałtyckiego, Prawo Morskie 1996, t. XII, s. 91–92.
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i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz prawa wodnego13. Ta
ostatnia ustawa w ograniczonym zakresie odnosi się do obszarów morskich, ponieważ dotyczy morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego tylko pod
względem ochrony przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł lądowych
oraz ochrony przed powodzią. Chroniąc środowisko polskich obszarów morskich,
należy pamiętać o strefie przybrzeżnej – ważnej także dla realizacji RDW. Specyfika tej strefy wynika z tego, że wiele działań prowadzonych na lądzie, w tym
działalność portów oraz stoczni, wpływa negatywnie właśnie na środowisko morskie. W celu ochrony brzegów morskich ustanowiono wieloletni program14, który
obejmuje między innymi zapewnienie stabilizacji linii brzegowej, zapobieganie
zanikowi plaż, monitorowanie brzegów morskich, prace i badania zmierzające do
ich ratowania, modernizację oraz budowę umocnień.
Cele środowiskowe RDW nakazują też dążenie do wzmocnionej ochrony
i polepszania środowiska wodnego (między innymi poprzez specyficzne przedsięwzięcia), do stopniowej redukcji emisji substancji priorytetowych oraz poprzez wstrzymanie emisji niebezpiecznych substancji priorytetowych. RDW ma
zapewnić stopniową redukcję zanieczyszczeń wody podziemnej i unikanie jej
dalszego zanieczyszczania. Są to wytyczne do realizacji planów gospodarowania wodami oraz programów działań. W tym kontekście ważne jest osiągnięcie
dobrego stanu w odniesieniu do wszystkich rodzajów wód na terenie UE w ciągu 15 lat. Dobry stan wód definiowany jest w zależności od tego, jakich wód
dotyczy.
Na gruncie RDW można wyodrębnić kilka ważnych zasad, które również
mają znaczenie dla ochrony środowiska obszarów morskich. Pierwszą z nich
jest zasada gospodarowania wodami w skali co najmniej dorzecza, z której wynika, że gospodarka wodna nie może być krępowana granicami jednostek podziału administracyjnego, lecz powinna obejmować naturalne systemy wodne,
a więc zlewnie hydrograficzne, czyli podejście ekosystemowe. Drugą zasadą
jest aktywny udział społeczeństwa w gospodarowaniu wodą, a więc uspołecznienie procesów decyzyjnych, a trzecią – prewencja, która jako jedna z najważniejszych zasad prawa ochrony środowiska wyraża priorytetowość działań zapobiegawczych, urzeczywistnianych przez planowanie i programowanie oraz
procedury ocen oddziaływania na środowisko.

13
Ustawa z 24.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902, z późn. zmian.), Ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., Nr 239,
poz. 2019, z późn. zmian.), Ustawa z 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502, z późn. zmian.).
14
J. C i e c h a n o w i c z - M c L e a n , Ochrona środowiska morskiego w pasie nadbrzeżnym, Prawo
Morskie 2003, t. XIX, s. 185–187; Ustawa z 28.03.2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program ochrony brzegów morskich” (Dz.U. Nr 67, poz. 621).
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Reguły te są zbieżne z zasadami ochrony środowiska morskiego wyrażonymi w konwencji o prawie morza15. Nieprzypadkowo na plan pierwszy wysunięto w tej konwencji problematykę zanieczyszczeń ze źródeł lądowych w postaci
rzek, estuariów, rurociągów i konstrukcji wylotów kanałów ściekowych (art.
207). Zgodnie z tym artykułem państwa powinny wydać ustawy i inne przepisy
prawne oraz podjąć stosowne środki konieczne do wprowadzenia w życie międzynarodowych zasad i standardów dla zapobiegania, zmniejszania i kontroli
zanieczyszczeń środowiska morskiego ze źródeł lądowych. Zbyt szerokie i nieprecyzyjne sformułowania tych przepisów konwencji w praktyce utrudniają ich
realizację.
Lądowe źródła zanieczyszczeń pochodzą z terytoriów suwerennych państw,
do których inne państwa nie mają prawa. Tylko bowiem państwo terytorialne
może mocą własnego ustawodawstwa zapobiegać lądowym zanieczyszczeniom
morza pochodzącym z jego terytorium. Paradoksalnie więc RDW bardziej
chroni środowisko morskie przed zanieczyszczeniami z lądu niż konwencja
o prawie morza. Rzecz jasna, że zagadnienie to wymaga bardziej szczegółowej
analizy z uwzględnieniem regionalnych konwencji o ochronie: Bałtyku, Morza
Śródziemnego, wschodniego Atlantyku i Morza Północnego. Rola ramowej dyrektywy wodnej w ochronie środowiska morskiego ogólnie wydaje się być znacząca i trudna do przecenienia.

JANINA CIECHANOWICZ-MCLEAN

THE EU MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE
AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION
(Summary)
Between 2000 and 2008 the Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for the
Community action in the field of water policy had been the principal legal
document relating to water policy of the European Union Member States. The
adoption of Directive 2008/56/EC of the European Parliament and the Council
of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of
marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) broa15

Konwencja Narodów Zjednoczonych z 10.12.1982 r. o prawie morza (Dz.U. z 2002 r., Nr 59, poz.
543); L. Ł u k a s z u k , Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997, s. 204 i nast.; M.H. K o z i ń s k i ,
Morskie prawo publiczne, Gdynia 2010, s. 118 i nast.; R.R. C h u r c h i l l , A.V. L o w e , The law of the
sea, Manchester 1999, s. 328 i nast.; V. F r a n k , The European Community and Marine Environmental
Protection in the International Law of the Sea. Implementing Global Obligations at the Regional Level,
Leiden/Boston 2007, s. 271 i nast.
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dened the scope of the EU law to include protection of the marine environment.
This article also covers the implementation of the Marine Strategy Framework
Directive within Polish legal system.
Land based sources make up 80% of all marine environment pollution.
The Directive’s aim is twofold: (1) to create uniform legal mechanism for
the protection of the inland, coastal and transitional waters for entire Europe,
and (2) to achieve environmental, social and economic goals.
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ZASADY MORSKIEGO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I ZINTEGROWANEGO
ZARZĄDZANIA STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ
Artykuł jest poświęcony problematyce zasad, które mają znaczenie dla rozwoju morskiego
planowania przestrzennego (marine spatial planning – MSP) oraz zintegrowanego zarządzania
strefą przybrzeżną (integrated coastal zone management – ICZM). Morskie planowanie przestrzenne może być rozumiane jako praktyczna droga realizacji zasad racjonalnego użytkowania
przestrzeni morskiej zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, oparta na współpracy zainteresowanych podmiotów. Funkcją zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną jest integracja sektorów morskich w celu zaradzania konfliktom powstającym w przestrzeni morskiej oraz konfliktom
instytucjonalnym.
Zasada przezorności (precautionary principle) oraz podejście ekosystemowe (ecosystem
approach) wyznaczają obecnie ramy procesu planowania przestrzennego w obszarach morskich
i regulowania różnych rodzajów działalności człowieka w środowisku morskim z uwzględnieniem
ochrony ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz utrzymania różnorodności biologicznej.
W Unii Europejskiej, w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu działalności morskiej
i przybrzeżnej oraz wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych, opracowano w 2013 r.
projekt dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, jako swoiste remedium na zbyt powolne wprowadzanie przez państwa członkowskie UE przepisów prawnych służących realizacji zasad morskiego
planowania przestrzennego i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

WPROWADZENIE
Dobre rządzenie (good governance) środowiskiem morskim1 jest przedmiotem
wyboru społecznego. Morskie planowanie przestrzenne (marine spatial planning
– MSP) i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (integrated coastal zone
management – ICZM) są zjawiskami społecznymi. W praktyce morskie planowa1
Środowisko morskie składa się z fizycznych, chemicznych, geologicznych, biologicznych składników, warunków i czynników, które oddziałują i wpływają na produktywność, stan, uwarunkowania
i jakość ekosystemów morskich, wód morskich i oceanów, a także na przestrzeń powietrzną nad tymi
wodami, oraz dno i podziemie pod dnem morskim; zob. art. 1(c) Regulations for Prospecting and
Exploration of Polymetallic Sulphides, www.isa.org.jm/en/documents/mcode.
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nie przestrzenne i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną służą realizacji
dobrego rządzenia środowiskiem morskim. Często te dwa instrumenty „łączy”
trudny do uniknięcia konflikt interesów różnych zainteresowanych podmiotów.
Zazwyczaj konfliktowe interesy ujawniają się wielopłaszczyznowo, a dodatkowo,
wobec przeciągającego się w czasie braku wyważonego konsensusu, trudne okazuje się osiąganie racjonalnych i zrównoważonych rozwiązań, to znaczy takich,
które ani nie przesądzałyby o dominacji celów gospodarczych morskich planów
przestrzennych, ani nie eksponowałyby nadmiernie ich ekologicznej funkcji2.
Morskie planowanie przestrzenne jest procesem polegającym na zarządzaniu
działalnością człowieka w środowisku morskim w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju3. Dynamika rozwoju w sektorach morskich, w tym nowe rodzaje działalności człowieka w środowisku morskim (np. akwakultura morska,
energetyka morska) i ich wpływ na utrzymanie dobrego stanu ekosystemów
morskich wymaga prowadzenia ciągłej kontroli procesów gospodarczospołeczno-ekologicznych zachodzących w obszarach morskich. Kierowanie się
podejściem ekosystemowym (ecosystem approach) oraz zasadą przezorności
(precautionary principle) w kreowaniu instrumentów morskiego planowania
przestrzennego oraz podejmowaniu decyzji w ramach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną wymaga transparentnych procedur i elastycznego systemu koordynacji instytucjonalnej oraz konsultacji społecznych4.
W prawie międzynarodowym przez morskie planowanie przestrzenne rozumie się publiczny proces rozpoznawania i podziału przestrzennego oraz czasowego rozmieszczenia działalności człowieka w obszarach morskich dla osiągnięcia gospodarczych, społecznych i ekologicznych celów, które zazwyczaj są
ujęte w politykach 5 . W prawie Unii Europejskiej morskie planowanie przestrzenne jest określane jako proces planowania i regulowania wszystkich rodzajów użytkowania morza przez człowieka, uwzględniający ochronę ekosystemów morskich, w których ta działalność się odbywa, oraz utrzymanie morskiej
i przybrzeżnej różnorodności biologicznej.
Pomimo różnic terminologicznych zarówno w zakresie nazewnictwa, jak
i treści pojęć, które są tożsame lub bliskie znaczeniu morskiego planowania

2
Planowanie przestrzenne obszarów morskich. Polskie uwarunkowania i plan pilotażowy , red.
J. Z a u c h a , Gdańsk 2009, s. 11.
3
Zasady zrównoważonego rozwoju (m.in. zasada prewencji, zasada przezorności, zasada „zanieczyszczający płaci”, zasada „wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności”) wpływają na rozwój
prawa międzynarodowego i krajowego oraz prawa organizacji międzynarodowych, takich jak Unia
Europejska, w tym na rozwój dobrego rządzenia i instrumentów morskiego planowania przestrzennego.
Po Szczycie Ziemi w 1992 r. zrównoważony rozwój zyskał rangę nadrzędnego pojęcia w systemie
prawa międzynarodowego i miejsce wśród zasad prawa międzynarodowego; D. P y ć , Zrównoważony
rozwój, [w:] Leksykon prawa międzynarodowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k , D. P y ć , Warszawa 2012, s. 575–587.
4
D. P y ć , Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Gdańsk 2011, s. 100–105.
5
Ibidem, s. 106.
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przestrzennego6, dużo bardziej istotne jest postrzeganie morskiego planowania
przestrzennego jako procesu oraz wypracowanie metod komunikowania się
i długofalowego zaangażowania podmiotów (partnerów-użytkowników, grup
interesu) w planowanie w obszarach morskich. Rezultat procesu planowania,
którym może być morski plan zagospodarowania przestrzennego, powinien
spełniać rzeczywiste potrzeby podmiotów zarządzających i użytkowników oraz
wszystkich innych zainteresowanych osób. W przypadku posługiwania się instrumentem, takim jak morski plan zagospodarowania przestrzennego, potrzebne jest prowadzenie monitoringu i okresowych ocen jego efektywności,
a w razie konieczności – uzupełnienie lub zmiana planu.
Zarządzanie zasobami obszarów przybrzeżnych w sposób racjonalny może
napotykać różne trudności, które nakładają się na siebie. Jedna z nich jest związana z utrwalonym przez wieki użytkowaniem morza w zasadniczo w dwóch
celach: żeglugi i rybołówstwa, co się przyczyniło do wykształcenia podejścia
sektorowego i odrębnych modeli zarządzania dla poszczególnych sektorów
morskich. Uwzględnienie negatywnego oddziaływania na obszary przybrzeżne
i na morze działalności wykonywanej przez człowieka na lądzie uświadamia
z całą siłą konieczność zmiany podejścia do zarządzania i uzupełnienia go
o podejście ekosystemowe i holistyczne7. Środowisko przybrzeżne i środowisko
morskie stanowią przyrodniczą jedność, z natury dynamiczną, ale przy tym
skomplikowaną funkcjonalnie. Jeszcze inny problem wiąże się z jurysdykcją
i kompetencjami różnych organów w obszarach przybrzeżnych i morskich, zarówno w znaczeniu podmiotowym, jak i terytorialnym („obszarowym”)8.
Zintegrowane zarządzanie przybrzeżne zaczęło się rozwijać na początku lat
90. m.in. w Australii i Holandii. Początkowo nie dostrzegano potrzeby tworzenia ram prawnych dla wsparcia programów zintegrowanego zarządzania w obszarach przybrzeżnych. Zarządzanie to było wówczas traktowane jako domena
nauk o morzu i narzędzie zarządzania. Gdy się okazało, że brak podstaw prawnych dla tworzenia morskich planów zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia skuteczne korzystanie z tego instrumentu, w Europie i na świecie rozpoczął się proces wprowadzania idei zintegrowanego zarządzania strefą
przybrzeżną oraz instrumentów morskiego planowania przestrzennego do polityk i prawa. W prawie Unii Europejskiej oraz w ramach regionalnej międzynarodowej współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego, planowanie i zarządzanie morskie od kilku lat dynamicznie się rozwijają 9.
6
Zob. Planowanie przestrzenne obszarów..., op.cit., s. 26–27; zob. też D. P y ć , Prawo Oceanu…,
op.cit., s. 105–106.
7
T.G. P u t h u c h e r r i l , Operationalising Integrated Coastal Zone Management and Adapting to
Sea Level Rise through Coastal Law: Where Does India Stand?, The International Journal of Marine
and Coastal Law 2011, vol. 26, s. 574.
8
R.A. M a k g i l l , H.G. R e n n i e , A Model for Integrated Coastal Management Legislation:
A Principled Analysis of New Zealand’s Resources Management Act 1991, The International Journal of
Marine and Coastal Law 2012, vol. 27, s. 139.
9
D. P y ć , Prawo Oceanu…, op.cit., s. 105 i nast.
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1. DOBRE RZĄDZENIE ŚRODOWISKIEM
W PRAWIE MORZA
Konwencja o prawie morza (United Nations Convention on the Law of the
Sea – UNCLOS)10 nakazuje traktować środowisko morskie jako funkcjonalną,
ekologiczną jedność (ecological unity), co zostało wyrażone w preambule
UNCLOS przez podkreślenie, że „problemy przestrzeni oceanu są ściśle ze sobą
powiązane i powinny być rozpatrywane jako całość”. Konwencja o prawie morza zobowiązuje państwa do ochrony i zarządzania środowiskiem morskim,
podkreślając wagę i znaczenie współpracy międzynarodowej i regionalnej.
UNCLOS nakłada następujące obowiązki: ochrony i zachowania środowiska
morskiego (art. 192), współpracy państw w celu ochrony i zachowania środowiska morskiego (art. 197), udzielenia pomocy technicznej państwom rozwijającym się (art. 202), monitoringu zagrożeń (art. 204) i dokonywania ocen potencjalnych następstw działalności prowadzonej w środowisku morskim (art. 206),
wydawania przepisów prawnych przez państwa będące stronami w celu
zmniejszania, zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego
z różnych źródeł (art. 207), zapewnienia wykonania przepisów (art. 213) oraz
odpowiedzialności państw za niewykonanie zobowiązań międzynarodowych
dotyczących ochrony i zachowania środowiska morskiego (art. 235).
W 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro podpisano Agendę 21 11. Pomimo że nie jest ona instrumentem prawnie wiążącym, udało się dzięki niej
zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na znaczenie zintegrowanego
zarządzania i zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych w granicach
morskich wód wewnętrznych i mórz terytorialnych oraz wyłącznych stref ekonomicznych, a także zainteresować podmioty lokalne ideą morskiego planowania przestrzennego.
W prawie międzynarodowym nie sformułowano uniwersalnej definicji morskiego planowania przestrzennego, chociaż podejmowano tego typu próby.
Pierwszym międzynarodowym spotkaniem poświęconym morskiemu planowaniu przestrzennemu były zorganizowane w 2007 r. przez Międzyrządową Komisję Oceanograficzną UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization –
IOC UNESCO) warsztaty dotyczące MSP. Sformułowano wówczas definicję
morskiego planowania przestrzennego, uznając je za sposób poprawy podejmowania decyzji i ich realizacji, oparty na ekosystemowym podejściu do zarządzania działalnością człowieka w środowisku morskim. MSP sprowadzono do

10
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay 10.12.1982 r.
(Dz.U. z 2002 r., Nr 59, poz. 543).
11
www.un.org/depts/los/consultative_process/documents/A21-Ch17.htm.
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procesu planowania, który umożliwia zintegrowane, przyszłościowe i spójne
podejmowanie decyzji dotyczące użytkowania morza przez człowieka 12.
Zintegrowane zarządzanie przybrzeżne (integrated costal management) rozumie się natomiast jako proces, który zapewnia podejmowanie decyzji przez
wszystkie sektory i na wszystkich poziomach rządzenia w sposób zharmonizowany i spójny z morskimi politykami państw w tym zakresie13. W doktrynie
podkreśla się, że harmonizacja i spójność jest osiągana przez zasadę integracji,
a do form integracji w ramach zintegrowanego zarządzania przybrzeżnego zalicza się: integrację międzysektorową (różnych sektorów, np. akwakultury, rybołówstwa, górnictwa morskiego), integrację międzyrządową (różnych podmiotów na różnych poziomach rządzenia: międzynarodowym, regionalnym,
krajowym i lokalnym), integrację przestrzenną (lądu z wybrzeżem i morzem)
oraz integrację wiedzy (nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych,
technicznych i innych)14.
Przy podejmowaniu decyzji, których skutki mogą oddziaływać na obszary
przybrzeżne i morskie, należy kierować się celem, który przyświeca idei zintegrowanego rządzenia (global governance), tzn. osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju w obszarach przybrzeżnych i morskich, zachowania w jak najlepszym
stanie „wrażliwych” na negatywne oddziaływania związane z działalnością
człowieka obszarów przybrzeżnych i ich siedlisk oraz utrzymania procesów
ekologicznych i różnorodności biologicznej morskiej i przybrzeżnej 15 na poziomie zapewniającym ich przetrwanie.

2. DZIESIĘĆ ZASAD MORSKIEGO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO
Morskie planowanie przestrzenne w obszarze Morza Bałtyckiego jest
przedmiotem zainteresowania organizacji i instytucji międzynarodowych, m.in.
Unii Europejskiej, Nordyckiej Rady Ministrów, Komisji Ochrony Środowiska
Morskiego Bałtyku (HELCOM), oraz tematem polityk i strategii, takich jak:

12

C. E h l e r , F. D o u v e r e , Marine Spatial Planning: A Step-by-Step Approach Toward Ecosystem-Based Management, Intergovernmental Oceanographic Commission and Man and the Biosphere
Programme, IOC Manual and Guides no. 53, ICAM Dossier, no. 6, Paris 2009, s. 99, za: A. D e i d u n ,
S. B o r g , A. M i c a l l e f , Making the Case for Marine Spatial Planning in the Maltese Islands, Ocean
Development & Internatinal Law 2011, vol. 42, s. 137.
13
B. C i c i n - S a i n , R. K n e c h t , Integrated Coastal and Ocean Management. Concepts and
Practicies, Washington 1998, s. 19.
14
B. C i c i n - S a i n , R. K n e c h t , A. V a l l e g a , A. H a r a k u n a r a k , Education and Training in
Integrated Coastal Management: Lessons from the International Arena, Ocean and Coastal Management 2000, vol. 43, s. 292.
15
R.A. M a k g i l l , H.G. R e n n i e , A Model for Integrated Coastal…, op.cit., s. 137–140.
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Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, Strategia Unii Europejskiej
dla regionu Morza Bałtyckiego i VASAB16.
Problematyką morskiego planowania przestrzennego w regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – BSR) zajmuje się HELCOM-VASAB. HELCOM17 koordynuje wykonywanie postanowień konwencji helsińskiej o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego18. VASAB (Vision and
Strategies around the Baltic Sea) to program współpracy międzynarodowej
ministrów odpowiedzialnych za rozwój i planowanie w zakresie planowania
przestrzennego, który poza państwami położonymi nad Morzem Bałtyckim
obejmuje Białoruś i Norwegię. Grupa HELCOM-VASAB opracowała wspólne
zasady planowania przestrzennego na obszarach morskich19. Zasady morskiego
planowania przestrzennego są opracowywane przez grupę roboczą Joint
HELCOM-VASAB Maritime Spatial Planning Working Group (HELCOM-VASAB MSP WG).
HELCOM opracowała wiele zaleceń, które mają istotne znaczenie dla morskiego planowania przestrzennego i zintegrowanego zarządzania obszarami
morskimi Bałtyku, m.in.: zalecenie 15/1 dotyczące ochrony pasa brzegowego,
zalecenie 15/5 dotyczące systemu przybrzeżnych i morskich obszarów chronionych (BSPA), zalecenie 16/3 dotyczące ochrony dynamiki procesów brzegowych, zalecenie 17/3 dotyczące informacji i konsultacji w procesie wznoszenia
nowych instalacji wpływających na środowisko Morza Bałtyckiego, zalecenie
19/1 dotyczące wydobywania osadów z dna morskiego, zalecenie 19/17 dotyczące środków stosowanych w celu zwalczania zanieczyszczeń z instalacji morskich, zalecenie 21/3 dotyczące zrównoważonej i przyjaznej środowisku turystyki w obszarach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, zalecenie 21/4 dotyczące
ochrony zagrożonych morskich i przybrzeżnych biotopów bałtyckich, zalecenie
25/4 dotyczące środków stosowanych w celu redukcji zanieczyszczeń z akwakultury i marikultury, zalecenie 24/10 dotyczące wdrażania zintegrowanego
morskiego i przybrzeżnego zarządzania działalnością człowieka w obszarze
Morza Bałtyckiego, zalecenie 28E/9 dotyczące opracowania szeroko zakrojonych ogólnych zasad planowania przestrzennego w obszarach morskich
Bałtyku20.
W Bałtyckim Planie Działania HELCOM z listopada 2007 r. zawarto zobowiązanie skierowane do stron konwencji helsińskiej o ochronie środowiska
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego do wspólnego opracowania do 2010 r.
i sprawdzenia do 2012 r. ogólnych międzysektorowych zasad morskiego pla16

www.vasab.org.
www.helcom.fi.
18
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz.U. z 2000 r., Nr
28, poz. 346).
19
Zob. Vision and Strategy around Baltic Sea; Długookresowa Perspektywa Rozwoju Przestrzennego Regionu Morza Bałtyckiego (Long-term Perspective on Spatial Development in the Baltic Sea
Region – LTP/BSR), www.vasab.org.
20
www.helcom.fi.
17
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nowania przestrzennego opartych na podejściu ekosystemowym – we współpracy z innymi organami międzynarodowymi.
W dokumencie zatytułowanym Ogólne zasady morskiego planowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim21, opracowanym przez Wspólną Grupę HELCOM i VASAB, określono dziesięć zasad morskiego planowania przestrzennego. Są nimi: zrównoważone zarządzanie (sustainable management), podejście
ekosystemowe (ecosystem approach), długookresowe cele (long term perspective), zasada przezorności (precautionary principle), uczestnictwo i przejrzystość (participation and transparency), wysokiej jakości dane i źródła informacji (high quality data and information bases), transnarodowa koordynacja
i konsultacje (transnational coordination and consultation), zintegrowane planowanie obszarów lądowo-morskich (coherent terrestrial and marine spatial
planning), planowanie dostosowane do charakterystyki i specyficznych warunków różnych obszarów (planning adapted to characteristics and special conditions at different areas) oraz ciągłość (continuous planning). W celu ułatwienia
ochrony i zrównoważonego użytkowania Morza Bałtyckiego w tym samym
czasie, w którym przyjęto dziesięć wymienionych wyżej zasad, przyjęto też zalecenie HELCOM 28E/9 w sprawie opracowania ogólnych zasad morskiego
planowania przestrzennego w obszarze Morza Bałtyckiego22.
Pierwsza z dziesięciu zasad HELCOM-VASAB – zasada zrównoważonego
zarządzania podporządkowuje sobie morskie planowanie przestrzenne jako narzędzie realizacji celów w zakresie równoważenia interesów gospodarczych,
społecznych i ekologicznych przez podział przestrzeni obszarów morskich, zarządzanie różnymi rodzajami użytkowania morza, integrację planowania sektorowego, stosowanie podejścia ekosystemowego w długiej perspektywie.
Z kolei podejście ekosystemowe jest podstawową zasadą morskiego planowania przestrzennego. Dla swojej skuteczności wymaga ono międzysektorowego i zrównoważonego zarządzania działalnością człowieka w środowisku
morskim. Celem podejścia ekosystemowego jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego. Podejście ekosystemowe nakazuje traktować Morza Bałtyckie jako ekologiczną jedność.
Długookresowe cele odgrywają ważną rolę w morskim planowaniu przestrzennym w szerokiej skali. Celem perspektywy długookresowej jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego użytkowania morza. Każde państwo-strona
konwencji helsińskiej o ochronie środowiska obszaru Morza Bałtyckiego powinno wprowadzić takie podstawy prawne morskiego planowania przestrzennego do prawa krajowego, które zapewnią wertykalną i horyzontalną koordynację działań instytucjonalnych w zakresie korzystania z przestrzeni morskiej.

21

Marine Spatial Planning: Joint HELCOM VASAB Principles and Working Group, HELCOM
HOD 31/2010; http://meeting.helcom.fi/c/document_library/get_file?p_l_id=18975&folderId= 102923
1&name=DLFE-41478.pdf.
22
http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_9/.
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Zasada przezorności, obok podejścia ekosytemowego, jest zaliczana do podstawowych zasad morskiego planowania przestrzennego. Wprowadza obowiązek przewidywania negatywnych dla środowiska skutków, zanim jeszcze one
wystąpią, dlatego też ma zasadnicze znaczenie dla MSP. Ponadto stanowi ona
uzupełnienie zasad zawartych w art. 3 konwencji helsińskiej o ochronie środowiska obszaru Morza Bałtyckiego.
Uczestnictwo i przejrzystość polegają na zaangażowaniu, na jak najwcześniejszym etapie, wszystkich organów i zainteresowanych podmiotów, w tym
m.in.: gmin nadmorskich, regionalnych organów samorządu terytorialnego,
w proces morskiego planowania przestrzennego i włączeniu do tego procesu
społeczności lokalnych. Z tego też względu procedury morskiego planowania
przestrzennego powinny być ogólnodostępne i przejrzyste.
Wyjątkowo ważny jest też dostęp do wysokiej jakości danych i źródeł informacji. Ich tworzenie i rozwój wymaga współpracy odpowiednich organów
i instytucji oraz utrzymania stale aktualizowanych systemów informacji (np.
HELCOM GIS), monitoringu i badań w celu wymiany danych (np. zharmonizowana ogólnobałtycka baza informacji i danych na potrzeby planowania). Bazy danych powinny zawierać historyczne dane referencyjne, dane odzwierciedlające stan obecny oraz prognozy na przyszłość dotyczące działalności
człowieka i aspektów ekologicznych.
Transnarodowa koordynacja i konsultacje między państwami regionu Morza
Bałtyckiego, oparte na prawie międzynarodowym oraz prawie Unii Europejskiej, stanowią podstawę rozwoju morskiego planowania przestrzennego. Morskie plany zagospodarowania przestrzennego powinny być zatem opracowywane z uwzględnieniem ogólnobałtyckiej perspektywy. Istotne jest prowadzenie
w tym celu przez wszystkie zainteresowane podmioty międzysektorowego dialogu w regionie Morza Bałtyckiego.
Zasada zintegrowanego planowania obszarów lądowo-morskich zakłada ścisłe powiązanie systemów prawnych regulujących planowanie przestrzenne na
„styku lądu z morzem”. Osiąganiu tego celu służą wieloletnie doświadczenia
zdobyte w praktyce zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (ICZM)
przez państwa BSR oraz państwa OSPAR. Komisja OSPAR została powołana
na podstawie konwencji o ochronie północno-wschodniego Atlantyku i współpracuje z Komisją Helsińską (HELCOM) w ramach wspólnej grupy23.
Z kolei planowanie dostosowane do charakterystyki i specyficznych warunków różnych obszarów ma na celu uwzględnienie potrzeb sporządzania odrębnych planów subregionalnych dostosowanych do specyfiki obszaru. Morskie
plany zagospodarowani przestrzennego powinny uwzględniać ekologiczną jedność ekosystemową.
Natomiast ciągłość planowania wymaga stałego dostosowywania się do
zmieniających warunków i wiedzy o środowisku. Monitorowanie i ocena reali23

D. P y ć , Prawo Oceanu…, op.cit., s. 101.
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zacji morskich planów zagospodarowania przestrzennego oraz skutków gospodarczo-społeczno-ekologicznych przyczynia się do doskonalenia morskiego
planowania przestrzennego.
W zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskiem morskim Bałtyku
minimalne wymagania skierowane do państw BSR obejmują wprowadzenie do
prawa krajowego przepisów wyznaczających podmioty odpowiedzialne za morskie planowanie przestrzenne w wyłącznej strefie ekonomicznej i na morzu terytorialnym oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Szczegółowy
zakres ich obowiązków powinien być określony w morskim planie zagospodarowania przestrzennego. Należy określić skutki prawne, jakie może wywołać
plan, podstawowe wymagania partycypacji społecznej, szczególne wymagania
współpracy, zasady monitoringu i sprawozdawczości, maksymalny okres na
aktualizację i rewizję planu. W 2013 r. Wspólna Grupa HELCOM-VASAB
opublikowała przegląd bałtyckich zasad morskiego planowania przestrzennego
w ustawodawstwach krajowych24.

3. RAMY PRAWNE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W OBSZARACH MORSKICH I ZINTEGROWANEGO
ZARZĄDZANIA STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ W UNII EUROPEJSKIEJ
W Unii Europejskiej ustalono, że celem zintegrowanego zarządzania strefą
przybrzeżną jest wypracowanie kompleksowych ram zarządzania dla całej
unijnej strefy przybrzeżnej, uwzględniających politykę w dziedzinie ochrony
środowiska, planowania przestrzennego, politykę gospodarczą oraz polityki
w pozostałych dziedzinach, a także inne instrumenty, które mają wpływ na
regiony przybrzeżne. ICZM ma zapewnić poprawę dobrobytu społeczności
zamieszkujących strefy przybrzeżne oraz ich zrównoważony rozwój.
Podejmowane w ramach ICZM działania koncentrują się na lądzie i strefach
przybrzeżnych25. W 2002 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat W sprawie
realizacji strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną: Strategia
dla Europy26.
W odróżnieniu od zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną celem
morskiego planowania przestrzennego jest projektowanie przestrzeni dla
osiągnięcia równowagi w korzystaniu z dostępu do obszarów morskich
24
http://meeting.helcom.fi/c/document_library/get_file?p_l_id=1250211&folderId=2071521&name
=DLFE-52556.pdf.
25
K.F. K r o e p e l i e n , The Norwegian Barents Sea Management Plan and the EC Marine Strategy
Directive: Some Political and Legal Challenges with an Ecosystem – Based Approach to the Protection
of the European Marine Environment, RECIEL 2007, vol. 16(1), s. 31 i nast.
26
Komunikat Komisji Europejskiej W sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną:
Strategia dla Europy, (Dz.Urz. WE L 148/2002, s. 24).
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i użytkowaniu ich zasobów. To, co łączy obie koncepcje: ICZM i MSP, polega
na włączaniu do współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów27.
Polityka Unii Europejskiej dotycząca obszarów przybrzeżnych obejmuje
pięć instrumentów prawnych:
 zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną, które jest instrumentem zachęcającym państwa członkowskie UE do opracowywania strategii krajowych (instrument ten zawiera wymianę sprawdzonych rozwiązań i projektów)28;
 zintegrowaną politykę morską Unii Europejskiej (instrument ten jest bardziej precyzyjny od zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną i definiuje obszary działania uznane za szczególnie istotne, a są nimi: europejski
obszar transportu morskiego bez barier; europejska strategia badań morskich; zintegrowana polityka morska państw członkowskich; europejska
sieć nadzoru morskiego; harmonogram zagospodarowania przestrzennego
obszaru morskiego; strategia łagodzenia skutków zmian klimatu na obszarach przybrzeżnych; zmniejszanie zanieczyszczeń powodowanych przez
transport morski; walka z nielegalnym rybołówstwem i niszczeniem zasobów ryb; europejska sieć klastrów morskich; europejskie prawo pracy
w sektorze rybołówstwa i transportu morskiego);
 wspólną politykę rybołówstwa (WPR)29, która wpływa na życie gospodarcze i społeczne regionów przybrzeżnych;
 dyrektywę siedliskową i ptasią (Natura 2000)30 – stosowane również w odniesieniu do obszarów morskich;
 dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej31.
W Unii Europejskiej problematyce morskiego planowania przestrzennego
i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną poświęca się wiele uwagi.
W zielonej księdze z 2006 r. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz uwzględniono wprowadzenie systemu planowania przestrzennego w obszarach przybrzeżnych32. W październiku 2007 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii

27
Zob. Komunikat Komisji Planowanie przestrzenne obszarów morskich w UE – osiągnięcia
i perspektywy na przyszłość, KOM (2010)771.
28
KOM (2007)0308.
29
Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobó w
rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.Urz. WE L 358 z 31.12.2002 r., s. 59).
30
Dyrektywa 92/43/EWG z 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (Dz.Urz.WE L 206 z 22.07.1992 r., s. 7); dyrektywa 2009/147/WE z 30.11.2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz. UE L 20 z 26.01.2010, s. 7).
31
Dz.Urz. UE L 164 z 25.06.2008 r.
32
Zielona księga: W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz ;
Jak niesłuszne jest nazywanie tej planety Ziemią, skoro jest raczej Oceanem” przypisywane Arthurowi
C. Clarke’owi, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 07.06.2006, KOM (2006)275.
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Europejskiej33, nazywany błękitną księgą polityki morskiej UE (the European
Union’s Blue Book on Maritime Policy). Zdefiniowano w niej MSP jako podstawowe narzędzie zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i regionów
przybrzeżnych. Błękitna księga polityki morskiej jest pierwszym unijnym aktem, w którym pojawiło się pojęcie zintegrowanego morskiego planowania
przestrzennego (integrated maritime spatial planning – IMSP).
W doktrynie podkreśla się, że przez działania zainteresowanych podmiotów
oraz korzystanie z technologii Geograficznego Systemu Informacyjnego (Geographic Information System – GIS)34 zintegrowane morskie planowanie przestrzenne dąży do rozszerzenia lądowego planowania przestrzennego i zasad
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (ICZM) na obszary przybrzeżne
i morskie35, w tym wyłączne strefy ekonomiczne.
Na wprowadzenie do polityki morskiej UE zintegrowanego podejścia do zarządzania morzami oraz gospodarkami powiązanymi z morzem wpłynęła idea
zawarta we wspomnianej zielonej księdze z 2006 r.36. Stwierdzono w niej, że
celem zintegrowanej polityki morskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów oraz rozwijanie skoordynowanego, spójnego i przejrzystego
procesu decyzyjnego w zakresie unijnych polityk sektorowych dotyczących
mórz i oceanów, wysp, obszarów przybrzeżnych i regionów morskich, a także
sektorów morskich. Ze zintegrowanej polityki morskiej UE wynika, że planowanie przestrzenne w obszarach morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą
przybrzeżną to instrumenty przekrojowe adresowane do podmiotów publicznych i zainteresowanych stron, które powinny być stosowane w sposób skoordynowany i zintegrowany.
Wizja rozwoju polityki morskiej Unii Europejskiej koncentruje się na
gromadzeniu i analizie wiedzy o morzu37. Rozporządzenie (UE) nr 1255/2011
z 30.11.2011 r. ustanawiające program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej38 promuje planowanie przestrzenne w obszarach morskich
oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Wśród sześciu celów ogólnych zawartych w rozporządzeniu znalazło się: po pierwsze – wsparcie rozwoju
i wdrażania zintegrowanego zarządzania sprawami morskimi i sprawami dotyczącymi obszarów przybrzeżnych (art. 2a), po drugie – wkład w rozwój instru33

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej,
KOM (2007)574.
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morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych, red. J. Z a u c h a , M. M a t c z a k , J. P r z e d r z y m i r s k a , Gdańsk 2009, s. 255 i nast.
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mentów przekrojowych, a mianowicie planowania przestrzennego obszarów
morskich, wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE) i wiedzy o oceanach, morzach i regionach przybrzeżnych Unii i graniczących z nią, aby rozwijać synergię i wspierać strategie polityczne dotyczące mórz lub wybrzeży,
zwłaszcza w dziedzinach rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, ochrony środowiska, badań naukowych, bezpieczeństwa morskiego, energii, a także rozwój
ekologicznych technologii morskich – z uwzględnieniem i wykorzystaniem istniejących instrumentów i inicjatyw (art. 2b). Rozporządzenie (UE) nr
1255/2011 do instrumentów przekrojowych wprost zalicza morskie planowanie
przestrzenne oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Zgodnie z rozporządzeniem stanowią one ważne instrumenty zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i regionów przybrzeżnych, a także przyczyniają się do realizacji celów zarządzania opartego na ekosystemach oraz rozwoju lądowo-morskich
powiązań, jak również ułatwiania współpracy państw członkowskich UE, np.
w zakresie rozwoju eksperymentalnych i innych rozwiązań, które łączą produkcję energii odnawialnej i hodowlę ryb (art. 3 ust. 2b).
Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej obejmuje tzw. filar środowiskowy, który został wyeksponowany w dyrektywie 2008/56/WE przyjętej
17.06.2008 r. i ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (tzw. ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej) 39.
Dyrektywa ta zobowiązała państwa członkowskie UE do opracowania strategii
zarządzania obszarami morskimi pozostającymi pod ich jurysdykcją – we
współpracy z innymi państwami członkowskimi i krajami sąsiadującymi spoza
Unii Europejskiej. Celem strategii jest ochrona i zachowanie środowiska morskiego oraz osiągnięcie „dobrego stanu” ekologicznego środowiska morskiego40.
Pod koniec 2008 r. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję w sprawie
aspektów rozwoju regionalnego związanych z wpływem turystyki na regiony
przybrzeżne41.
Warto też zwrócić uwagę na koncepcję „niebieskiego wzrostu”. Zakłada ona,
że unijne wybrzeża, morza i oceany mogą pomóc Unii Europejskiej w ożywieniu
gospodarki i konkurencyjności. W UE uznano, że „niebieski wzrost” wpisuje się
w realizację Strategii Europa 202042 i może prowadzić do inteligentnego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i trwałego wzrostu gospodarczego, ukierunkowanego na innowacje i podnoszenie rangi „niebieskiej gospodarki” dzięki upo39

Dz.Urz. UE L 164 z 25.06.2008.
D. P y ć , Europejska polityka morska – „Strategia w różnorodności”, Prawo Morskie 2007,
t. XXIII, s. 29–50.
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związanych z wpływem turystyki w regionach przybrzeżnych, 2008/2132(INI) (Dz.Urz. UE C 45
E/2010).
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który zastąpił realizowaną od 2000 r., następnie zmienioną w 2005 r. Strategię Lizbońską; zob. Komunikat Komisji Europejskiej Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
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wszechnianiu zainteresowania nią państw członkowskich, regionów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego43. Problem polega na tym, że dążenie do
realizacji celów Strategii Europa 2020 przez „niebieski wzrost” wymaga zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi i strefą przybrzeżną, w tym wprowadzenia w życie instrumentów morskiego planowania przestrzennego. Większość z państw członkowskich UE nie wprowadziła do swojego prawa krajowego
morskich planów zagospodarowania przestrzennego.
Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną oraz morskie planowanie przestrzenne są względem siebie komplementarne. W czerwcu 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła ocenę zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną
w Europie44. W opinii Komisji, jeżeli stosuje się je łącznie, służą one poprawie
planowania i zarządzania w obszarze przybrzeżnym, na „styku lądu z morzem”.
Komisja Europejska ogłosiła komunikat Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: Opracowanie wspólnych zasad w UE45
w 2008 r. Komisja określiła pięć obszarów wsparcia dla rozwoju morskiego
planowania przestrzennego, zwracając uwagę państwom członkowskim na konieczność ich integracji sektorowej, jak również skierowanie działań na uczynienie tego procesu transparentnym w celu jego lepszego, publicznego zrozumienia. Są to: współpraca i konsultacje transgraniczne (cross-border
cooperation), monitorowanie i ocena procesu planowania (incorporating monitoring and evaluation), solidne bazy danych i podstawy naukowe (strong data
and knowledge base), koordynacja w państwach członkowskich – uproszczenie
procesu decyzyjnego (coordination with Member States – simplifying decision
processes) przejrzysty sposób opracowywania planowania przestrzennego obszarów morskich (developing marine spatial planning in a transparent manner). W komunikacie jest mowa o obowiązku państw członkowskich w zakresie
wdrożenia planowania przestrzennego obszarów morskich. W 2010 r. Komisja
ogłosiła kolejny podsumowujący komunikat zatytułowany Morskie planowanie
przestrzenne w Unii Europejskiej – osiągnięcia i przyszły rozwój46.
W październiku 2012 r. przyjęto Deklarację europejskich ministrów odpowiedzialnych za zintegrowaną politykę morską oraz Komisji Europejskiej
w sprawie agendy morskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (deklaracja z Limassol)47. Uznano w niej między innymi, że Strategii Europa 2020
powinna towarzyszyć dynamiczna agenda obejmująca morza i oceany, wspierająca wzrost, konkurencyjność i potencjał tworzenia miejsc pracy prowadzących
do zrównoważonej błękitnej gospodarki.
43
Komunikat Komisji Europejskiej Niebieski wzrost – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich, KOM (2012)494.
44
Komunikat Komisji Europejskiej, Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady Ocena
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (ZZSP) w Europie, KOM (2007)0308.
45
KOM (2008)791.
46
KOM (2010)771.
47
http://www.transport.gov.pl/files/0/1796011/DeklaracjazLimasssol.pdf.

130

Dorota Pyć

W celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu działalności morskiej i przybrzeżnej oraz wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych opracowano
projekt dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów
morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną 48, opierając je na
podejściu ekosystemowym, zapewniającym ochronę zasobów naturalnych. Strefa przybrzeżna została zdefiniowana jako geomorfologiczny obszar po obu
stronach brzegu morskiego, ograniczony od strony morza morską granicą zewnętrzną mórz terytorialnych państw członkowskich, a od strony lądu granicą
określoną przez państwa członkowskie w ich strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.
Projektowana dyrektywa dotyczy m.in. opracowywania i celów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego
zarządzania strefą przybrzeżną na poziomie państw członkowskich; określa minimalne wymagania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną;
określa udział społeczeństwa w opracowywaniu planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą
przybrzeżną; dotyczy gromadzenia danych i wymiany informacji w celu wspierania planów zagospodarowania przestrzennego w obszarach morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną; dotyczy oceny oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego obszarów
morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną; dotyczy
współpracy państw członkowskich UE oraz ich współpracy z państwami trzecimi, a także określa obowiązki państw członkowskich w zakresie składania
Komisji sprawozdań na temat wdrażania dyrektywy.
W projektowanej dyrektywie uznano, że planowanie przestrzenne obszarów
morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie się między
innymi przyczyniać do osiągnięcia celów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych49, Rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z 20.12.2002 r.
w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 50 , Decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej51, Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z 17.06.2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskie-
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go, strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r.52, planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy53, strategii UE dotyczącej dostosowania
się do zmiany klimatu54 oraz – w stosownych przypadkach – również polityki
regionalnej UE, w tym strategii dotyczących basenów morskich, a także strategii
makroregionalnych.

4. MORSKIE PLANOWANIE PRZESTRZENNE
I ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE
STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ W POLSCE
W 2003 r. ustawodawca wprowadził do prawa polskiego możliwość opracowywania morskich planów zagospodarowania przestrzennego. Potrzeba
wprowadzenia instrumentów morskiego planowania przestrzennego w Polsce
była tłumaczona czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, w tym przede
wszystkim zagrożeniami, takimi jak erozja brzegu morskiego i zanik plaż, oraz
negatywnymi skutkami działalności człowieka. Stwierdzono, że zagrożenia te
mogą negatywnie oddziaływać, stwarzając niebezpieczeństwo powodziowe na
terenach przybrzeżnych (w związku z ryzykiem wzrostu poziomu morza jako
skutku cofania się linii brzegowej lub powodzi sztormowych), na gospodarkę
nadmorskich gmin (turystyka, rybołówstwo) oraz na różnorodność biologiczną
strefy przybrzeżnej.
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym planowania i zagospodarowania
przestrzennego jest Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym55. Zgodnie z tą ustawą w odniesieniu do obszarów morskich
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób
zagospodarowania i warunki zabudowy terenu określa się na podstawie przepisów Ustawy z 21.03.1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej 56
(art. 4a). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany w przepisach obowiązujących, w tym m.in. w ustawie o obszarach
morskich RP i administracji morskiej. Zmiany te polegały na wprowadzeniu
nieznanych wcześniej polskiemu prawu przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Do ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej dodano nowy rozdział zatytułowany Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich wód
52
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56
Ustawa z 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502, z późn. zmian.).
53

132

Dorota Pyć

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Z perspektywy czasu, w porównaniu z ówcześnie obowiązującymi w państwach europejskich, a w szczególności w państwach położonych w obszarze Morza Bałtyckiego, rozwiązaniami prawnymi z zakresu morskiego planowania
przestrzennego, można stwierdzić, że Polska jako jedno z pierwszych państw
(obok Niemiec) wprowadziła przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.
Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP i administracji
morskiej minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrami do spraw:
środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej może przyjąć, w drodze rozporządzenia, plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, uwzględniając wydane ważne pozwolenia (art. 23 i 23a) oraz
ustalenia dotyczące planu, z których wynika, że plan rozstrzyga o: przeznaczeniu obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej; zakazach lub ograniczeniach korzystania z tych obszarów
morskich, z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody; rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego; kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej; obszarach oraz warunkach ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego (art. 37a ust. 2).
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza dla obszaru objętego planem właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego. Do
projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza się prognozę
oddziaływania na środowisko. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
obciążają budżet państwa albo inwestora realizującego inwestycję, jeżeli ustalenia tego planu są bezpośrednią konsekwencją realizacji tej inwestycji.
Wymagany zakres planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części
tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, rodzaju opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa (art. 37b).
Po latach okazało się, że wyżej przywołane przepisy nie spełniły swojej roli.
W praktyce plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich nie
zostały włączone do systemu koordynacji planów przestrzennych w Polsce,

Zasady morskiego planowania przestrzennego…

133

a uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z właściwą administracją morską dotyczą głównie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego portów i przystani morskich57.
Pomimo że planowanie przestrzenne w polskich obszarach morskich jest od
niedawna składową Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 58 , za której realizację jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej, to jest to dokument na tyle ogólny, że nie wynika z niego
obowiązek prawny wprowadzenia podejścia ekosytemowego, integrującego
morskie planowanie przestrzenne i zarządzanie obszarami przybrzeżnymi
w Polsce. Taka integracja byłaby pożądana nie tylko w sferze zasad i wartości,
ale przede wszystkim w sferze instytucjonalnej i w szeroko rozumianym zakresie przedmiotowym. Sprowadzenie w Polsce morskiego planowania przestrzennego i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną tylko do ochrony brzegów morskich wydaje się obrazować niezrozumienie funkcji instrumentów
MSP i ICZM.
Brak progresu w omawianym zakresie może przyczynić się do pogłębiającej
się petryfikacji swoistego dualizmu systemów planowania przestrzennego
w Polsce, polegającego na rozdziale planowania przestrzennego na lądzie od
planowania przestrzennego obszarów morskich. Wobec tego realne szanse
na realizację celów zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (trudnym do
zarządzania „stykiem lądu z morzem”) oraz polskimi obszarami morskimi wydają się nikłe w najbliższej przyszłości. Sytuację tę może zmienić wejście w życie
projektowanej dyrektywy UE ustanawiającej ramy planowania przestrzennego
obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną59.

WNIOSKI
Morskie planowanie przestrzenne jest otwartym procesem analizowania
i planowania przestrzeni morskiej przy temporalnym rozłożeniu różnych rodzajów działalności człowieka w obszarach morskich, prowadzącym do osiągnięcia
celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska, w tym celów zrównoważonego rozwoju.
Pod względem zasięgu geograficznego zakres planowania przestrzennego
w obszarach morskich kształtuje się w zróżnicowany sposób, często w zależności od uwarunkowań regionalnych. Przy opracowywaniu modelu planowania
przestrzennego w obszarach morskich należy zapewnić wykonanie zobowiązań

57

Planowanie przestrzenne obszarów…, op.cit., s. 38.
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/
KPZK2030.PDF.
59
KOM (2013)133.
58
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wynikających z umów międzynarodowych i międzynarodowego prawa zwyczajowego.
W Unii Europejskiej planowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną zostały zaklasyfikowane jako narzędzia
zintegrowanego zarządzania w ramach zintegrowanej polityki morskiej UE.
Oba te instrumenty są narzędziami służącymi do koordynacji potencjalnie konkurujących ze sobą polityk sektorowych w takich dziedzinach, jak: energetyka,
transport morski i rybołówstwo, ochrona środowiska, oraz mają na celu
wzmocnienie zintegrowanego procesu decyzyjnego.
W tych państwach członkowskich UE, które rozwinęły już instrumenty
morskiego planowania przestrzennego, ich realizacja pozostaje na poziomie
krajowym i jest wykonywana przez organy tych państw lub agencje wykonawcze. Proces planowania podlega analizie użytkowania środowiska
morskiego i jego zasobów, koniecznej do podejmowania decyzji 60. UE przejęła
jedynie funkcję polegającą na usprawnieniu współpracy i opracowaniu
wspólnego podejścia. W opinii Komisji Europejskiej dla procesu morskiego
planowania przestrzennego korzystne byłoby istnienie jednego organu administracyjnego realizującego proces planowania. Do zadań tego organu
należałoby udzielanie wyjaśnień co do zakresu odpowiedzialności i poziomu
uprawnień (na poziomie krajowym lub regionalnym). Niekoniecznie oznacza to
tworzenie nowego organu. W UE uznano, że cel ten można osiągnąć przez tzw.
jedno okienko, oparte na istniejących strukturach zarządzania 61.
Pomimo że działania prowadzone na lądzie mogą wywierać bezpośrednio
lub pośrednio negatywny wpływ na polską strefę przybrzeżną i obszary morskie
RP, w Polsce morskie planowanie przestrzenne koncentruje się głównie na działalności morskiej prowadzonej w obszarach przybrzeżnych i procesach zachodzących w pasie nadbrzeżnym. Zasadnicza zmiana powinna zatem polegać na
zmianie wzorca i przejściu na kompleksowy, holistyczny model zarządzania
polską przestrzenią lądowo-morską.

60
Komunikat Komisji Europejskiej Planowanie przestrzenne obszarów morskich w UE –
osiągnięcia i perspektywy na przyszłość, KOM (2010)771.
61
KOM (2010)771.
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PRINCIPLES OF MARINE SPATIAL PLANNING
AND INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT
(Summary)
The article is devoted to the issues of principles that are important for the
development of marine spatial planning (MSP) and integrated coastal zone
management (ICZM). Marine spatial planning can be understood as a practical
way to implement the principles of rational use of maritime areas in accordance
with sustainable development based on stakeholders cooperation. The integrated
coastal zone management function is integration of maritime sectors in order to
remedy conflicts arising in the ocean space and also institutional conflicts.
The precautionary principle and the ecosystem approach determine the current
framework for spatial planning in marine areas and regulate various human
activities in the marine environment, taking into account the protection of marine
and coastal ecosystems and biodiversity.
In order to achieve sustainable growth of maritime and coastal activities and
the use of marine and coastal resources the European Union developed in 2013
a draft directive establishing a framework for maritime spatial planning and
integrated coastal zone management, as a specific remedy to the very slow
implementation of the principles and instruments of maritime spatial planning
and integrated coastal zone management by the Member States.
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ZWALCZANIE PIRACTWA MORSKIEGO
Artykuł jest poświęcony wybranym problemom zwalczania piractwa morskiego. Autor zwraca
uwagę na korelację zasady jurysdykcji uniwersalnej i jurysdykcji krajowej. Podkreśla możliwości
sądzenia piratów przez sądy międzynarodowe, hybrydowe i krajowe. Autor opowiada się za wykorzystywaniem przede wszystkim ustawodawstwa krajowego i sądów krajowych. Zwraca uwagę
na rozbudowę w ostatnich latach przepisów antypirackich w wielu krajach. W drugiej części pracy omówiono inicjatywy prawno-organizacyjne Unii Europejskiej poświęcone zwalczaniu piractwa morskiego.

UWAGI WSTĘPNE
Opadająca nieco fala napadów pirackich na statki morskie nie zmniejsza zainteresowania prawników tą problematyką. Być może publikacje na ten temat
nie tylko upowszechniły problem piractwa, ale także przyczyniły się w pewnym
stopniu do przyspieszenia prac legislacyjnych i organizacyjnych, które lepiej
pozwalają przeciwstawiać się aktom piractwa.
Niestety, nadal istniejące przyczyny polityczne, a zwłaszcza ekonomiczne,
z powodu których działania podejmują różne grupy piratów, pozwalają przypuszczać, że żegluga morska będzie jeszcze długo zagrożona piractwem, stanowiącym poważne ryzyko. W niniejszym opracowaniu autor postara się przybliżyć niektóre problemy związane ze zwalczaniem piractwa, opierając się na
materiałach Rady Bezpieczeństwa ONZ i Unii Europejskiej. Wyeksponowana
zostanie rola wewnętrznych regulacji karnych i krajowych sądów w ściganiu
piratów morskich. Ma to szczególne znaczenie w kontekście nadal niespełnionych, w zakresie piractwa morskiego, postulatów dotyczących polskiego systemu prawa karnego1.

1
Por. M.H. K o z i ń s k i , Rola norm karnych w legislacji morskiej, Prawo Morskie 2010, t. XXVI,
s. 5 i nast.; idem, Piractwo morskie a polskie prawo karne, Kwartalnik Prawa Publicznego 2011, nr
1–2, s. 259 i nast.
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1. JURYSDYKCJA UNIWERSALNA
A ROLA PRAWA KRAJOWEGO
Piractwo morskie od wieków uznawane było za czyn godzący w bezpieczeństwo żeglugi, wymierzony nie przeciwko interesom jednego kraju, ale zagrażający interesom całej wspólnoty międzynarodowej. Stąd w UNCLOS art. 100 ma
następujące brzmienie: All States shall cooperate to the fullest possible extent in
the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.
Prawo międzynarodowe od swego zarania traktuje więc piratów morskich
jako hostis humani generis, czyli wrogów rodzaju ludzkiego, którzy powinni
być ścigani przez wszystkie państwa na świecie. Pojęcie tzw. jurysdykcji uniwersalnej jest powszechnie znane w prawie międzynarodowym 2 i nie kwestionuje się zastosowania tej jurysdykcji w stosunku do przestępstwa piractwa morskiego3. W orzecznictwie wręcz wyrażono pogląd, że „prawo międzynarodowe
zna tylko jeden prawdziwy przypadek jurysdykcji uniwersalnej: piractwo”4.
T. Ostropolski5 słusznie podkreśla trudności związane ze stosowaniem zasady jurysdykcji uniwersalnej unormowanej w art. 100 UNCLOS. Ograniczenie
racione loci do morza pełnego i obszarów poza jurysdykcją poszczególnych
państw oraz nieobligatoryjne zatrzymywanie statków pirackich i karanie piratów stanowią poważny problem praktyczny. Wydaje się jednak, że o wiele
większym problemem jest brak przygotowania poszczególnych krajów do ścigania piractwa morskiego6. Trudno nie zauważyć, że liczne kraje, w tym i Polska, nie mają w prawie krajowym definicji piractwa opartej na art. 101 UNCLOS. Zgodnie więc z zasadą nullum crimen sine lege nie mają podstaw do
sądzenia piratów. Ewentualne wyroki mogą dotyczyć jedynie czynów zabronionych w krajowych k.k., takich jak zabójstwo, rabunek etc.
Wiele komplikacji w ściganiu piractwa sprawia też kwestia właściwości sądów. Należy sądzić, że zasada jurysdykcji uniwersalnej bywa opacznie rozumiana. Zasada ta – jak się wydaje – daje prawo ścigania określonych prze2

Por. T. O s t r o p o l s k i , Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym, Warszawa 2008; L. R e y d a m s , Universal Jurisdiction. International amd Municipal Legal Perspectives,
Oxford 2003.
3
T. I w a n e k , Prawo międzynarodowe wobec piractwa morskiego, Państwo i Prawo 2009, nr 10,
s. 18 i nast.; E. K o n t o r o w i c z , The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction's Hollow Foundation, Harvard International Law Journal 2004, no. 45, s. 183 i nast.; idem, An Empirical Examination
of Universal Jurisdiction for Piracy, American Journal of International Law 2010, no. 104/3, s. 436
i nast.; idem, „A Guantanamo on the Sea”: The Difficulty of Prosecuting Pirates and Terrorist, California Law Review 2010, no. 98, s. 251–252; T. O s t r o p o l s k i , Jurysdykcja uniwersalna wobec piractwa morskiego w prawie międzynarodowym, Państwo i Prawo 2011, nr 2, s. 47 i nast.
4
Zob.opinię sędziego G. G u i l l a u m e w sprawie Kongo v. Belgia, ICJ Rep. 2002, s. 3.
5
Zob. T. O s t r o p o l s k i , Jurysdykcja..., op.cit., s. 51–52.
6
Ibidem, s.57 oraz E. K o n t o r o w i c z , An Empirical Examination…, op.cit., s. 436 i nast.
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stępstw „międzynarodowych” nie wspólnocie międzynarodowej jako całości,
lecz wszystkim zainteresowanym państwom. Jurysdykcja uniwersalna nie może
zatem być wykonana bez prawa krajowego i właściwości sądów krajowych.
Dlatego przekazanie wyrokowania w sprawach piratów morskich istniejącym
lub specjalnie w tym celu powołanym sądom międzynarodowym nie wydaje się
właściwym rozwiązaniem.
Szczególnie podkreśla się możliwość wykorzystania jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego (International Criminal Court – ICC)7. Wydaje
się, że ten specyficzny sąd międzynarodowy powołany został raczej do innego
„kalibru” spraw karnych niż rabunkowe napady na statki morskie. Jako sąd antypiracki był brany pod uwagę nawet Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza.
Zapomniano chyba, że nie został on powołany do orzekania o winie w indywidualnych sprawach karnych, lecz w sporach międzypaństwowych związanych
z prawem morza. Były także pomysły, by stworzyć tzw. ad hoc international
tribunals for piracy na podstawie upoważnień Rady Bezpieczeństwa, podobnie
jak nadzwyczajne trybunały międzynarodowe dla Jugosławii czy Rwandy.
Niezwykle ciekawą koncepcją jest natomiast pewna internacjonalizacja sądów krajowych, co w sprawach przestępstwa piractwa jest rozwiązaniem narzucającym się dość wyraźnie. W swej pracy A. Lee podaje wręcz przykłady takich
sądów8. Autor nazywa tę kategorię sądów sądami hybrydowymi. Nie wydaje się
jednak, by koncepcja ta mogła być remedium na zwalczanie piractwa. A. Lee
zdaje się zapominać, że każdy sąd krajowy się „internacjonalizuje”, stosując
normy międzynarodowych konwencji karnych. Polski k.k. wielokrotnie nawiązuje do umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną. W przypadku więc
niektórych rodzajów przestępstw krajowy porządek prawny musi być powiązany z porządkiem międzynarodowym. Trzeba dodać, iż w większości krajów
autorytet sądu karnego nie musi być wspierany przez jakąś organizację międzynarodową. Sądzić zatem należy, wbrew przedstawionemu wyżej poglądowi, że
trybunały hybrydowe „zlokalizowane w regionach zagrożonych piractwem nie
są idealnym kompromisem pomiędzy lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi udziałowcami”9.

7

Por. Y.M. D u t t o n , Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy within the Jurisdiction of the International Criminal Court, Chicago Journal of International Law 2010, vol. 11, no. 1,
s. 197 i nast.; zob. także idem, Pirates and Impunity: Is the Threat of Asylum Claims a Reason to Allow
Pirates Escape Justice?, Fordham International Law Journal 2011, vol. 34, s. 236 i nast. Były także
pomysły by do statutu rzymskiego ustanawiającego ICC dodać specjalny protokół powołujący tzw.
Piracy Chamber.
8
A. L e e , Hybrid Tribunals to Combat Regional Maritime Piracy: Guiding the Rule of Law
Through the Rocks and Shoals, One Earth Future Foundation 2010 (http://oneearthfuture.org/images/
hybrid). Autor wprowadza podział sądów potencjalnie sądzących piratów na: międzynarodowe, regionalne, hybrydowe i krajowe. Uznaje, że najlepszym rozwiązaniem byłyby sądy hybrydowe, działające
na podstawie krajowych przepisów uzupełnionych jednak normami międzynarodowymi. Przykładem
jest Special Court w Sierra Leone powołany przez rząd tego kraju w porozumieniu z ONZ.
9
Ibidem, s. 10.
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Pozostają więc sądy krajowe. Można zauważyć, że w ostatnich latach sądy te
wydają coraz więcej wyroków przeciwko piratom. Stany Zjednoczone i Wielka
Brytania wyraźnie preferują sądy krajowe i zawierają porozumienia z niektórymi krajami (regional partnerships with local countries)10. Takie umowy dwustronne poprzedziły wielostronne porozumienia o ściganiu piratów, np. azjatyckie Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery
against Ships (ReCAAP) z 2004 r.11. Z punktu widzenia skutecznego ścigania
sprawców aktów piractwa porozumienia dwustronne wydają się bardziej efektywne.
Wspomniane porozumienia w sprawie sądzenia wydawanych piratów zawarły USA i Wielka Brytania z Kenią w 2010 r. Już w 2006 r. USA wydały Kenii
piratów schwytanych przez „USS Churchill”. Także Chiny, Dania i Kanada mają umowy dwustronne z Kenią. Podobne porozumienie, zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, podpisała w 2009 r. Unia Europejska. W tej umowie
Kenia wyraźnie zgadza się przyjmować i sądzić piratów wydanych jej przez
European Union Naval Force (EUNAVFOR)12. Umowy o wydawaniu piratów
mają Wielka Brytania i Unia Europejska z Republiką Seszeli (2009). Także Dania w 2010 r. podpisała umowę z Seszelami. Istnieją podobne porozumienia
również w innych rejonach świata, np. umowa między Koreą Południową i Japonią. T. Ostropolski uważa, że taka forma ścigania sprawców czynów pirackich nie w pełni odpowiada treści art. 105 konwencji z Montego Bay, przekracza bowiem ramy jurysdykcji uniwersalnej, ale sytuacja w Somalii i decyzje
Rady Bezpieczeństwa usprawiedliwiają tę metodę13.
Jak podkreśla E. Kontorowicz, traktuje się przede wszystkim Kenię jako kraj
regionalnych sądów antypirackich. Kraj ten na razie godzi się na wykonywanie
za państwa Zachodu „brudnej roboty”14. Warto jednak zwrócić uwagę, że skala
tego zjawiska jest ogromna i w więzieniach kenijskich przebywa kilka tysięcy
piratów somalijskich, głównie muzułmanów, co powoduje niekorzystne nastroje
wśród współwyznawców w Kenii. Kraje wspólnoty międzynarodowej zaangażowane w zwalczanie piractwa morskiego wspierają wprawdzie poważnie finansowo Kenię, Seszele, Mauritius i inne kraje sądów antypirackich, ale wydaje
10
Por. M. S t e r i o , Fighting Piracy in Somalia (And Elsewhere):Why More Is Needed , Fordham
International Law Journal 2010, vol. 33, s. 372.
11
Takie porozumienia regionalne nie tworzą bowiem instytucji służących bezpośredniemu sądzeniu piratów, np. specjalnych sądów, lecz mówią np. o mutual legal assistance (art. 13 ReCAAP) czy
prevent, deter and suppress piracy, jak w zapisie, wzorowanego na ReCAAP (umowa weszła w życie
w 2006 r), tzw. The Djibouti Code of Conduct, czyli Code of Conduct Concerning the Repression of
Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden z 2009 r.
12
Por. T. O s t r o p o l s k i , Jurysdykcja…, op.cit., s. 54. Trafnie podnosi M. G a r d n e r (Piracy
Prosecutions in National Courts, Journal of International Criminal Justice 2012, no. 10/4, s. 798), że
granicą wykonywania jurysdykcji uniwersalnej jest zgoda wspólnoty międzynarodowej. Zob. także
V. L o w e , International Law, Oxford 2007, s. 83.
13
T. O s t r o p o l s k i , Jurysdykcja…, op.cit., s. 54–56.
14
E. K o n t o r o w i c z , A Guantanamo on the Sea…, op.cit., s. 255.
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się, że trzeba się liczyć z tym, iż może się okazać, że ten, kto schwyta piratów,
będzie musiał ich osądzić i osadzić w więzieniu.
Nowym zjawiskiem w zwalczaniu piractwa, poniekąd zaprzeczającym tendencjom do „spychania sądzenia piratów na innych”, jest coraz większa aktywność sądów karnych w krajach rozwiniętych. 17.06.2010 r. zakończył się jeden
z pierwszych procesów antypirackich w Europie. Sąd w Rotterdamie skazał na
5 lat piratów, którzy zaatakowali w 2009 r. statek „Samangola”. W sprawie
niemieckiego statku „Taipan” sąd holenderski wydał dziesięciu piratów do
Niemiec. W 2012 r. sąd w Hamburgu skazał na kary od 2 do 7 lat pozbawienia
wolności dziesięciu somalijskich piratów, którzy próbowali uprowadzić niemiecki kontenerowiec. Był to pierwszy od stuleci wyrok niemieckiego sądu na
piratów: ostatni bowiem proces przeciwko piratom odbył się w Hamburgu
w 1624 r. Również w 2012 r. sąd w Rzymie skazał na kary od 16 do 19 lat pozbawienia wolności ośmiu somalijskich piratów, którzy w październiku 2011 r.
uprowadzili statek „Montecristo” w Zatoce Adeńskiej. Przywódca tej grupy
pirackiej został skazany na 19 lat pozbawienia wolności, a prokurator domagał
się kary 22 lat.
Nie można stwarzać wrażenia, że sądzenie piratów morskich przez sądy krajowe jest łatwe. Występuje w takich procesach wiele problemów praktycznych,
np. kwestia dowodowa, zapewnienie tłumaczeń etc. Są także liczne kwestie
prawne, jak np. relacje między siłami zbrojnymi, które najczęściej przechwytują
piratów, a piratami, którzy są osobami cywilnymi. Podkreśla się znaczenie III
konwencji genewskiej określającej status tzw. kombatantów, którymi mogą być
członkowie nieregularnych „milicji”, „grup ruchu oporu” etc. Niektóre grupy
pirackie są infiltrowane politycznie. W grę może wchodzić także międzynarodowa ochrona uchodźców. Podnosi się ostatnio, że w sądach europejskich do
piratów należy stosować europejską konwencję praw człowieka 15.
Poza przedstawionymi wyżej koncepcjami umiędzynarodowienia trybu ścigania czynów pirackich podkreśla się niekiedy, że sądy krajowe nie mają „doświadczenia i wiedzy” w zakresie międzynarodowych czynów pirackich 16 .
W sumie krajowe procesy antypirackie są trudne, ale niezbędne, jeśli zjawisko
to ma zniknąć z mórz i oceanów.

15
Por. S. P i e d i m o n t e B o d i n i , Fighting Maritime Piracy under the European Convention on
Human Rights, European Journal of International Law 2011, vol. 22, s. 829 i nast.
16
Por. M. A r s a n j a m i , W.M. R e j s m a n , East African Piracy and the Defence of World Public
Order, [w:] Law of the Seas in Dialogue, red. H. H e g l e r m e y e r , Springer 2011, s. 137. Zob. także
M. G a r d n e r , op.cit., s. 798.
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2. WYBRANE KRAJOWE REGULACJE ANTYPIRACKIE
Zgodnie z § 11 Rezolucji 2015 Rady Bezpieczeństwa z 24.10.2011 r. Sekretarz Generalny ONZ przygotował informację na temat ścigania przestępstwa
piractwa morskiego w różnych krajach17.
Niewiele jest państw, które nie mają w ogóle wyodrębnionego czynu wypełniającego znamiona piractwa morskiego, np. Austria, Bułgaria, Jamajka, Liechtenstein, albo dopiero zamierzają penalizować ten czyn, jak Bangladesz i Litwa.
Niektóre kraje – Bahamy, Brazylia, Kuwejt uznają, że zbędna jest krajowa regulacja piractwa, bowiem kwestię tę normuje UNCLOS 18. Większość krajów posiada własne definicje piractwa i są one przygotowane do ewentualnego osądzenia piratów. Niestety, nie we wszystkich krajach, podobnie jak w Polsce,
definicje piractwa morskiego są zgodne z art. 101 UNCLOS. Przykładowo,
w Republice Czeskiej w art. 290 kodeksu karnego jest definicja dość zbliżona
do treści art. 101 UNCLOS, ale nie mówi się w niej o zakresie działań pirackich
na morzu pełnym i obszarach poza jurysdykcją państwową. Za to jest mowa
o ataku na stacjonarną platformę wiertniczą na szelfie kontynentalnym 19. Także
duńskie prawo karne (art. 183 k.k.) surowo karze (dożywotnie pozbawienie
wolności) za przejęcie kontroli nad samolotem, statkiem w publicznym transporcie pasażerskim lub towarowym, ale nie używa nawet słowa „piractwo”.
Bardzo zbliżoną do standardu międzynarodowego definicję piractwa ma Estonia
w art. 110 k.k.: tacking, seizure or destruction a ship on the high seas or in
a territory outside the jurisdiction of any State, or attacking or detention of persons on board such ship, or seizure or destruction of property on board such
ship by using violence. Za tak rozumiany czyn prawo estońskie przewiduje karę
od 2 do 10 lat pozbawienia wolności.
Holenderski kodeks karny wprowadza jurysdykcję uniwersalną w zakresie
przestępstwa piractwa, a definicja piractwa w art. 381 tego kodeksu jest
zbliżona do wzorca UNCLOS: enlist as or serves as a master of vessel, knowing
that the vessel is intended for, or using it for the commission of acts of violence
17
23.03.2012 r. Sekretarz Generalny ONZ przesłał Radzie Bezpieczeństwa informację zatytułowaną Compilation of information recived from Member States on measures they have taken to criminalize piracy under their domestic law and to support the prosecution of individuals suspected of piracy
off the coast of Somalia and imprisonment of convicted pirates. Wśród zestawienia regulacji karnych 42
państw próżno by szukać polskiego prawa karnego.
18
W wielu krajach formułuje się definicje piractwa, które wyraźnie się odwołują do UNCLOS, np.
art. 7 kodeksu karnego Finlandii: Homicide, assault, deprivation of liberty or robbery directed at
a person on board a vessel or aircraft, or seizure, theft or damage of a vessel, aricraft or property on
board a vessel or aircraft that is to be deemed piracy as referred to in the United Nations Convention
on the Law of the Sea. R. S a t k a u s k a s (Piracy at sea and limits of international law, Aegean Review
of Law of the Sea and Maritime Law 2011, vol. 1, s. 223) do krajów mających regulacje antypirackie
zalicza: Australię, Danię, Egipt, Grecję, Włochy, Holandię, Rosję, Tanzanię i USA.
19
Czeskie prawo przewiduje za piractwo karę od 12 do 20 lat pozbawienia wolności.
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on the high seas against other vessels or against persons or property on board
such other vessels... Grozi za to kara nieprzekraczająca 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast członkowie załogi statku pirackiego mogą być skazani na kary
do 9 lat pozbawienia wolności. Ciekawe rozwiązanie zawiera art. 384 holenderskiego k.k., który przewiduje dla pomocników piratów, którymi mogą być czarterujący i ubezpieczyciele, karę do 8 lat pozbawienia wolności.
Także w duchu konwencji z Montego Bay definiuje przestępstwo piractwa
Słowenia. Definicję tę wprowadzono jednak do k.k. dopiero w 2011 r., a obowiązuje od 2012 r.
Natomiast Hiszpania w 2010 r. wprowadziła do k.k. następującą definicję piractwa: Anyone who throught violence, intimidiation of fraud, seizes, damagaes
or destroys an aircraft, ship or other type vessel or sea platform, or threatens
persons, cargo or goods aboard such vessels, shall by convicted of piracy sand
liable to a term of imprisonment of 10 to 15 years. Hiszpańskie sądy w ściganiu
piractwa opierają się na zasadzie jurysdykcji uniwersalnej.
Autor postara się przedstawić regulacje krajowe, które wyróżniają się obszernością i najlepiej odpowiadają potrzebom ścigania piractwa morskiego,
a także innych czynów przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, w nadziei,
że będą one wzorem dla polskiego ustawodawcy.
W australijskim kodeksie karnym z 1914 r. dokonuje się implementacji karania piractwa z konwencji o prawie morza. Artykuł 52 zabrania aktów piractwa
morskiego, zaś art. 51 definiuje piractwo zgodnie z art. 101 UNCLOS. Morze
pełne określone zostało jako „morze poza granicami morza terytorialnego Australii i innych krajów”. Definicja ta rozciąga ściganie piractwa na obszary wyłącznych stref ekonomicznych. Ponadto australijski The Crimes (Ships and
Fixed Platforms) Act z 1992 r. implementuje konwencję SUA. Australia wspiera, m.in. finansowo, rozwój systemów prawnych służących zwalczaniu piractwa
w takich krajach, jak Kenia, Seszele, Tanzania i Malediwy.
Francja przez wiele lat nie miała odpowiednich regulacji antypirackich, a co
najważniejsze jej sądy karne przestrzegały zasady terytorialności. Piraci mogli
być ścigani także wtedy, gdy ofiarami ich czynów byli obywatele francuscy.
Dzisiaj Francja przechodzi na jurysdykcję quasi-uniwersalną, głównie za sprawą ustawy z 5.01.2011 r. dotyczącej środków przeciwko piractwu i wykorzystania narodowych sił policyjnych na morzu, nowelizującej wiele wcześniejszych aktów prawnych. Piractwo w prawie francuskim jest definiowane tak, jak
rozumie to UNCLOS. Jednakże zakres terytorialny ustawy jest pełny, czyli morze otwarte, obszary poza jurysdykcją, ale także morze terytorialne. Przepisy
uprawniają organy policyjne do zatrzymywania piratów, a sądy francuskie do
ich sądzenia. Jeśli działania pirackie są dokonywane w zorganizowanej grupie,
grozi za nie kara do 30 lat pozbawienia wolności. Ciekawostką nowej regulacji
francuskiej (tzw. Defence Code) jest wyeksponowanie sytuacji prawnej dzieci
będących ofiarami aktów piractwa na morzu. Do takich ofiar, których rodzice są
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pochodzenia francuskiego, stosuje się odpowiednio przepisy o świadczeniach
dla inwalidów wojennych.
W prawie greckim (art. 215 Kodeksu morskiego prawa publicznego) definicja piractwa odpowiada konwencji z Montego Bay. Za czyny pirackie grozi kara 5 lat pozbawienia wolności, ale kapitan i oficerowie statku pirackiego mogą
być skazani na 10 lat.
Malta uzupełniła swój kodeks karny ustawą z 7.11.2009 r. o nowy podrozdział IV b, w którym przyjęła definicję piractwa z UNCLOS. Wprowadzono
bardzo surowe sankcje: za piractwo, w wyniku którego doszło do utraty życia –
dożywotnie więzienie, za dobrowolny udział w załodze pirackiej – nie mniej niż
8 lat pozbawienia wolności. Jednak prawo maltańskie nie uwzględnia zasady
jurysdykcji uniwersalnej, bowiem sądy tego kraju mogą orzekać tylko w przypadku, gdy czyny pirackie były dokonane przez obywateli maltańskich albo
osoby na pokładzie statków maltańskich.
Jednym z krajów bardzo aktywnych w zwalczaniu piractwa morskiego jest
Mauritius. 13.12.2011 r. przyjęto w tym kraju Piracy and Maritime Violence
Act (Act No. 39). Ta obszerna ustawa, która obowiązuje od 1.06.2012 r., jest
całkowicie zgodna z wymaganiami prawa międzynarodowego. Niemal wszystkie definicje ustawowe są zaczerpnięte z UNCLOS. Ustawa zna dwa czyny
przestępcze: an act of piracy i a maritime attack. Za oba grozi kara pozbawienia
wolności nieprzekraczająca 60 lat. Uprawienia, jakie wynikają z ustawy, mają
niezwykle praktyczny wymiar, chociaż ich zakres, a zwłaszcza wykonywanie
w konkretnych przypadkach, mogą budzić wątpliwości. Oficer policji Mauritiusa może na morzu otwartym, wodach terytorialnych, wewnętrznych, historycznych i archipelagowych, a także na obszarach poza jurysdykcją jakiegokolwiek
państwa zatrzymać statek piracki lub samolot, wejść na ich pokład, przeszukać
je, a także wejść na pokład statku lub samolotu przejętego przez piratów, aresztować osoby podejrzane o popełnienie czynów opisanych w tej ustawie, zająć
mienie na tych statkach lub samolotach i użyć siły w niezbędnym zakresie. Jak
się wydaje z treści art. 3 ustawy, aktem piractwa jest czyn popełniony na morzu
pełnym lub na obszarze poza jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, natomiast
taki sam czyn popełniony na wodach terytorialnych, wewnętrznych, historycznych lub archipelagowych Mauritiusa stanowi „atak morski”. Artykuł 4 ustawy
implementuje postanowienia konwencji rzymskiej z 1988 r. (SUA), penalizując
czyny określone jako hijacking and destroying ships. Kolejny przepis precyzuje
czyny przeciwko bezpieczeństwu żeglugi. Charakterystyczne jest to, że za czyny przeciwko bezpieczeństwu morskiemu kara jest analogiczna do kary za piractwo. Artykuł 6 nakazuje kapitanom statków wydawanie sprawców przestępstw opisanych w ustawie władzom Mauritiusa. Norma ta realizuje zasadę
wskazaną w art. 8 konwencji SUA. Artykuł 9 ustawy przewiduje możliwość
konfiskaty statków używanych do popełniania czynów ściganych tym aktem
prawnym.
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Niezależnie od materiałów Rady Bezpieczeństwa ONZ warto na koniec zaprezentować najnowsze regulacje antypirackie kraju najbardziej chyba zainteresowanego tym problemem, tj. Somalii. Nie przesądzając, jakie skutki praktyczne wywołają proponowane przepisy, zważywszy na sytuację ekonomiczną
i polityczną Republiki Somalii, są one niewątpliwie istotnym wkładem tego kraju w zwalczanie piractwa morskiego. Somalia przyjęła 21.03.2012 r. Law on
Combating Piracy (Law No. 52/2012). Definicja piractwa oparta jest w tym
akcie prawnym na art. 101 UNCLOS, jednakże zakres terytorialny piractwa
został rozciągnięty także na wody terytorialne Somalii. Piractwem ma być również czyn dokonany przez okręt wojenny lub samolot wojskowy, lub należący
do państwa statek albo samolot, którego załoga przejęła nad nim kontrolę, zbuntowała się i dokonała aktów piractwa. Za czyny piractwa morskiego prawo somalijskie przewiduje sankcję od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Omawiana
ustawa wyposaża straż graniczną w uprawnienia policyjne m.in. do zatrzymywania i kontroli statków. Ciekawym rozwiązaniem jest art. 9 ustawy, który
wprowadza odrębne sankcje dla kapitanów i oficerów statków somalijskich
i obcych, którzy dokonają rabunku statków somalijskich lub obcych, ładunków
albo pasażerów – mogą być oni ukarani karą pozbawienia wolności od 10 do 20
lat. Ta sama norma sankcjonuje funkcjonariuszy publicznych, którzy naruszą
swoje obowiązki w związku z piractwem albo uczestniczą w korzyściach płynących z piractwa – podlegają oni karze od 10 do 25 lat pozbawienia wolności.
Wreszcie ustawa przewiduje konfiskatę pirackich łodzi i statków, samolotów
i wszystkich korzyści osiągniętych przez piratów. Ustawa stanowi część kodeksu karnego i powinna być interpretowana w powiązaniu z tym kodeksem. Dodać można, że Republika Somalii już wcześniej posiadała przepisy antypirackie
zawarte w kodeksie morskim z 1967 r. Jednak art. 205 somalijskiego k.m. nie
był oparty na definicji z UNCLOS.
Analogiczną drogą idzie najnowsze ustawodawstwo indyjskie, także nieuwzględnione w materiałach Rady Bezpieczeństwa. Indie przyjęły w 2012 r. The
Piracy Act (Bill No. 34). W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że od 2008 r.
zdarzają się ataki pirackie w pobliżu wód indyjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Marynarka Wojenna Indii wielokrotnie brała udział w działaniach antypirackich. Indie nie posiadały do niedawna krajowego ustawodawstwa antypirackiego. Celowe więc stało się wydanie nowej ustawy antypirackiej. Ustawa
definiuje piractwo, opierając się na treści art. 101 UNCLOS (art. 2e), uzupełniając definicję o zdarzenia, które są uważane za piractwo under customary international law. W art. 2f ustawy definiuje się piracki samolot lub statek. Kara
przewidziana za piractwo może sięgać nawet dożywotniego pozbawienia wolności, zwłaszcza w sytuacji, gdy akt piractwa spowodował śmierć człowieka.
Za pomocnictwo, podżeganie, doradztwo w zakresie przestępstw pirackich kara
może wynosić do 14 lat pozbawienia wolności. Artykuł 6 eksponuje kwestię
właściwości sądu. Sąd indyjski ma zatem jurysdykcję w sprawach piractwa wobec każdej osoby zatrzymanej przez Straż Przybrzeżną lub Marynarkę Wojenną
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Indii, niezależnie od obywatelstwa takiej osoby, a także pirata działającego
przeciwko obywatelowi indyjskiemu. Ustawa nakazuje zapewnienie szybkiego
procesu. Artykuł 12 ustawy uznaje przestępstwa pirackie za podlegające ekstradycji. W braku dwustronnych umów ekstradycyjnych ekstradycja piratów jest
możliwa wobec wszystkich państw-stron UNCLOS na zasadzie wzajemności.
Artykuł 14 ustawy stwierdza wyraźnie, że obejmuje ona swoim zakresem terytorialnym wody wyłącznej strefy ekonomicznej w rozumieniu indyjskiego Territorial Water, Continental Shelf Exclusive Economic Zone and Other Maritime
Zones Act, 1976.

3. WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Obecnie istnieje wiele elementów organizacyjno-prawnych, które sprzyjają
zwalczaniu piractwa morskiego. Wspólnota międzynarodowa jest o wiele lepiej
przygotowana do walki z tą plagą współczesnej żeglugi niż w ubiegłym wieku.
Przykładem aktywności w tym zakresie mogą być liczne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Piractwo jest częstym przedmiotem zainteresowania Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Autor artykułu skupi się jednak
przede wszystkim na działaniach Unii Europejskiej związanych ze zwalczaniem
piractwa morskiego.
Największe praktyczne znaczenie ma w tym zakresie zalecenie Komisji UE
z 11.03.2010 r. dotyczące środków ochrony własnej i zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni skierowanych przeciwko statkom (2010/159/EU).
Zalecenie bardzo ściśle koresponduje z licznymi inicjatywami IMO, w tym
zwłaszcza z Wytycznymi dla armatorów, operatorów statków, kapitanów i załogi, dotyczącymi zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni, skierowanym przeciwko statkom oraz metod ich zwalczania (MSC.1/Circ. 1334
z 23.06.2009 r.) i podobnego cyrkularza IMO (MSC.1/Circ. 1332) z 16.06.2009 r.
–– Best Management Practices to Avoid, Deter or Delay Acts of Piracy in the
Gulf of Aden and off the Coast of Somalia. Zalecenie Komisji stwierdza, że mimo iż instrumenty IMO nie mają charakteru obowiązkowego i zostały dobrowolnie przygotowane przez przedstawicieli sektora gospodarki morskiej, należy
zadbać o to, aby statki pływające pod banderami państw członkowskich UE
zabezpieczały się w najlepszy możliwy sposób, przebywając w rejonach żeglugi
o wysokim stopniu zagrożenia aktami piractwa i rozboju z użyciem broni.
Zgodnie z „najlepszymi praktykami” przed rozpoczęciem rejsu przez Zatokę
Adeńską armatorom i statkom zaleca się zarejestrowanie na stronie internetowej
Centrum Bezpieczeństwa Morskiego dotyczącego Rogu Afryki (MSCHOA) 20.
Zarejestrowane statki otrzymują wszelkie dostępne informacje na temat sytuacji
20

http://www.mschoa.org.
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w tym rejonie żeglugi oraz są monitorowane przez EUNAVFOR (operacja Atalanta), czyli morskie siły operacyjne UE.
Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do rozpowszechniania
wśród operatorów treści wspomnianych wyżej wytycznych IMO. Zalecenie nakłada obowiązek dbałości o to, by statki dysponowały odpowiednio przygotowaną i wystarczająco liczną załogą, zgodnie z regułą 4.28 części B kodeksu
ISPS, która to regulacja jest obowiązkowa na mocy art. 3 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 725/200421.
W świetle wytycznych IMO stwierdza się, że piraci wykorzystują następujące słabe punkty w praktyce żeglugowej:
 małą prędkość statków,
 niską wolną burtę,
 nieodpowiednie planowanie i procedury,
 słaby stan ostrzegania lub brak środków ochrony własnej,
 powolną reakcję statku na zagrożenie atakiem.
Zaleca się eliminację tych czynników sprzyjających atakom. Przyjmuje się,
że na ogół prędkość ponad 15 węzłów stanowi dość skuteczną metodę obrony.
Armatorzy powinni przewidzieć w swoich procedurach zarządzania kryzysowego odpowiednie środki walki z zagrożeniem, jakim jest piractwo. Jak
wspomniano wyżej, do zasadniczych elementów zabezpieczenia przed atakiem
pirackim Komisja, za wytycznymi IMO, zalicza dokładne informowanie o podróży statku (pocztą elektroniczną lub faksem) struktur zarządzających zwalczaniem piractwa (wytyczne podają dokładne dane teleadresowe tych jednostek
organizacyjnych – UKMTO Dubai, MSCHOA, IBM PRC, MARLO). Nasuwa
się tu pewna uwaga krytyczna, tłumacząca niektórych armatorów z nierespektowania tych zaleceń. Informacje o dokładnym planie podróży mogą bowiem
służyć także potencjalnym piratom. Dane umieszczone w Internecie nie dają
także pełnej gwarancji, że nie zostaną zdobyte przez konkurencyjne firmy żeglugowe.
Zaleca się, by na kilka dni przed wejściem statku do tzw. zalecanego międzynarodowego korytarza tranzytowego (IRTC) lub do obszaru wyznaczonego
współrzędnymi: 12° N, 58° E oraz 10° S upewnić się, że MSCHOA zarejestrowało dany rejs.
Zaleca się statkom, by przed wejściem do obszaru zagrożonego aktami piractwa miały na względzie:
 ocenę systemu ochrony statku (SSA) i stanu wdrożenia planu ochrony statku (SSP) zgodnie z wymaganiami kodeksu ISPS;
 opracowanie przez oficera ochrony armatora (SSO) planu kryzysowego na
wypadek rejsu wysokiego ryzyka oraz omówienie go z kapitanem i oficerem ochrony statku (SSO);
 bieżącą informację o obszarach morskich szczególnego ryzyka;
21

Dz.Urz. UE L 129 z 29.04.2004 r.
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 podanie kapitanowi sposobu najbezpieczniejszego pokonywania zagrożonego obszaru (konwój, konwój z eskortą, konwój krajowy etc.);
 okresowe sesje szkoleniowe;
 zatrudnienie dodatkowych prywatnych strażników do spraw ochrony (nie
zaleca się, by byli oni uzbrojeni);
 zapewnienie dodatkowych środków na pełnienie wacht.
Szczególnie dużo zaleceń formułuje się wobec kapitanów. Do obowiązków
kapitana należy między innymi poinformowanie załogi o potencjalnych zagrożeniach atakami pirackimi. Przed wejściem na obszar zagrożony należy przećwiczyć zachowania na wypadek ataku. Kapitan powinien także opracować
awaryjny plan łączności.
Nawiązując do powyższej uwagi na temat możliwości nieuprawnionego wykorzystania informacji, należy zwrócić uwagę na zalecenie Komisji i IMO dotyczące systemu AIS. System automatycznego pozycjonowania statków morskich ma służyć bezpieczeństwu żeglugi morskiej, jednakże dane o aktualnej
pozycji statku mogą być przydatne w planowaniu ataku na statek. Dlatego konwencja SOLAS pozostawia kapitanom swobodę decyzji co do wyłączenia systemu AIS, jeśli to zmniejszyłoby ryzyko ataku pirackiego.
EUNAVFOR stanowczo wymaga, by statki podnoszące banderę UE pływały
wyłącznie w obrębie IRTC. Statkom można nakazywać zmianę planu rejsu
zgodnie ze wskazówkami MSCHOA. MSCHOA zaleca kapitanom, by w miarę
możliwości płynęli nocą, bowiem niezwykle rzadko o tej porze atakują piraci.
Zaleca się, by kapitan i oficerowie wachtowi posiadali umiejętność zygzakowania, bez względu na warunki na morzu. Podczas rejsu przez Zatokę Adeńską i wzdłuż wybrzeży Somalii należy rozważyć ograniczenie do minimum
łączności zewnętrznej. Należy zwiększyć liczbę obserwatorów i personelu na
mostku oraz w maszynowni. Nasuwa się w tym miejscu niewesoła refleksja, że
zalecenia te przypominają zalecenie przekazywane statkom w czasie II wojny
światowej – w celu uniknięcia ataku nieprzyjacielskich okrętów podwodnych.
Jeszcze bardziej zaskakują dalsze sugestie co do postępowania kapitana i załogi na wypadek ataku piratów. Należy zabezpieczyć wszelkie wejścia na mostek i do kabin. Trzeba sprawdzić, czy przygotowany jest sprzęt ochrony własnej, a gdy statek ma relatywnie niską wolną burtę, należy wziąć pod uwagę
możliwość poszerzenia mocników, żeby uniemożliwić zaczepianie haków abordażowych.
Zaleca się wyznaczenie miejsca zbiórki lub tzw. cytadeli na wypadek ataku
pirackiego. Można rozważyć użycie manekinów przy relingu, aby symulować
obecność dodatkowych wartowników, oraz stworzenie kurtyny wodnej wokół
statku, jak również użycie drutu kolczastego lub innych barier wokół nisko
umieszczonych wejść na statek.
Należy mieć na pokładzie zdjęcia pirackich statków – baz. Jeżeli zauważono
taki statek, należy natychmiast to zgłosić. Należy rozważyć możliwość użycia
innych, dodatkowych nieśmiercionośnych środków ochrony statku i załogi.
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W razie ataku pirackiego należy uruchomić system alarmowy ochrony statku
(SSAS), który powiadamia oficera ochrony armatora i państwo bandery. Należy
także nadać komunikat MAYDAY.
Powyższe wybrane zalecenia przypominają przygotowania statku do wojny,
a nie do normalnej żeglugi morskiej. Wskazują one jednak na realność problemu piractwa morskiego. Przypomnieć trzeba, że w chwili obecnej wielu marynarzy jest przetrzymywanych przez piratów.

4. REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Z 2012 ROKU W SPRAWIE PIRACTWA
Dnia 10.05.2012 r. Parlament Europejski po raz kolejny zajął się problematyką zwalczania piractwa morskiego22. Przyjęta rezolucja zwraca uwagę na fakt,
że piractwo morskie należy traktować jako przestępczość międzynarodową, mając na uwadze, że zwalczanie tego zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga skoordynowanej reakcji, zgodnie z treścią art. 100 konwencji o
prawie morza.
Parlament Europejski stwierdza, że w 2011 r. liczba udanych ataków pirackich spadła, co w dużej mierze należy zawdzięczać działaniom okrętów wojennych państw członkowskich UE, działających w ramach operacji Atalanta. Mając to na uwadze, Rada UE postanowiła przedłużyć tę operację do końca 2014 r.
PE stwierdza, że co roku przez zagrożone piractwem obszary morskie przepływa ponad 10 tysięcy statków europejskich, a tylko w 2011 r. porwanych
przez piratów zostało 470 marynarzy, a 15 zamordowanych. Walka z piractwem
jest koniecznością. W tym celu ma działać nie tylko EUNAVFOR, ale także
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), która ma wspomagać
morskie siły zbrojne UE.
Rezolucja eksponuje kwestię przyczyn ekonomicznych piractwa w rejonie
Somalii. Mając to na uwadze, stwierdza, że UE jest największym na świecie
darczyńcą na rzecz tego kraju.
Rezolucja sygnalizuje, że wiele państw członkowskich przygotowuje własne
zasady dotyczące obecności uzbrojonych strażników na pokładach statków handlowych. Parlament wzywa także państwa członkowskie do większego udziału
w operacji Atalanta, a także do większej koordynacji trzech największych misji
antypirackich: EUNAVFOR, CTF-150/151 i TF-508 oraz różnych innych międzynarodowych sił morskich.

22
Zob. rezolucję PE z 23.10.2008 r. w sprawie piractwa na morzu oraz rezolucję PE z 26.11.2009 r.
w sprawie politycznego rozwiązania problemu piractwa u wybrzeży Somalii.
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Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął konferencję londyńską
z 23.02.2012 r. poświęconą Somalii, podczas której pokazano determinację
wspólnoty międzynarodowej w eliminowaniu piractwa.
Mając na uwadze kwestie omawiane w tym artykule, należy podkreślić pkt
Q10 rezolucji, który stwierdza, że „dalsza bezkarność piratów jest przeszkodą
w powstrzymywaniu ich od działania”. Pomimo umów o transferze schwytanych piratów między UE a Kenią, Seszelami i Mauritiusem, a także umów dwustronnych między Seszelami a somalijskimi regionami: Puntlandem i Somalilandem o repatriacji skazanych piratów, oraz innych międzynarodowych porozumień, wielu piratów i innych przestępców nadal nie zatrzymano, a nawet
jeśli są aresztowani, to często zwalnia się ich z braku solidnych dowodów lub
z braku woli politycznej ich ścigania. PE stwierdza dodatkowo, „że prawo karne
niektórych państw członkowskich UE nie zabezpiecza wystarczająco przed piractwem na pełnym morzu”. Rezolucja expressis verbis wzywa do natychmiastowego stworzenia skutecznych środków ścigania i karania osób podejrzanych
o akty piractwa. Konieczne jest, aby państwa członkowskie, które dotychczas
tego nie uczyniły, transponowały do swego prawa wszystkie przepisy zawarte
w konwencji o prawie morza i konwencji SUA w celu stawienia czoła bezkarności piratów. Równolegle PE zobowiązuje Radę i Komisję, aby nadal analizowały możliwość sądowego rozpatrywania spraw piractwa w krajach regionu
oraz aby podjęły prace nad „utworzeniem w Somalii i innych państwach regionu wyspecjalizowanych sądów antypirackich, jako sądowego rozwiązania ścigania piratów w Somalii”.
Jak widać, rezolucja skłania się ku rozwiązaniu kompleksowemu. Zarówno
sądy krajowe państw członkowskich, jak i już działające i nowe sądy antypirackie w krajach regionu powinny być w pełni przygotowane do sądzenia piratów.
Wzywa się także państwa członkowskie UE do prowadzenia we współpracy
z Europolem i Interpolem dochodzeń w sprawie przepływów pieniężnych związanych z piractwem oraz do konfiskaty pieniędzy zapłaconych piratom jako
okup, albowiem są przesłanki, że pieniądze te mogą być przelewane na konta
w bankach na całym świecie, w tym i w Europie. Należy także wzmóc walkę
z sieciami przestępczości zorganizowanej, które czerpią zyski z tego typu działań.
Parlament Europejski zwraca uwagę na konieczność przeciwstawiania się
stosunkowo nowemu zjawisku, polegającemu na przekształcaniu porwanych
statków handlowych w statki – bazy piratów. Znacznie zwiększa to zdolność
operacyjną grup pirackich i umożliwia atakowanie z większą siłą na całym obszarze Oceanu Indyjskiego.
Wspomniano już o zwiększonej roli EMSA w zwalczaniu piractwa. Rezolucja zobowiązuje tę organizację m.in. do przekazywania – za zgodą państwa
bandery – danych systemu LRIT, a także zdjęć satelitarnych statków pod banderami państw UE. Rezolucja zachęca państwa członkowskie do współpracy
w tym zakresie.

Zwalczanie piractwa morskiego

151

Jedną z ciekawszych inicjatyw organizacyjnych odnoszących się do zwalczania piractwa, które PE przyjmuje z zadowoleniem, sformułowaną przez Radę do Spraw Zagranicznych UE 12.12.2011 r., jest tzw. UECAP Nestor – jej
celem jest wzmocnienie morskich organów sądowych oraz szkolenie policji
przybrzeżnej i sędziów w ośmiu krajach Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu Indyjskiego.
Na koniec rezolucja ustosunkowuje się do dwóch istotnych kwestii. Po
pierwsze, zwraca uwagę – jak już wspomniano – na coraz częstsze wykorzystywanie na statkach państw UE „prywatnych uzbrojonych strażników”. Niektóre
kraje unijne opracowały wręcz przepisy na ten temat. PE domaga się od Rady
i Komisji, by przygotowały jednolite dla UE regulacje prawne, dotyczące „wykorzystywania na pokładzie statków certyfikowanego uzbrojonego personelu”.
Po drugie, nawiązując do przedstawionych wyżej regulacji antypirackich
niektórych państw, dających ich organom niemal nieograniczone możliwości
w stosunku do obcych statków, Parlament Europejski jednoznacznie wyznacza
granice takich interwencji w stosunku do statków bandery krajów UE. Rezolucja stwierdza, że „jakiekolwiek organy inne niż organy państwa bandery nie
mogą zarządzić aresztowania lub zajęcia statku, nawet jako czynności śledczej”.
Jak się wydaje, to ostatnie sformułowanie dotyczy wyłącznie aresztu i zatrzymania w kontekście zwalczania piractwa morskiego.

UWAGI KOŃCOWE
Powyższe uwagi dowodzą, że wspólnota międzynarodowa coraz skuteczniej
zwalcza piractwo morskie. Wreszcie jest realizowany praktycznie przewidziany
w UNCLOS obowiązek współpracy międzynarodowej w zwalczaniu tego międzynarodowego przestępstwa.
Wydaje się jednak, że realne ściganie piratów morskich musi się odbywać
przede wszystkim na podstawie prawa krajowego i sądów krajowych. Tylko ta
droga jest – jak na razie – efektywna. Narodowe siły wojskowe i policyjne najlepiej współpracują z własnym wymiarem sprawiedliwości.
Naturalnie, wykorzystywanie krajowych organów wymiaru sprawiedliwości
nie wyklucza działalności międzynarodowych sądów antypirackich, które być
może powstaną w zagrożonych regionach świata, jakkolwiek autor tego opracowania jest sceptyczny co do ich skuteczności, a z całą pewnością nie eliminuje potrzeby dalszej międzynarodowej współpracy prawno-organizacyjnej w zakresie zwalczania piractwa morskiego.
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COMBATING MARITIME PIRACY
(Summary)
The article discusses selected issues of combating piracy at sea. The author
examines interconnection between universal jurisdiction and domestic jurisdiction in the context of hearing piracy cases before domestic, international and
hybrid tribunals. The author opts for strengthening reliance on domestic courts
as he details recent improvements in many countries’ legislations.
The second part of the article covers European Union strategies on legal
and structural aspects of combating maritime piracy.
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PROBLEMY I KONTROWERSJE DOTYCZĄCE
IMPLEMENTACJI I INTERPRETACJI KONWENCJI
O PRAWIE MORZA W KWESTIACH WOLNOŚCI
ŻEGLUGI W ARKTYCE
Zmiany klimatyczne i ocieplanie Arktyki otwierają nowe możliwości dla rozwoju żeglugi międzynarodowej w tym regionie. Obecnie są dwie trasy skracające znacznie odległość między Oceanem Atlantyckim i Pacyfikiem w porównaniu z połączeniami przez Kanał Panamski i Sueski.
Jedna z tych tras, nazywana Przejściem Północno-Zachodnim, przebiega przez archipelag kanadyjski, a druga – Północna Droga Morska przebiega wzdłuż wybrzeży syberyjskich. Korzystanie
z nich przynosi znaczne skrócenie czasu podróży, daje oszczędności w zużyciu paliwa i tym samym oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Czy regulacje ustawodawcze dotyczące
statusu tych dróg morskich przyjęte przez Kanadę i Rosję są zgodne z postanowieniami konwencji
o prawie morza z 1982 r. dotyczącymi wolności żeglugi? Czy mogą one być uznane za wewnętrzne drogi morskie? Czy zastosowanie linii prostych do wyznaczania linii podstawowej i granicy
wewnętrznej morza terytorialnego zgodne jest z konwencją? Czy zagrożenia dla środowiska morskiego są wystarczającym uzasadnieniem ograniczenia wolności żeglugi w wyłącznej strefie ekonomicznej? Wątpliwości budzi również zbyt daleko idąca interpretacja art. 234. Stanowisko kanadyjskie i rosyjskie jest krytykowane przez USA i Unię Europejską. Żegluga międzynarodowa
w Arktyce wraz z otwierającą się w dłuższej perspektywie nową możliwością przepływania przez
biegun północny nie jest kwestią wewnętrzną państw nadbrzeżnych – jest to kwestia mająca znaczenie dla całej społeczności międzynarodowej, kwestia globalna, w której regulacji, we współpracy z IMO, mają prawo uczestniczyć wszystkie państwa, łącznie ze szczególnie zainteresowanymi tą możliwością krajami azjatyckimi.

WPROWADZENIE
Zmiany klimatyczne i wzrost temperatury prowadzi do zmniejszenia się pokrywy lodowej w Arktyce. O ile przed 2000 r. wynosiła ona od 8 do 6,3
mln km2, to w latach 2005–2010 zmniejszyła się wydatnie i obejmowała już
tylko od 5,4 do 4,3 mln km2. Rekordowy wynik w pierwszej dekadzie XXI w.
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odnotowano w 2007 r., kiedy wynosiła ona 4,3 mln km2. Jeszcze bardziej ustąpiły lody w 2012 r. – pokrywa lodowa skurczyła się do 3,4 mln km2 1.
Jakie konsekwencje niesie za sobą topnienie lodów w Arktyce? Są one wielorakie. Następują zmiany w środowisku morskim. Powstają nowe możliwości
eksploatacji zasobów ropy i gazu oraz surowców mineralnych. Większe akweny
wolne od lodów otwierają nowe możliwości dla rybołówstwa i pozyskiwania
odnawialnych zasobów fauny i flory. Równocześnie powstaje zagrożenie dla
różnorodności biologicznej istniejących ekosystemów oraz środowiska naturalnego. Zmiany klimatyczne w Arktyce otwierają nie tylko dostęp do ogromnych
bogactw naturalnych, ale dają również nowe możliwości rozwoju żeglugi międzynarodowej w tym regionie.
Uwolnienie od lodów szlaków żeglugowych przez Arktykę stwarza szansę
poważnego skrócenia połączeń morskich między Europą a Azją i Ameryką Północną. Umożliwia poważne oszczędności paliwa i co się z tym wiąże – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Cienka pokrywa jednorocznego lodu otwiera większe możliwości żeglugi dla statków ze wzmocnieniem
lodowym i to bez pomocy lodołamaczy. Pojawia się perspektywa rozwoju turystyki. W sytuacji, gdy świat, a przynajmniej niektóre jego regiony cierpią na
brak dostępu do wody, na niedostatek wody pitnej, Arktyka może pomóc
w rozwiązaniu tego problemu, będąc ogromnym rezerwuarem słodkiej wody.
Prowadzone obecnie symulacje komputerowe dowodzą, że możliwy i opłacalny
jest już transport gór lodowych do Afryki czy Europy, jak również przewóz
wody pitnej tankowcami do regionów, w których występuje jej deficyt. Wszystkie państwa arktyczne uprawiają żeglugę przybrzeżną, prowadzą rybołówstwo
i organizują ekspedycje naukowe. Dotyczy to zwłaszcza obszarów morskich
wokół Grenlandii, przy wybrzeżu Ameryki Północnej i na Morzu Barentsa. Lody arktyczne nie sprawiały i nie sprawiają też kłopotów amerykańskim i rosyjskim łodziom podwodnym o napędzie nuklearnym, które swobodnie pływają
pod pokrywą lodową.
Żegluga niesie jednak za sobą szereg zagrożeń. Pociąga ona za sobą niebezpieczeństwo zanieczyszczania środowiska naturalnego, groźne zwłaszcza
w przypadku tankowców i statków przewożących niebezpieczne ładunki. Podnosi poziom hałasu, zakłóca naturalne drogi migracji ssaków morskich, stwarza
też groźbę zakłócania tradycyjnego stylu i sposobu życia ludów tubylczych
w tak wrażliwym środowisku naturalnym. Czy są to jednak zagrożenia uzasadniające ograniczenie swobody żeglugi w Arktyce? Nie ulega wątpliwości, że
zagrożenia te muszą być wzięte pod uwagę i uzasadniają działania zmierzające
do zapobiegania im czy przynajmniej ich ograniczenia. Nie wydaje się jednak,
by mogły one uzasadniać przekreślenie możliwości rozwijania żeglugi międzynarodowej w tym rejonie.
1
Arctic Snow and Ice Data Center, Arctic Sea Ice News & Analysis, 2010, 2011, 2012; S. F o u c a r t , La banquise arctique a fondu comme jamais cet été, Le Monde, 20.09.2012.
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Trzy trasy żeglugowe umożliwiają transarktyczną żeglugę i połączenie między
Atlantykiem a Pacyfikiem. Są to Przejście Północno-Zachodnie u wybrzeży
kanadyjskich, Przejście Północno-Wschodnie wzdłuż wybrzeży syberyjskich,
nazwane obecnie Północną Drogą Morską, oraz połączenie transbiegunowe
poprzez biegun północny. Połączenia te umożliwiają i zasadniczo skracają drogę
między Europą a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz
między Europą a Azją w porównaniu z tradycyjnymi szlakami morskimi poprzez
Kanał Panamski czy Sueski2.
Porównanie obecnych i perspektywicznych warunków, jakie stwarzają te
trzy trasy żeglugowe, pozwala na postawienie tezy, że największe szanse wykorzystania do żeglugi międzynarodowej, do tranzytu między Europą a Azją
w obu kierunkach ma Północna Droga Morska i to z kilku względów. O ile
Przejście Północno-Zachodnie jest wykorzystywane do żeglugi tylko w okresie
letnim i to głównie na północnym odcinku przez kanadyjskie i amerykańskie
statki straży przybrzeżnej, o tyle Północna Droga Morska jest już używana
przez cały rok, i to od wielu lat, na całej trasie przez statki rosyjskie. Rosja dysponuje największą flotą lodołamaczy, a od 1991 r. otworzyła tę drogę morską
dla żeglugi międzynarodowej – statków pływających pod obcą banderą. Dysponuje też służbą meteorologiczną i hydrologiczną, a żegluga jest łatwiejsza
w porównaniu z przepływem przez labirynt wysp kanadyjskich, znacznie gorzej
opracowany kartograficznie. W dalszej kolejności wykorzystana może być trasa
poprzez biegun północny, przy czym w porównaniu z Północną Drogą Morską
jej otwarcie dla żeglugi będzie opóźnione co najmniej o dekadę. Równolegle
lub nieco później prawdopodobne jest wykorzystanie dla żeglugi międzynarodowej całego Przejścia Północno-Zachodniego.
Państwa arktyczne wielokrotnie podkreślały, że kwestie prawnomiędzynarodowe dotyczące tego regionu powinny być rozwiązywane zgodnie
z postanowieniami konwencji o prawie morza z 1982 r. (UNCLOS)3. Z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych są one jej stronami 4. Konwencja reguluje żeglugę i określa wzajemne prawa oraz obowiązki państwa nadbrzeżnego i społeczności międzynarodowej w zależności od obszaru morskiego, na którym jest
ona wykonywana. Z tego punktu widzenia na uwagę zasługują: wody wewnętrzne, morze terytorialne, cieśniny używane do żeglugi międzynarodowej,
wyłączna strefa ekonomiczna wraz z pasem przyległym oraz morze otwarte.

2
Długość żeglugi z Szanghaju do Rotterdamu wynosi 25 588 km przez Kanał Panamski, 19 530
przez Kanał Sueski, 16 100 przez Przejście Północno-Zachodnie, 15 793 przez Północną Drogę Morską
i tylko 13 630 przez biegun północny.
3
Przykładowo: The Lullisat Declaration, Arctic Ocean Conference, Llulisset, Greenland, 27–
–29.05.2008.
4
Szersze omówienie kwestii przystąpienia USA do UNCLOS: J. S y m o n i d e s , Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza – w trzydzieści lat od jej przyjęcia, Prawo Morskie 2012,
t. XXVIII, s. 12–14. Stany Zjednoczone w pełni uznają wiążący charakter postanowień UNCLOS dotyczących wolności żeglugi.
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W przypadku wód wewnętrznych państwo nadbrzeżne ma całkowitą
swobodę określania zasad wykonywania żeglugi przez inne podmioty. Może
wyrażać zgodę lub nie. Nieco inna jest sytuacja na morzu terytorialnym, które
jest częścią terytorium państwa nadbrzeżnego, ale na którym, zgodnie z rozdziałem 3 UNCLOS, statki wszystkich państw korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu. Przepływ taki nie może zagrażać pokojowi, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu państwa nadbrzeżnego, zaś przepływający statek
nie może podejmować działań określonych w 12 punktach w art. 19 konwencji.
Szczegółowo jest też uregulowana możliwość wydawania ustaw i przepisów
dotyczących nieszkodliwego przepływu. UNCLOS zawiera także postanowienia dotyczące sposobów wyznaczenia linii podstawowej stanowiącej wewnętrzną granicę morza terytorialnego.
Konwencja zawiera także postanowienia dotyczące cieśnin używanych do
żeglugi międzynarodowej. Obowiązuje w nich prawo przejścia tranzytowego. Statki w tranzycie są zobowiązane do przechodzenia bez zwłoki, do powstrzymywania się od groźby użycia lub użycia siły i od wszelkich innych działań niezwiązanych z przepływem oraz muszą stosować się do powszechnie
przyjętych przepisów międzynarodowych w sprawach bezpieczeństwa na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczeniu. Państwa położone nad cieśninami nie
powinny stawiać przeszkód przejściom tranzytowym. Ustawy i przepisy wydawane przez państwo położone nad cieśninami nie mogą pozbawiać, zakłócać
lub hamować prawa przejścia tranzytowego 5. W przeciwieństwie do prawa nieszkodliwego przepływu prawo przejścia tranzytowego nie wymaga, by łodzie
podwodne przepływały po powierzchni z wywieszoną banderą. Jeśli chodzi
o regulację żeglugi w wyłącznej strefie ekonomicznej, to obowiązuje w niej
wolność żeglugi, tak jak na morzu otwartym. Stwierdza to wyraźnie art. 58
UNCLOS, przewidując, że w wyłącznej strefie ekonomicznej obowiązują art.
od 80 do 115 (regulujące status morza otwartego), o ile nie są sprzeczne z częścią V konwencji traktującą o wyłącznej strefie ekonomicznej 6. Państwa nadbrzeżne nie mogą regulować żeglugi statków obcej bandery na morzu
otwartym, na którym obowiązuje całkowita jej wolność.
Stosowanie i interpretacja postanowień dotyczących żeglugi w konwencji
o prawie morza stały się przedmiotem sporów i kontrowersji z powodu ustawodawstwa Kanady i Rosji, niezgodnego z postanowieniami konwencji, a ich zdaniem znajdującego uzasadnienie w art. 234.

5

Art. 42 UNCLOS.
Kwestie związane z regulacjami dotyczącymi żeglugi w konwencji o prawie morza omawiają szerzej: M.H. K o z i ń s k i , Morskie prawo publiczne, Gdynia 2010, s. 11 i nast.; L Ł u k a s z u k , Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997; D. P y ć , Prawo Oceanu Światowego, Res usus publicum,
Gdańsk 2011, s. 37 i nast.; J. S y m o n i d e s , Nowe prawo morza, Warszawa 1986, s. 81 i nast., s. 89
i nast., s. 169 i nast., s. 273 i nast.
6
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1. KONTROWERSJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA
ART. 234 KONWENCJI O PRAWIE MORZA
Jedynym artykułem UNCLOS, który uwzględnia szczególną sytuację
i wrażliwość środowiska morskiego Arktyki, jest przyjęty na III Konferencji Prawa Morza art. 234, nazywany „arktycznym czy kanadyjskim wyłączeniem”. Został on wynegocjowany przez Kanadę, Związek Radziecki oraz Stany
Zjednoczone i zaaprobowany przez rządy tych państw przed wprowadzeniem
go pod obrady konferencji. Wprawdzie spotkał się z zastrzeżeniem wielu
państw morskich, jednak poparcie obu supermocarstw w warunkach zimnej
wojny zapewniło jego ostateczną akceptację.
Artykuł stworzył podstawę prawną do działań jednostronnych, jakie podjęła
już wcześniej Kanada w 1970 r., kiedy to parlament uznał jurysdykcję kanadyjską do regulowania żeglugi w strefie rozciągającej się do 100 mil od jej wybrzeży dla zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.
Akt ten (Arctic Waters Pollution Act) ustanawia zakaz zrzutów olejowych
i usuwania odpadów ze statków w tej strefie. Rozciągnięcie jurysdykcji na 100-milową strefę jeszcze przed zaakceptowaniem przez UNCLOS koncepcji wyłącznej strefy ekonomicznej było bardzo kontrowersyjne w tym czasie7.
Artykuł 234 stanowi: „Państwa nadbrzeżne mają prawo przyjmować i zapewniać przestrzeganie niedyskryminujących ustaw i przepisów dla zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego ze statków
na obszarach pokrytych lodem, w obrębie granic wyłącznej strefy ekonomicznej, gdzie szczególnie surowe warunki klimatyczne oraz lód pokrywający takie
obszary przez większą część roku stwarzają przeszkody lub wyjątkowe niebezpieczeństwo dla żeglugi, i zanieczyszczenie środowiska morskiego mogłoby
spowodować poważną szkodę lub nieodwracalne zakłócenia równowagi ekologicznej. Ustawy i przepisy w oparciu o najlepsze dostępne dane naukowe powinny należycie uwzględniać żeglugę oraz ochronę i zachowanie środowiska
morskiego”.
Szczegółowa analiza sformułowań art. 234 prowadzi do wskazania wielu
wątpliwości i niejasności co do zakresu i podstawy uprawnień, jakie przyznaje on państwom nadbrzeżnym. O jaki stopień pokrycia czy występowania
lodów chodzi? Mowa jest o obszarach pokrytych lodem przez „większą część
roku”. Czy dla uzasadnienia działań państwa nadbrzeżnego niezbędne jest występowanie zwartych lodów przez ponad sześć miesięcy i w ciągu następujących po sobie lat permanentnie, czy wystarcza także sporadyczne i okresowe
7
B.K. C a r n a h a n , The Canadian Arctic Water Pollution Act: An Analysis, Louisiana Law Review 1971, vol. 31, no. 4, June, s. 631 i nast. Przyjęty akt spotkał się z protestami, zwłaszcza ze strony
USA, które uznały go za próbę zgłaszania roszczeń (zawłaszczania) obszarów morskich. Por. U.S.
Opposes Unilateral Extension by Canada of High Seas Jurisdiction, 62 Department of State Bulletin
1970, s. 610–611.
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pojawianie się pokrywy lodowej? Czy występowanie jej na części tylko wyłącznej strefy ekonomicznej uzasadnia objęcie specjalnym ustawodawstwem
całej strefy? Można zauważyć, że nie wszystkie kraje arktyczne spełniają wymogi dotyczące przyjęcia specjalnego ustawodawstwa i przepisów z powodu
występowania przez większą część roku pokrywy lodowej, jak w przypadku
Islandii czy Szwecji i Finlandii8. Nawet w przypadku Norwegii może powstawać wątpliwość dotycząca występowania ciągłej pokrywy lodowej przez większą część roku i istnienia na części Morza Barentsa wyjątkowego niebezpieczeństwa dla żeglugi.
Co oznacza w praktyce stwierdzenie o „stwarzaniu przeszkód i wyjątkowego
niebezpieczeństwa dla żeglugi” i czy uzasadnia to objęcie specjalną regulacją
lodołamaczy i statków najwyższego typu polarnego, dla których występowanie
lodów nie stwarza specjalnego zagrożenia? Czy specjalne ustawodawstwo może
stosować się do okrętów wojennych i prowadzić do naruszenia ich immunitetów?
Kolejne wątpliwości dotyczą kwestii, czy przyjmowane regulacje mogą odnosić się tylko do spraw związanych z ograniczeniem czy wyłączeniem możliwości
zanieczyszczania środowiska przez statki, czy mogą dotyczyć także bezpieczeństwa statków, ich konstrukcji, wyposażenia i obsady9. Nie jest wyjaśniona wątpliwość, czy postanowienia art. 234 oznaczają większy zakres praw państwa nadbrzeżnego w wyłącznej strefie ekonomicznej, niż posiada ono na morzu
terytorialnym. Przedmiotem kontrowersji może być pytanie, czy daje on „pierwszeństwo”, uchyla ograniczenia, jakie na państwa nadbrzeżne w zakresie regulowania przepływu nakłada prawo przejścia tranzytowego przez cieśniny używane
do żeglugi międzynarodowej.
Artykuł ten stwierdza również, że ustawy i przepisy państwa nadbrzeżnego
powinny być wydane na podstawie najlepszych dostępnych danych naukowych
i powinny uwzględniać żeglugę. Jak należy rozumieć w praktyce postanowienie
o najlepszych danych naukowych – czy chodzi o ocenę możliwego zakłócenia
równowagi ekologicznej przez własne instytuty, czy przez renomowane instytucje międzynarodowe? Jakie konsekwencje związane są z wymogiem uwzględnienia żeglugi?
Możliwość jednostronnego przyjmowania ustawodawstwa i przepisów dotyczących żeglugi w wyłącznej strefie ekonomicznej, bez wyraźnego wymogu ich
akceptacji przez Międzynarodową Organizację Morską, prowadzi do przekreślenia jednolitości wymogów i standardów odnoszących się do żeglugi międzynarodowej. Oznacza to w praktyce, że regulacje przyjęte przez Kanadę i Rosję
8

Islandia w ustawie z 2004 r. dotyczącej zapobiegania morskiemu i przybrzeżnemu zanieczyszczaniu nie odwołuje się do specjalnych uprawnień wynikających z art. 234 UNCLOS, a ustawa ta jest
zgodna z postanowieniami MARPOL. Norwegia nie ma żadnego specjalnego ustawodawstwa przew idującego implementację art. 234 UNCLOS.
9
European Commission, Legal aspects of Arctic shipping, Summary Report, European Union, Publication Office of the European Union 2010, s. 13.
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idą dalej niż wymogi formułowane przez pozostałe państwa arktyczne i Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki
(MARPOL). Antycypując dalsze wywody, można zauważyć, że między Kanadą i Rosją są też różnice. Kanada objęła ustawodawstwem, wynikającym z art.
234, całą strefę ekonomiczną. W 2009 r. zmieniła akt o zapobieganiu zanieczyszczeniu wód arktycznych, rozszerzając jego obowiązywanie ze 100 mil na
200 mil, a więc na cały obszar swojej wyłącznej strefy ekonomicznej. Rosja
ograniczyła się natomiast do zastosowania specjalnych wymogów i regulacji
tylko w odniesieniu do statków korzystających z Północnej Drogi Morskiej.
W lipcu 2010 r. Kanada wprowadziła obowiązkowy system NORDREG
(Vessel Traffic Reporting Arctic Canada Traffic Zone) przewidujący rejestrowanie każdego wejścia na północne wody Kanady. Zgłoszenie, wraz z przedstawieniem planu żeglugi i pozycji statku każdego dnia, jest obowiązkowe dla
wszystkich jednostek powyżej 300 ton rejestrowych pojemności brutto, przepływających przez wody kanadyjskie. Jeśli obcy statek znajduje się w strefie
bez wcześniejszej rejestracji, zgodnie z przyjętymi postanowieniami podlega on
zatrzymaniu w pierwszym porcie, do którego zawinie. Odpowiedzialni niedopełnienia obowiązku zgłoszenia podlegają karze finansowej – grzywnie do 100
tysięcy dolarów kanadyjskich lub odpowiedzialności karnej do jednego roku
więzienia 10.
Wiele państw, m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Singapur, a także Unia
Europejska, natychmiast zakwestionowało obowiązkowy charakter NORDREG, zarówno na drodze dyplomatycznej, jak i na sesjach Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO. Odnosząc się z uznaniem do polityki kanadyjskiej
zmierzającej do ochrony środowiska morskiego Arktyki, zdecydowanie skrytykowały one jednostronne podejście do jej implementacji 11. W odpowiedzi Kanada podkreślała, że obowiązkowa rejestracja statków w systemie NORDREG
zwiększy bezpieczeństwo statków, załogi i pasażerów na wodach arktycznych,
gdyż poszukiwanie i ratownictwo będzie łatwiejsze przy znajomości trasy, którą
płynie zarejestrowany statek12.
Sprzeciw wobec obowiązkowej rejestracji jest formułowany nie tylko przez
państwa, ale przez największe korporacje żeglugowe. Bałtycka i Międzynarodowa Rada Morska (BIMCO), reprezentująca dwie trzecie właścicieli i armatorów statków, przesłała list do władz Kanady, zgłaszając sprzeciw wobec tych
regulacji, które uznała za naruszenie swobody przepływu. BIMCO stwierdziła,

10

M. B e n n e t t , New Canadian Arctic Shipping rules may contravene international law,
http://arctic.foreignpolicy.blogs.com/2010/07/09/new-canadian-arctic-shipping-rules.
11
A. R a s p o t n i k , Positive Unilateralism – An Effective Strategy to Protect the Canadian Arctic
Environment or a Subtle Approach to Establish Sovereignty?, The Arctic Institute, Center for Circumpolar Security Studies, Friday, 23.12.2011, www.thearcticcircumpolarinstitute.org/2011/12/92743-posi
tive-unilateralism-effective.htm.
12
Vessel Traffic Reporting Arctic Canada Traffic Zone (NORDREG), Canadian Coast Guard,
www.ccg-gcc.gc.ca.
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że Kanada powinna uzyskać aprobatę ze strony IMO przed wprowadzeniem
w życie tych regulacji.
Kanada jest jedynym państwem arktycznym, które wprowadziło system
obowiązkowego powiadamiania o wejściu, planach żeglugi, ich zmianach i pozycji zajmowanej każdego dnia na wodach arktycznych bez uzyskania aprobaty
IMO. Ustawodawstwo kanadyjskie może być traktowane jako wykonywanie
praw suwerennych w odniesieniu do żeglugi w wyłącznej strefie ekonomicznej,
co budzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z postanowieniami konwencji
o prawie morza. W tym kontekście należy odnotować, że Komitet Bezpieczeństwa Morskiego IMO na 91. sesji w listopadzie 2012 r. przyjął nowy system
raportowania na obszarze Morza Barentsa, zaproponowany przez Norwegię
i Rosję. System ten obowiązuje od 1.06.2013 r. Przewiduje on uczestnictwo
statków powyżej 5000 ton rejestrowych pojemności brutto, wszystkich tankowców, statków przewożących niebezpieczne ładunki oraz statków o ograniczonej
zdolności nawigacyjnej. System ten nie obejmuje mniejszych statków.

2. NA DRODZE DO PRZYJĘCIA OBOWIĄZKOWEGO
KODEKSU POLARNEGO
Statki pływające na wodach arktycznych narażone są na szczególne i wyjątkowe niebezpieczeństwa. Warunki pogodowe, mgły i wichury, a także brak
map i sprawnego systemu komunikacji oraz infrastruktury portowej stawiają
żeglarzy wobec ogromnych wyzwań. Niskie temperatury powodują zamarzanie
urządzeń pokładowych i wyposażenia statków, narażają je na częste awarie
i obniżają ich sprawność działania. Wprawdzie istnieje wiele wiążących norm
w prawie morza mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa statków, ich
załogi i pasażerów, jak również pokaźna liczba kodeksów, wskazówek i rekomendacji przyjmowanych przez Międzynarodową Organizację Morską, jednak
nie są one instrumentami przyjmowanymi wyłącznie na potrzeby żeglugi
w Arktyce.
Z pewnością przestrzeganie tych norm i standardów nie pozostaje bez
wpływu na podnoszenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej w omawianym regionie. Można tu przede wszystkim wskazać na międzynarodową konwencję
o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r. (SOLAS) wraz z protokołami
z 1978 r. i 1988 r., konwencję o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r.
(COLREG), konwencję o poszukiwaniu i ratownictwie z 1979 r. (SAR) czy
konwencję o liniach ładunkowych z 1966 r. Wszystkie państwa arktyczne, co
należy odnotować, są związane ich postanowieniami13.

13

Należy odnotować, że tylko Kanada nie jest stroną protokołu z 1978 r. do SOLAS.
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Jednak ze względu na specyfikę środowiska morskiego Arktyki, a także sytuację, gdy w konsekwencji przyjęcia art. 234 UNCLOS państwa arktyczne
określają w drodze jednostronnych działań standardy i wymogi dotyczące nie
tylko zapobiegania zanieczyszczaniu wód arktycznych przez statki, ale również
kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem morskim, wymaga
ono rozwiązań przyjmowanych i adresowanych do całej Arktyki. Obecny stan
prawny prowadzi do braku jednolitości i istnienia zróżnicowanych standardów
i wymogów. W tej sytuacji konieczne jest ujednolicenie i przyjęcie jasnych
norm obowiązujących na wodach morskich całej Arktyki. Dodatkowym, istotnym argumentem jest nowa sytuacja w tym regionie – znaczna część Oceanu
Arktycznego (będąca morzem otwartym) wskutek ocieplania stopniowo umożliwia żeglugę, a więc sytuacja prawna nie może być regulowana jednostronnie,
jak ma to miejsce w stosunku do wyłącznych stref ekonomicznych.
Jedynym, jak dotąd, instrumentem, który może być uznany za soft law, są
niewiążące Wskazówki dla statków operujących w pokrytych lodem wodach
arktycznych14. Wskazówki zostały przyjęte przez dwa organy IMO – Komitet
Bezpieczeństwa Morskiego i Komitet Ochrony Środowiska Morskiego –
w październiku i grudniu 2002 r. Komitety przyjęły Wskazówki, uznając potrzebę istnienia zaleceń dla statków operujących w Arktyce, stanowiących uzupełnienie postanowień znajdujących się w opracowanych już instrumentach IMO.
Wskazówki odnoszą się do statków objętych konwencją SOLAS, łącznie ze statkami pasażerskimi i towarowymi o pojemności brutto 500 i więcej ton. Jeśli
chodzi o zakres terytorialny stosowania, to zostały z niego wyłączone wody Islandii. Jak napisano we wstępie (p. 1.2), są one przeznaczone dla statków operacyjnych w pokrytych lodem wodach Arktyki i zawierają dodatkowe postanowienia niezbędne do wzięcia pod uwagę, poza wymogami formułowanymi już
w konwencji SOLAS, co wynika z konieczności uwzględnienia specyficznych
warunków wód arktycznych. Nie są one wiążące i powinny być interpretowane
jako zawierające tylko zalecenia. Ich celem jest promowanie bezpieczeństwa
żeglugi i zapobieganie zanieczyszczeniom ze statków w Arktyce. Podzielone na
cztery części Wskazówki podejmują kwestie: a) konstrukcji statków, b) wyposażenia, c) operacji statków i d) ochrony środowiska oraz zapobiegania szkodom15.
Na uwagę zasługuje sugestia zharmonizowania typów statków polarnych.
Wskazówki odwołują się do zunifikowanych wymogów dla statków polarnych,
przyjętych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych, jednak w dalszym ciągu pozostawiają one poszczególnym towarzystwom
członkowskim pewien margines uznania, co oznacza w praktyce, że statki operujące w Arktyce mogą być klasyfikowane według różnych standardów. Przy14
International Maritime Organization, Guidelines for Ship Operating in Arctic Ice-covered Waters, MSC/Cire.1056, MEPC/Cire.399, 23.12.2002.
15
Szczegółowe omówienie Wskazówek przedstawia Q. J e n s e n , The IMO Guidelines for Ships
Operating in Arctic Ice-covered Waters, From Voluntary to Moderatory Tool for Navigation Safety and
Environmental Protection?, Fridfjof Nansen Institut, March 2007, s. 1–32.
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jęta i sugerowana kwalifikacja dzieli je na siedem typów – od PC-1 do PC-7
– w zależności od możliwości pływania w różnych warunkach lodowych16.
Statki typu polarnego powinny mieć wzmocnienia umożliwiające przetrwanie
uszkodzeń kadłuba przez lód. Substancji stwarzających niebezpieczeństwo zanieczyszczenia nie należy umieszczać w częściach statków narażonych na ryzyko
uszkodzeń lodowych. Statki powinny być wyposażane w urządzenia i instalacje
minimalizujące niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód arktycznych. Wyposażenia nawigacyjne, komunikacyjne i ratownicze powinny uwzględniać warunki
arktyczne. Na uwagę zasługuje też sugestia umieszczania na statkach pilotów lodowych.
Przyjęte przez IMO Wskazówki były krytykowane ze względu na istniejące
w nich pewne luki i niejasności17. Wskazywano na brak szczegółów dotyczących przygotowania, niezbędnego doświadczenia i praktyki pilotów polarnych
oraz co do używania sprayów i chemikaliów do zwalczania oblodzenia urządzeń pokładowych. Zwracano uwagę, że zalecenia powinny dotyczyć nie tylko
Arktyki, ale – ze względu na podobieństwo warunków żeglugi – także Antarktyki. Najważniejsze zastrzeżenia dotyczą tego, że instrument ten nie ma charakteru obowiązkowego.
Zgodnie z postulatem sformułowanym na spotkaniu konsultacyjnym traktatu
antarktycznego (ATCM) w 2004 r., prace nad przygotowaniem wskazówek dla
statków operujących w Arktyce i Antarktyce 18 prowadzono w 2008 i 2009 r.
W grudniu 2009 r. IMO przyjęła Wytyczne dla statków operujących na obszarach polarnych (Guidelines for Ships Operating In Polar Areas) obejmujące wody Arktyki i Antarktyki 19. Weszły one w życie 1.01.2011 r. Wytyczne
z 2009 r. w istocie obejmują zaleceniami z 2002 r. dla Arktyki także Antarktykę. Preambuła wyjaśnia, że choć wody Arktyki i Antarktyki wykazują wiele
podobieństw, są między nimi istotne różnice. Arktyka jest oceanem otoczonym
przez kontynenty, podczas gdy Antarktyka jest kontynentem otoczonym przez
ocean. O ile w Arktyce mamy do czynienia z wieloletnim lodem, o tyle w Antarktyce jest bardzo mało wieloletniego lodu, gdyż pokrywa lodowa ulega roztopieniu na obszarach dwóch mórz antarktycznych: Weddell i Ross. Układ Wytycznych z 2009 r. jest identyczny ze Wskazówkami z 2002 r., a zasadniczą

16

Pierwsze pięć typów statków polarnych ma mieć możliwość całorocznego działania, ale w różnych warunkach lodowych. W przypadku pierwszego typu ma on zdolność wykonywania żeglugi we
wszystkich warunkach lodowych. Kolejne typy muszą mieć zdolność operacyjną w średnich warunkach
lodu wieloletniego (PC-2), w dwuletnich lodach (PC-3), w grubym jednorocznym lodzie (PC-4)
i w średnim jednorocznym lodzie (PC-5). Ostatnie dwa typy statków muszą mieć zdolność żeglowania
latem i jesienią w średnim lodzie jednorocznym (PC-6) i w cienkim lodzie jednorocznym (PC-7).
17
Arctic Council, Arctic Marine Shipping Assessment Governance of Arctic Shipping, AMSA Executive Summary and Recommendations 2009, s. 57.
18
ATCM Decision 4 (2004), Guidelines for Ships Operating in Arctic and Antarctic Ice-covered
Waters.
19
A 26/Res.1024, Adopted on 2 December 2009, Agenda Item 10, 18.01.2010.
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różnicą jest objęcie obszaru wód Antarktyki. Takie same są też postanowienia
dotyczące typów statków polarnych.
W czasie prac nad Wytycznymi dla statków operujących na wodach polarnych
ujawniło się silne poparcie państw morskich, łącznie z uczestniczącymi w spotkaniach Komitetu Konsultacyjnego Traktatu Antarktycznego20, dla idei opracowania i przyjęcia obowiązkowych wytycznych – wiążącego prawnie instrumentu,
który zastąpiłby nieobowiązujące Wytyczne z 2009 r. W lutym 2010 r. IMO
rozpoczęła prace zmierzające do przygotowania projektu kodeksu polarnego
obejmującego oba rejony – Arktykę i Antarktykę. Zakładano, że prace zostaną zakończone w ciągu trzech lat. Obecnie termin ich zakończenia przedłużono
do 2014 r.
Organem prowadzącym prace jest podkomitet do projektowania i wyposażania
statków oraz grupa korespondencyjna (międzysesyjna)21. Kodeks ma obejmować
takie kwestie związane z żeglugą, jak: projektowanie statków, ich konstrukcja
i wyposażenie, problemy związane z aspektami operacyjnymi i przy-gotowaniem
załogi, poszukiwanie i ratownictwo, a także kwestie ochrony unikatowego środowiska morskiego i ekosystemu regionów polarnych. Podkomitet przedstawia rezultaty swoich prac innym podkomitetom i komitetom IMO, zwłaszcza Komitetowi Ochrony Środowiska Morskiego i Komitetowi Bezpieczeństwa Morskiego,
które mają przyjąć w specjalnych rezolucjach w 2014 r. projekt kodeksu22. Prace
ujawniły różnice stanowisk co do kwestii postanowień dotyczących ochrony środowiska – czy mają być one częścią kodeksu, czy też stać się poprawkami do odpowiednich aneksów MARPOL i innych instrumentów IMO. Podkomitet zaapelował do obu komitetów, by rozpoczęły dyskusję nad sposobem nadania
kodeksowi obowiązującego charakteru.

3. STATUS PRAWNY PÓŁNOCNEJ DROGI MORSKIEJ
W ŚWIETLE USTAWODAWSTWA ROSYJSKIEGO
Idea poszukiwania i wykorzystania szlaku morskiego do ustanowienia bezpośredniego połączenia morskiego Rosji z Chinami jest związana z nazwiskiem
rosyjskiego dyplomaty D. Gerasimowa, który po raz pierwszy w XVI w. zwrócił uwagę na taką możliwość23. W XVII w. kupcy korzystali z drogi morskiej
z Archangielska do Półwyspu Jamalskiego i do ujścia Obu. W XVIII w. V. Be20

Resolution 8 (2009), ATCM XXXII – CEP XII, Baltimore. Antarctic Shipping Code. Adopted
17.04.2009.
21
DE 55(12)1. Development of a Mandatory Code for Ships Operating in Polar Waters, Report of
the Correspondence Group, 17.12.2010.
22
Por. kolejne sprawozdania: Sub-Committee on Ship Design and Equipment (DE) 53 rd session,
22–26.02.2010; 54th session, 25–29.10.2010; 56th session, 13–17.02.2012, 57th session, 18–22.03.2013.
23
Nothern Sea Route, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Sea_Route; Northern Sea
Route, VisWiki, http://www.viswiki.com/en/Northern_Sea_Route.
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ring, żeglarz duński pozostający w służbie Rosji, dopłynął do cieśniny, która
dziś nosi jego nazwisko. Jednak od połowy XVIII w. niemal do ostatniego
ćwierćwiecza XIX w. nikt nie ryzykował żeglugi do Cieśniny Beringa. Podejmowane do XIX w. wyprawy pozwoliły na sporządzenie mapy, zwłaszcza zachodniej części Przejścia Północno-Wschodniego, jednak udane wyprawy dotyczyły tylko fragmentów tej drogi morskiej. Nikomu nie udało się przepłynąć
całej Północnej Drogi Morskiej. Doszło do tego dopiero w XIX w. – udanego
przejścia tego szlaku i jego „podboju” dokonał fińsko-szwedzki badacz polarny
A.E. Nordenskiöld24 na parowcu „Vega”, który w 1879 r. przepłynął całą drogę
z Europy do Cieśniny Beringa w ciągu dwunastu miesięcy. W 1915 r. rosyjska
ekspedycja dwóch lodołamaczy pod dowództwem B. Wilkickiego dokonała kolejnego pełnego przejścia Północnej Drogi Morskiej ze wschodu na zachód.
Rewolucja bolszewicka otworzyła nowe możliwości, a właściwie wręcz konieczność korzystania z Północnej Drogi Morskiej. Blokada i izolacja Rosji Radzieckiej w pierwszych latach po rewolucji zmusiła niejako do korzystania
z niej. Stała się ona nie tylko najkrótszym połączeniem między zachodnimi
a dalekowschodnimi obszarami państwa, lecz również jedynym połączeniem
znajdującym się pod wyłączną jurysdykcją radziecką25. Nazwa Północna Droga
Morska zastąpiła całkowicie wcześniejszą – Przejście Północno-Wschodnie.
W 1920 r. utworzono agencję rządową – Komitet Północnej Drogi Morskiej
(Komseveroput) do wyposażenia, polepszania i studiowania całej drogi od Archangielska do Cieśniny Beringa. W latach 1933–1934 Północna Droga Morska
została oficjalnie otwarta, a jej handlowa eksploatacja rozpoczęła się w 1935 r.
Rozwój przemysłu w północnych, syberyjskich regionach Związku Radzieckiego, wydobycie rud metali, zwłaszcza niklu, węgla, a później ropy naftowej
i gazu, konieczność dostarczenia zaopatrzenia do miast i osiedli syberyjskich
umacniało znaczenie Północnej Drogi Morskiej – jako ważnej wewnętrznej
i krajowej magistrali komunikacyjnej26, niezbędnej do wykorzystywania zasobów radzieckiej Arktyki.
Rozpad Związku Radzieckiego wraz z towarzyszącym mu kryzysem ekonomicznym i społecznym w latach 90. miał negatywny wpływ na sytuację
i możliwości korzystania z Północnej Drogi Morskiej. Cały system infrastruktury uległ poważnej degradacji. Dotyczyło to floty lodołamaczy, portów, polar24

C.L. R a g n e r , The Northern Sea Route (tłumaczenie angielskie), Den norra sjovagen, [w:] Barents – elt gransland Norden, Arena Norden, ed. H. T o r s t e n , Stockholm 2008, s. 115.
25
Bolszewicy od początku uznali rozwój północnych dróg morskich za konieczność. W 1921 r.
podjęto decyzję o powołaniu do życia Instytutu Badawczego do prowadzenia studiów nad morzami,
rzekami i wyspami wybrzeża arktycznego Rosji Radzieckiej.
26
W 1967 r. Związek Radziecki zaproponował wykorzystanie Północnej Drogi Morskiej do żeglugi
międzynarodowej. Demonstracją tej możliwości było przepłynięcie radzieckiego statku transportowego
z zachodniej Europy do Jokohamy. Choć tranzyt był udany i żegluga zajęła tylko 27 dni, statki obcej
bandery nie skorzystały z tej możliwości. Oferta radziecka została wycofana, by uniknąć jej interpretowania przez ówczesnych sojuszników arabskich jako tworzenie potencjalnej konkurencji dla żeglugi
przez Kanał Sueski.
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nych stacji badawczych i meteorologicznych. W ostatniej dekadzie XX w.
przewożony Północną Drogą Morską fracht zmniejszył się kilkukrotnie w porównaniu z okresem radzieckim. Stopniowo Rosja zaczęła jednak podejmować
kroki i działania w celu przezwyciężenia tego kryzysu. Stało się to koniecznością ze względu na rozwój i wydobycie ogromnych bogactw arktycznych oraz
na potrzebę ściślejszej integracji obszarów Syberii z resztą Rosji. Północna
Droga Morska stała się częścią arterii komunikacyjnej, obejmującej także komunikację rzeczną, lądową i lotniczą.
Specyfika tras żeglugowych tworzących łącznie tę drogę morską polega na
tym, że przebiega ona poprzez wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną
strefę ekonomiczną 27 . Oznacza to, że zgodnie z międzynarodowym prawem
morza mogłyby się stosować do niej trzy różne reżimy żeglugowe. Jednak
w sytuacji, gdy w praktyce nie jest możliwe skorzystanie z wolności żeglugi
obowiązującej w wyłącznej strefie ekonomicznej bez wpływania na obszary
morskie znajdujące się pod suwerennością Federacji Rosyjskiej (wody wewnętrzne i morze terytorialne) – bez pilotażu, asysty i pomocy lodołamaczy
rosyjskich, a także w większości przypadków bez konieczności zawijania do
portów rosyjskich – jest ona uznana przez Rosję za narodową drogę morską. W konsekwencji tego stanowiska jej status prawny jest regulowany ustawodawstwem wewnętrznym. Zostało ono zakwestionowane przez Stany Zjednoczone i wiele państw Unii Europejskiej, które podkreślały, że Północna
Droga Morska obejmuje cieśniny międzynarodowe, w których powinno obowiązywać prawo przejścia tranzytowego zgodnie z częścią III UNCLOS.
Przedmiotem kontrowersji stało się również włączenie do wód wewnętrznych
znacznych obszarów morskich wokół wysp poprzez nieuzasadnione w świetle
postanowień konwencji zastosowanie systemu linii prostych, a nie linii najniższego stanu wód28.
Przyjęte w 1990 r. zasady żeglugi na trasach morskich Północnej Drogi
Morskiej29, wprowadzone w życie od 1.07.1991 r., zostały opracowane, jak się
podkreśla, z uwzględnieniem ustawodawstwa wewnętrznego i zasad prawa
międzynarodowego. W 1995 r. przyjęto przewodnik dla żeglugi na Północnej
Drodze Morskiej i regulacje dotyczące konstrukcji i wyposażenia statków korzystających z tej drogi. Zasady w części zawierającej definicję wyjaśniają, że
27
Długość tras pozostających do wyboru różni się znacznie. Przy żegludze blisko wybrzeża i przy
rozwijaniu do portu czy portów wynosi ona około 3500 mil, podczas gdy przy żegludze w większej
odległości od brzegu trasa ulega „wyprostowaniu”. Może być ona krótsza i wynosić wówczas około
2800 mil. Jednak wybór trasy nie jest tylko kwestią dowolności, lecz zależy od warunków pogodowych
i zalegania lodów. Poza latem, kiedy w ciągu dwóch–trzech miesięcy możliwa jest żegluga w większej
odległości od brzegu, wybór tras bliżej brzegu staje się koniecznością.
28
Por. US Department of State, Limits in the Seas no. 112: United States Responses to Excessive
National Maritime Claims, 9.03.1992, www.state.gov/documents/organization/58381.pdf., s. 19–30.
29
Zgodnie z decyzją Rady Ministrów ZSRR nr 565 z czerwca 1990 r. zasady zostały przyjęte
14.09.1990 r. Tekst został opublikowany i jest dostępny w internecie: Rules of Navigation. Regulations
for Navigation on the Sea Ways of the Northern Sea Route. Approved by the USSR Minister of Merchant Marine, 14.09.1990.
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Północna Droga Morska jest narodową drogą transportową usytuowaną
w obrębie wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Jest ona uznana za narodową drogę komunikacyjną także w ustawie
Federacji Rosyjskiej dotyczącej wód wewnętrznych, morza terytorialnego i strefy przyległej z 1998 r. oraz w ustawie, również z tego roku, o wyłącznej strefie
ekonomicznej. Zgodnie z zasadami żeglugi z 1990 r. znajduje się ona między
zewnętrznymi punktami, którymi na zachodzie są: wejście do cieśniny Nowej
Ziemi i południk biegnący od cypla Żelanija na północ, zaś granice wschodnie
wyznaczane są w cieśninie Beringa równoleżnikiem 66 o szerokości północnej
i południkiem 168o58’3” długości zachodniej.
Północna Droga Morska jest zarządzana przez Administrację, która dysponowała urzędami operacji morskich, przy czym dla zachodniej części drogi (do
południka 125o długości wschodniej) urząd ten miał siedzibę w porcie Dikson,
a dla wschodniej (od południka 125o) w porcie Pevek. Urzędy operacji morskich istniejące do 2013 r. były zobowiązane do dostarczania statkom informacji żeglugowych oraz do zapewnienia obsługi pilotażowej i ratowniczej. Administracja i urzędy operacji morskich nie odpowiadają za szkody poniesione
przez statek czy ładunek w czasie przepływu, chyba że zostanie udowodniona
ich wina. Zasady stanowią, że Północna Droga Morska jest otwarta na niedyskryminacyjnych zasadach dla statków wszystkich państw. Regulują one
korzystanie z niej dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi oraz dla zapobiegania,
zmniejszania i kontrolowania zanieczyszczeń środowiska morskiego ze statków,
jako że wyjątkowo surowe warunki klimatyczne istniejące w regionach Arktyki
i występowanie lodu przez większą część roku stwarzają przeszkody bądź zagrażają bezpieczeństwu żeglugi. Zanieczyszczenie morza czy wybrzeża, jak
stwierdzają zasady, może wyrządzić wielkie szkody w równowadze ekologicznej i zakłócić ją w nieodwracalny sposób, może też wyrządzić szkodę interesom
i dobrobytowi ludów północy.
Właściciel, armator czy kapitan statku zamierzającego uprawiać żeglugę na
Północnej Drodze Morskiej musi przedstawić na cztery miesiące przed zamierzonym przepływem notyfikację i prośbę o zapewnienie obsługi statku oraz
gwarancje zapłaty za pomoc lodołamaczy. Na podstawie złożonych dokumentów w ciągu dziesięciu dni Administracja informuje aplikanta o możliwości
przepływu oraz innych okolicznościach, które musi wziąć pod uwagę. Może
ona też wymagać konieczności przeprowadzenia inspekcji statku jako warunku
udzielenia zgody na przepływ. Inspekcja może mieć miejsce w Murmańsku,
Nachodce i Providenji czy w jakimkolwiek innym porcie wygodnym dla właściciela. Przeprowadzenie statków trasami morskimi Północnej Drogi Morskiej
przewidziane jest w okresie otwartym dla żeglugi, którego początek i koniec
ustala Administracja.
Korzystanie przez statki z Północnej Drogi Morskiej oznacza, że przepływ
był do 2013 r. cały czas kontrolowany przez zachodni i wschodni urząd operacji
morskich, które koordynują ruch statków i obsługę ze strony lodołamaczy, za-
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pewniają pilotów lodowych oraz dostarczają niezbędnych informacji o warunkach lodowych i hydrometeorologicznych. Statki – w zależności od istniejących
warunków na poszczególnych odcinkach szlaków morskich – mogą korzystać
z jednego z pięciu możliwych sposobów prowadzenia: a) prowadzenie z wybrzeża wzdłuż określonych tras, b) prowadzenie z samolotu czy helikoptera,
c) stosowanie konwencjonalnego pilotażu, d) prowadzenie przez lodołamacz,
e) prowadzenie przez lodołamacz w połączeniu z konwencjonalnym pilotażem
ze statku. Statki mogą płynąć osobno lub w konwojach30.
Obowiązkowe prowadzenie statków z pilotem lodowym na pokładzie przez
lodołamacze jest ustanowione dla cieśnin: Wilkickiego, Szokalskiego, Dymitra
Łaptiewa i Sannikowa. W innych częściach Północnej Drogi Morskiej urzędy
operacji morskich decydują, jakie rodzaje prowadzenia mają być zastosowane.
W przypadku niekorzystnych warunków lodowych, żeglugowych, hydrograficznych i innych stwarzających niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska
morskiego przedstawiciel Administracji może przeprowadzić inspekcję statku
w czasie jego żeglugi. Administracja lub urzędy operacji morskich mogą zawiesić przepływ na specjalnych odcinkach na okres, w jakim istnieją okoliczności, które spowodowały zawieszenie przepływu. Jeśli statek narusza zasady
uprawiania żeglugi na Północnej Drodze Morskiej oraz regulacje dotyczące jej
wykonywania, może być z niej usunięty. Kierunek, w którym statek powinien
się udać, aby opuścić drogę, wskazuje odpowiedni urząd operacji morskich. Kapitan statku płynącego Północną Drogą Morską ma obowiązek informowania Administracji o jakimkolwiek przypadku zanieczyszczenia przezeń dokonanego czy
wykrytego.
Regulacje rosyjskie z lat 90. pomijają milczeniem kwestię okrętów wojennych i statków państwowych korzystających z immunitetów. Milczeniem pominięta jest również kwestia korzystania z Północnej Drogi Morskiej w celach
turystycznych. Wymogi dotyczące zakazu zanieczyszczania ze statków idą dalej
niż konwencja w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu ze statków (MARPOL). Wątpliwości budzi obowiązek opłat za usługi lodołamaczy niezależnie
od rzeczywistej potrzeby ich świadczenia. Także wysokość tych opłat jest dyskusyjna. Obniżenie ich przy zakładanym wzroście obrotu morskiego na Północnej Drodze Morskiej będzie istotnym elementem zwiększającym konkurencyjność i atrakcyjność tego szlaku morskiego31.
Przyjęte na początku lat 90. ubiegłego stulecia regulacje dotyczące zasad
korzystania z Północnej Drogi Morskiej wymagały nowelizacji i wypełnienia
istniejących luk. Podjęte przez Dumę już pod koniec XX w. prace zmierzające
30
W przypadku płynięcia w konwoju prowadzącym statkiem jest z reguły lodołamacz lub statek
najwyższego typu polarnego, którego kapitan posiada wystarczające doświadczenie w tego rodzaju
operacjach. Jeśli statek nie stosuje się do poleceń urzędu operacji morskich co do sposobu jego prowadzenia, traktowane jest to jako pogwałcenie zasad żeglugi na Północnej Drodze Morskiej.
31
Por. Northern Sea Route should not be expansive, Barents Observer, 26.08.2010, Barents_Observer.com,
http://www.barentsobserver.custopublish.com/northern-sea-route-should-not-beexp.
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do przygotowania nowej ustawy dotyczącej statusu prawnego tej drogi morskiej
trwały dość długo 32 i zakończyły się przyjęciem ustawy federalnej nr 132
w czerwcu i jej podpisaniem przez prezydenta Putina 28.07.2012 r.33. Ustawa
wprowadza poprawki do wcześniejszych regulacji określających zasady wykonywania żeglugi na tej drodze morskiej, utrzymując większość dotychczasowych rozwiązań i tylko w kilku kwestiach zmienia dotychczasowe unormowania, lepiej przystosowując je do wzrastającego obrotu morskiego na tej trasie.
Nowa ustawa potwierdza, że Północna Droga Morska jest historyczną, narodową drogą morską Federacji Rosyjskiej. Obejmuje wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefy przyległe i wyłączną strefę ekonomiczną przylegające do
wybrzeży północnej Rosji. Rozciąga się ona od cieśniny Beringa i najbardziej na
wschód wysuniętego punktu wybrzeża rosyjskiego do archipelagu Nowej Ziemi
na zachodzie. Wyłączone jest z niej Morze Barentsa wraz z Murmańskiem.
W dalszym ciągu nie została jednak precyzyjnie określona jej szerokość34. Ustawa potwierdza, że droga jest otwarta dla statków wszystkich bander bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
Istotnym novum jest stworzenie jednolitej Administracji z siedzibą w Moskwie i likwidacja dwóch biur operacji morskich. Z pewnością skoncentrowanie
decyzji w jednym miejscu może usprawnić zarządzanie. Administracja rozpocznie swą działalność wraz z nowym sezonem żeglugowym w 2013 r.
Przyjęto nowe, precyzyjne zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku w trakcie przepływu, za które odpowiada właściciel statku.
Bez odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie stosownego
ubezpieczenia i dysponowania odpowiednim zabezpieczeniem finansowym statek nie uzyska zgody na przepływ. Bardzo istotną zmianą jest wyraźne wskazanie, że opłaty za usługi lodołamaczy, pilotaż i obsługę statków określone są
wartością świadczonych usług. Jest to spełnieniem wcześniej formułowanych
postulatów.
Ustawodawstwo rosyjskie dotyczące Północnej Drogi Morskiej w dalszym
ciągu nie reguluje kwestii przepływu okrętów wojennych i statków o specjalnej
charakterystyce. Można natomiast zakładać, że niebawem zostanie przyjęta nowa
taryfa opłat uzależniająca je od zakresu świadczonych usług. W zatwierdzonej
32

Przedstawiony w 1999 r. przez grupę roboczą pracującą pod przewodnictwem akademików:
A.G. G r a n b e r g a i A.N. C z i l i n g a r o w a projekt przewidywał uzyskiwanie zezwolenia na przepływ okrętów wojennych, a także wprowadzenie tego wymogu w stosunku do statków o napędzie atomowym i przewożących materiały nuklearne czy inne niebezpieczne dla środowiska substancje. Projekt
zakazywał też przelotu obcych samolotów wojskowych i przewidywał wymóg uzyskiwania zezwolenia
na przeprowadzanie jakichkolwiek prac badawczych wzdłuż tej trasy. Por. A.L. K o ł o d k i n ,
V.N. G u t s u l i a k , V. B o b r o w a , The World Ocean: International Legal Regime (tłumaczenie
W.E. B u t t l e r ), The Hague 2010, s. 212. Przedłużanie się prac ustawodawczych wskazywało na istniejące wewnętrzne rozbieżności co do zasadności ograniczenia swobody żeglugi okrętów wojennych
i statków o specjalnej charakterystyce.
33
Vladimir Putin sign law on the Northern Sea Route, Arctic Info, 30.07.2012, http:// www.arc
tic.info.com/News/Page/vladimirputin-signs-law-on-the-northern-sea-route.
34
Por. przyp. 27.
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20.02.2013 r. przez prezydenta Putina strategii rozwoju regionu w odniesieniu do
Północnej Drogi Morskiej 35 podkreślono jednoznacznie konieczność dalszego
ulepszania podstaw prawnych dotyczących jej zarządzania i funkcjonowania,
w szczególności w kwestiach opłat za usługi i systemu obowiązkowych ubezpieczeń. Nic nie świadczy jednak o gotowości Rosji do podjęcia jakiejkolwiek dyskusji w kwestiach tranzytu przez cieśniny czy regulacji przepływu przez wyłączną strefę ekonomiczną.

4. SPÓR DOTYCZĄCY CHARAKTERU PRAWNEGO
PRZEJŚCIA PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO
Przejście Północno-Zachodnie obejmuje kilka tras żeglugowych przechodzących przez ogromny archipelag kanadyjski, obejmujący ponad 19 tysięcy
wysp. Łączy ono Ocean Atlantycki z Pacyfikiem, pozwalając na znaczne skrócenie trasy przepływu w porównaniu z przepływem przez Kanał Panamski czy
opłynięciem przylądka Horn.
Pierwsze odnotowane w literaturze przepłynięcie tej trasy miało miejsce
w 1905 r., a dokonał tego Roald Amundsen36. Trwało ono aż trzy lata. Natomiast pierwsze udane przejście tranzytowe w ciągu jednego sezonu i w dwóch
kierunkach nastąpiło dopiero w początkach lat 40. XX w. Dokonał tego kanadyjski statek RCMPV „St. Roch”.
Status prawny Przejścia Północno-Zachodniego stał się przedmiotem
sporu kanadyjsko-amerykańskiego już na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego
stulecia. W obecnej fazie sporu Stany Zjednoczone uważają, że przejście jest
cieśniną międzynarodową, której reżim prawny określają postanowienia
UNCLOS, ustanawiające prawo przejścia tranzytowego przez cieśniny międzynarodowe, podczas gdy Kanada stoi na stanowisku, że stanowi ono wody
wewnętrzne znajdujące się pod pełną suwerennością kanadyjską, a korzystanie z niego zależy od jej zgody. Stany Zjednoczone nie kwestionują suwerenności kanadyjskiej nad samymi wyspami. Tytuł do nich, od przekazania go
Kanadzie przez Zjednoczone Królestwo w 1880 r., nie był i nie jest kwestionowany ani przez USA, ani przez inne państwo. Spór dotyczy kwestii, czy można
przepływać przez okalające je wody bez zgody Kanady, czy nie.
Już w 1969 r. Stany Zjednoczone wysłały, posiadający wzmocnienie lodowe, supertankowiec „Manhattan”, który przepłynął przez przejście. Kilka lat
później, w 1985 r., tego samego dokonał lodołamacz amerykańskiej straży granicznej „Polar Sea”37. W 1985 r. Kanada zastosowała system linii prostych
35

Tekst w języku rosyjskim: http://prawitielstwo/ff/docs/22846.
Informacja zamieszczona w Internecie: http://www.fromheim.com/Amundsen/NWP/NWpassage.html.
37
Szerzej na ten temat: G. K i l l a b y , Great Game In a Cold Climate: Canada’s Arctic Sovereignty
in Question, tekst: http://www.journal.forces.ge.ca/vo6/no4/north-nord-01-eng.asp.
36
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do wyznaczania linii podstawowej morza terytorialnego w sposób, który
umieszczał cały archipelag po jej wewnętrznej stronie, a więc pozwalał na
uznanie tych wód za wewnętrzne 38 . Protest Stanów Zjednoczonych wobec
tego rozwiązania został wsparty przez Komisję Europejską, która także uznała
odwołanie się do systemu linii prostych za niezgodne z prawem międzynarodowym. Komisja zwróciła szczególną uwagę na „niezwykłą” długość kilku z tych
linii, znacznie przekraczającą długości dopuszczone przez UNCLOS w odniesieniu do wyznaczania granic archipelagów39.
Mimo istniejącego sporu Kanada i Stany Zjednoczone zawarły w 1988 r.
porozumienie o współpracy arktycznej. Stwierdza ono, że żegluga lodołamaczy
amerykańskich na wodach uznawanych przez Kanadę za wody wewnętrzne będzie miała miejsce za zgodą rządu kanadyjskiego. Ze swej strony Kanada zobowiązała się do wyrażenia zgody w przypadku zwrócenia się o jej udzielenie.
Tym niemniej porozumienie nie oznaczało uznania roszczeń kanadyjskich, gdyż
oba państwa stwierdziły, że nic w tym porozumieniu, ani też jakakolwiek praktyka z niego wynikająca nie mają wpływu na stanowiska obu rządów w kwestiach prawa morza, w tym dotyczących swobody przepływu i innych sprawach
morskich. Innymi słowy, państwa pozostały przy swoim stanowisku i zgodziły
się na kontynuowanie istniejącego sporu40. Porozumienie, o czym należy pamiętać, dotyczyło jedynie żeglugi amerykańskich lodołamaczy.
Stanowisko kanadyjskie prezentowane w sporze sprowadza się do kilku
argumentów za odrzuceniem tezy, że przejście jest cieśniną międzynarodową.
Przyjęcie tej tezy oznaczałoby uznanie prawa do tranzytowego przejścia ograniczającego, jak już odnotowano, prawa państwa tranzytowego do regulowania przepływu. Z punktu widzenia topografii czy geografii trudno jest podważać tezę
amerykańską, że przejście jest jednym ciągiem cieśnin i może być uznane za jedną długą cieśninę.
Konwencja w art. 37 wyjaśnia, że koncepcja przejścia tranzytowego ma zastosowanie „…do cieśnin używanych do żeglugi międzynarodowej między jedną częścią morza otwartego lub wyłącznej strefy ekonomicznej a drugą częścią
morza otwartego lub wyłącznej strefy ekonomicznej”. Warunek łączenia części
morza otwartego lub wyłącznej strefy ekonomicznej jest spełniony. Pozostaje
więc do wyjaśnienia kwestia, czy cieśniny składające się na przejście kanadyjskie są w rozumieniu konwencji cieśninami międzynarodowymi. Czy obok kryterium geograficznego musi być spełnione kryterium funkcjonalne i długotrwałe
38
Jak stwierdza art. 8 UNCLOS: „…wody pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego a lądem stanowią część wód wewnętrznych państwa”.
39
Konwencja w odniesieniu do granic archipelagów w art. 47 stwierdza w pkt 2: „Długość takich
linii podstawowych nie powinna przekraczać 100 mil morskich, z tym wyjątkiem, że 3 proc. łącznej
liczby linii podstawowych obejmujących dany archipelag może przekraczać tę długość, najwyżej jednak do 125 mil morskich”.
40
Tekst: Canada Treaty Information, Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America on Arctic cooperation, E 101701 – CTS 19888, no. 29, traetyaccord.gc.ca.
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wykorzystanie dla żeglugi? UNCLOS nie wyjaśnia tej kwestii i nie podaje żadnej definicji cieśnin używanych do żeglugi międzynarodowej. W tej sytuacji
Kanada dowodzi, że niezbędna jest praktyka długotrwałego wykorzystywania takiej cieśniny do żeglugi międzynarodowej41. W tym przypadku można
mówić tylko o sporadycznym korzystaniu z tego szlaku, a wspomniane przejścia
statków amerykańskich nie mogą być uznane za dowód istnienia takiej długotrwałej praktyki. Nie sposób jednak nie zauważyć, że wymóg ten jest
w odniesieniu do zamarzniętych w ciągu całego roku przez wiele lat wód niezbyt
przekonywający. Nie ulega wątpliwości, że przejście to dopiero obecnie – w sytuacji uwolnienia od lodów w ciągu lata – stwarza nową sytuację i możliwości
potencjalnego wykorzystania. Nie należy także zapominać, że przejście było
i jest wykorzystywane do żeglugi wojskowej przez amerykańskie okręty
podwodne o napędzie nuklearnym. Już w 1957 r. „USS Nautilius” przepłynął
przejściem w zanurzeniu, a istnieją przesłanki do uznania, że taki przepływ miał
miejsce w 2005 r.42.
Kanada odnotowuje także posiłkowo swoje prawa historyczne do archipelagu i jego wysp. I tu powstają wątpliwości. Prawa te, jeśli nawet są uznane,
dotyczą wysp, a nie obszarów morskich, których statut prawny, poza morzem
terytorialnym, został określony dopiero w konwencji z Montego Bay. To prawda, że archipelag był i jest zamieszkały przez kanadyjskie ludy tubylcze (Innuitów), ale nie jest w pełni jasny i uznany w prawie narodów tytuł ludów tubylczych do terytorium. Wątpliwości budzi także teza o długotrwałym
i efektywnym wykonywaniu praw suwerennych – ze względu na szczególną
sytuację geograficzną i klimatyczną tych obszarów.
Teza o zasadności zastosowania przez Kanadę systemu prostych linii do
wyznaczenia linii podstawowej oraz granic wód wewnętrznych i morza terytorialnego też może być poddana w wątpliwość. Konwencja o prawie morza
wyraźnie stwierdza w art. 5, że „…zwykłą linią podstawową dla mierzenia szerokości morza terytorialnego jest linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża…”.
Nawet w odniesieniu do wysp położonych na atolach czy obramowanych rafami
art. 6 przewiduje linię podstawową, którą ma stanowić linia najniższego stanu wody. Można dyskutować, czy warunki uzasadniające zastosowanie prostych linii
podstawowych przewidziane w art. 7 są spełnione: a) linia wybrzeża jest bardzo
wygięta, wcina się w głąb lądu albo b) wzdłuż wybrzeża w jego bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się łańcuch wysp, c) zachowany jest ogólny kierunek wybrzeża. Należy także pamiętać o wcześniej odnotowanych zastrzeżeniach Unii Eu41
Kanada odwołuje się do orzeczenia MTS w sprawie cieśniny Korfu, w którym trybunał zwrócił
uwagę na dwa elementy niezbędne do uznania cieśniny za międzynarodową – sytuację geograficzną
i funkcjonalną oraz wykorzystywanie do żeglugi. Na marginesie można zauważyć, że orzecznictwo
MTS nie tworzy prawa, a jedynie w rozumieniu art. 38 statutu MTS jest pomocniczym środkiem ustalania norm prawa.
42
Podane za N. L o u k a c h e v a , Legal Challenges in the Arctic, A position paper presented for the
4th NRF Open Meeting in Oulu, Finland and Lulea, Sweden, 5–8.10.2006, s. 4.

172

Janusz Symonides

ropejskiej do zastosowania przez Kanadę bardzo długich linii prostych – niezgodnych z postanowieniami konwencji i praktyką międzynarodową.
Jest jeszcze inny aspekt zasługujący na rozważenie. Jeśli wyspy zostały potraktowane jako cały, jednolity archipelag, to można się zastanawiać, czy
w takim przypadku nie powinny być zastosowane postanowienia UNCLOS
o prawie archipelagowego przejścia szlakami morskimi, czyli „prawie do
nieprzerwanego, szybkiego i niezakłóconego tranzytu między jedną częścią morza otwartego lub wyłącznej strefy ekonomicznej a drugą częścią morza otwartego lub wyłącznej strefy ekonomicznej”43 .
W debacie dotyczącej statusu prawnego Przejścia Północno-Zachodniego
nie można także zapominać o art. 8 konwencji, który bez wątpienia ma zastosowanie w odniesieniu do statusu wód wewnętrznych Kanady. W punkcie 2 stwierdza on: „Jeżeli wytyczenie prostej linii podstawowej... powoduje
włączenie do wód wewnętrznych obszarów, które poprzednio nie były uważane
za wody wewnętrzne, na wodach tych istnieje prawo nieszkodliwego przepływu
przewidziane w niniejszej konwencji”.
System linii prostych został zastosowany przez Kanadę dopiero w połowie
lat 80. XX w. Do tego czasu Przejście Północno-Zachodnie nie było uważane za
wody wewnętrzne. W świetle tego artykułu można dowodzić, że ewentualne
kompromisowe rozwiązanie istniejącego sporu mogłoby opierać się na
przyjęciu koncepcji nieszkodliwego przepływu44.

UWAGI KOŃCOWE
Jak wynika z przedstawionych rozważań, kwestia respektowania postanowień konwencji o prawie morza dotyczących wolności żeglugi w Arktyce
stała się przedmiotem kontrowersji i sporów prawnomiędzynarodowych.
Dotyczą one nie tylko statusu prawnego Przejścia Północno-Zachodniego i Północnej Drogi Morskiej, lecz również sposobów wyznaczania linii podstawowej
i – szerzej – interpretacji art. 234 UNCLOS oraz ograniczania wolności żeglugi
w wyłącznej strefie ekonomicznej.
Kto jest adresatem zastrzeżeń i krytyki? Nie ulega wątpliwości, że nie
wszystkie państwa arktyczne podejmują działania, które mogą być kwalifikowane jako naruszające swobodę żeglugi. Zastrzeżenia są formułowane
przede wszystkim wobec Kanady i w nieco mniejszym stopniu Rosji. Zdecy43

Konwencja o prawie morza, art. 53.
Wśród argumentów, które mają przekonać społeczność międzynarodową o słuszności zastos owania do Przejścia Północno-Zachodniego koncepcji wód wewnętrznych, znajduje się teza, że kontrola
kanadyjska sprawowana nad przepływem zabezpiecza społeczność międzynarodową przed ewentualnymi przypadkami terroryzmu i przestępczości międzynarodowej. Nie wydaje się, by był to wystarczający argument uzasadniający poddanie żeglugi międzynarodowej całkowitej kontroli kanadyjskiej.
44
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dowanym obrońcą zasady wolności żeglugi w Arktyce są Stany Zjednoczone. Również praktyka i stanowisko pozostałych państw: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji nie stoi w sprzeczności z postanowieniami UNCLOS,
MARPOL i SOLAS.
Z punktu widzenia prawa narodów społeczność międzynarodowa stoi wobec
ważkich pytań. Czy praktyka dwóch państw może doprowadzić do wykształcenia się norm zwyczajowych zmieniających postanowienia UNCLOS, przewidujących prawo nieszkodliwego przepływu przez morze terytorialne, prawo
tranzytowego przejścia przez cieśniny i wolność żeglugi w wyłącznych strefach
ekonomicznych? Czy możliwa do zaakceptowania stanie się sytuacja, w której
korzystanie z wolności żeglugi na częściach Oceanu Arktycznego stanowiących morze otwarte będzie ograniczone i uzależnione od zgody państw nadbrzeżnych na przepływ przez ich wyłączne strefy ekonomiczne?
Nie jest to tylko pytanie teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Badania i symulacje przeprowadzone przez Uniwersytet Kalifornijski45 pozwoliły
na postawienie tezy, że między 2040 a 2059 r. nie tylko oba północne szlaki
morskie, ale i cały obszar Oceanu Arktycznego będzie całkowicie wolny od
lodów w okresie letnim, co oznacza zniknięcie lodu wieloletniego, a tym samym umożliwienie względnie swobodnego korzystania ze szlaków prowadzących przez biegun północny, także przez statki bez specjalnych wzmocnień lodowych. Sytuacja ma być podobna do tej, jaka obecnie ma miejsce
w odniesieniu do Morza Bałtyckiego. Możliwości wykorzystania do żeglugi
szlaku poprzez biegun północny nawet obecnie dowodzi przepływ lodołamacza
chińskiego „Xuelong” w 2012 r. i to w obu kierunkach46.
Wprawdzie istnieje wiele podobieństw między stanowiskiem Kanady, uznającej Przejście Północno-Zachodnie za wody wewnętrzne, a Rosji, określającej
Północną Drogę Morską jako drogę narodową 47 , jednak w stanowisku tych
państw jest dość istotna różnica. Rosja deklaruje, że Północna Droga Morska
jest otwarta na niedyskryminacyjnych zasadach dla żeglugi międzynarodowej
i nie próbuje też określać, poprzez swoje ustawodawstwo, zasad wykonywania
żeglugi w całej swojej 200-milowej wyłącznej strefie ekonomicznej, jak to ma
miejsce w przypadku Kanady.
Problemy i spory dotyczące żeglugi w Arktyce są w znacznej mierze pochodną przyjęcia i rozbieżności w interpretacji art. 234 UNCLOS. Bez wątpienia jest to jedno z najmniej precyzyjnych i najbardziej niejasnych postanowień, jakie można znaleźć w konwencji. Paradoksem jest to, że został on przyjęty
45

N. V a n d e r k l i p p e , Study Predicts Arctic Shipping Quickly Becoming Reality, Globe and
Mail, 4.03.2013.
46
T. P e t e r s e n , Chinese icebreaker concludes Arctic Voyage, Barents Observer, 27.09.2012;
Canada Can Help Russia with Northern Sea Route, The Moscow Times, 9.06.2012.
47
Zdaniem niektórych autorów może to nawet prowadzić do ścisłej współpracy i wspólnej obrony
zajmowanego stanowiska. Por. M. B a y e r s , Toward a Canada – Russia Axis in the Arctic. Why Canada and Russia should unite to support a common position against the US in advancing certain Arctic
claims?, Global Brief, 6.02.2012; idem, Canada Can Help Russia…, op.cit.
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przy poparciu Stanów Zjednoczonych, które nie były chyba świadome konsekwencji swojej zgody na akceptację inicjatywy kanadyjskiej. Zresztą na przełomie lat 70. i 80., w czasie III Konferencji Prawa Morza, perspektywa żeglugi
międzynarodowej w Arktyce nie wydawała się realna i nie była brana pod uwagę.
Pewną szansą na dokonanie przekonującej interpretacji tego artykułu mogłaby być opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, jak i stanowisko IMO. Nie ulega jednak wątpliwości, że wykorzystanie sądownictwa
międzynarodowego w sporach dotyczących Arktyki w takich kwestiach, jak
choćby zastosowanie linii prostych przy ustalaniu linii podstawowej, są raczej
niewielkie, gdyż zarówno Kanada, jak i Rosja skorzystały z przewidzianej
w UNCLOS w art. 297 możliwości wyłączenia tej opcji48. Istotnym krokiem
na drodze do ujednolicenia stanowiska wszystkich państw arktycznych i całej
społeczności międzynarodowej w kwestiach żeglugi w Arktyce byłoby przyjęcie wiążącego kodeksu dla statków operujących na wodach polarnych.
Z punktu widzenia podnoszenia bezpieczeństwa żeglugi w Arktyce za ważne
posunięcie należy uznać przyjęcie w 2011 r. przez państwa arktyczne porozumienia w sprawie poszukiwania i ratownictwa w tym regionie49. Rosja zgodnie
z porozumieniem przewiduje stworzenie do roku 2015 dziesięciu centrów ratowniczych wzdłuż wybrzeży syberyjskich50.
Jakie są perspektywy rozwoju żeglugi międzynarodowej – transarktycznej?
Czy obawy związane ze szkodami, jakie może ona wyrządzić środowisku morskiemu Arktyki, mogą powstrzymać jej rozwój? Nie wydaje się. Szlaki morskie
przechodzące przez Arktykę stają się ogromnie ważnym euroazjatyckim połączeniem, którego wzrastającego wykorzystania nie da się zatrzymać. Interes
ekonomiczny związany z wydobyciem i dostępem do zasobów energetycznych
i mineralnych łączy w istocie zarówno państwa azjatyckie znajdujące się w okresie dynamicznego rozwoju ekonomicznego, jak i państwa arktyczne i europejskie51. W ogólnym bilansie przy ważeniu argumentów za i przeciw przewagę
uzyskują te przemawiające za jej rozwojem: znaczne skrócenie dystansu między
Europą a Azją, a tym samym czasu przepływu w porównaniu z żeglugą przez
48
J. S y m o n i d e s , Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza – Specyfika, orzecznictwo, perspektywy, Gdańskie Studia Prawnicze, Mare Liberum, Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Straburzyńskiego 2013, t. XXIX, s. 213–234; idem, Arktyka – region współpracy czy konfliktów, Stosunki Międzynarodowe/International Relations 2011, nr 3–4 (t. 44), s. 9–33.
49
Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic, zawarte 12.05.2011 r. przez osiem państw arktycznych. Porozumienie weszło w życie 19.01.2013 r. Depozytariuszem jest Kanada. Jest to pierwsze porozumienie międzynarodowe przygotowane i przyjęte
przez państwa Rady Arktycznej. Ustanawia ono obszary (strefy) odpowiedzialności za poszukiwanie
i ratownictwo wszystkich sygnatariuszy i ustala zasady współpracy międzynarodowej.
50
T. P e t t e r s e n , Russia to have ten Arctic rescue centers by 2015, Barents Observer, 18.11.2011.
51
Z pewnością znacznie większych korzyści spodziewa się z udostępniania Północnej Drogi Morskiej Rosja, niż może uzyskać Kanada ze względu na zdecydowanie mniejsze wyk orzystanie Przejścia
Północno-Zachodniego. W 2011 r. skorzystało z niego 26 statków, podczas gdy Północną Drogą Morską przepłynęło w 2012 r. 46 statków, a w 2013 r. przewiduje się przepływ aż 60 statków. Rekordowa
podróż przez całą Północną Drogę Morską, zrealizowana przez tankowiec „Władimir Tichonow”, trwała zaledwie siedem i pół dnia.
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Kanał Sueski, oszczędności na paliwie i wynikająca z nich mniejsza emisja gazów cieplarnianych, choć przy większej emisji sadzy węglowej.
Niebezpieczeństwo katastrof morskich i zanieczyszczenia środowiska oraz
trudności z jego oczyszczeniem, choć znaczne, są mniejsze w porównaniu
z niebezpieczeństwami, jakie są związane z rozpoczynającym się już wydobyciem ropy z dna Arktyki. Niebezpieczeństwa występują przede wszystkim przy
przewozie ropy. Są one relatywnie mniejsze przy przewozie ładunków sypkich
oraz kontenerów, których wykorzystanie bardzo się zwiększa. Do żeglugi
wchodzą statki typu polarnego – lepiej wyposażone i zabezpieczone. Następuje
zwiększenie liczby portów otwartych dla żeglugi i dysponujących lepszą infrastrukturą i możliwością udzielania niezbędnej pomocy. Kapitanowie, piloci polarni i załogi mają coraz większe doświadczenie i praktykę w żegludze
arktycznej.
Czy żegluga międzynarodowa zagraża tradycyjnemu sposobowi życia ludów
tubylczych Arktyki, czy są one zdecydowanie jej przeciwne? Odpowiedź na to
pytanie też nie jest jednoznaczna. Interesy różnych ludów są odmienne. Dla Innuitów kanadyjskich żegluga może być istotnym zagrożeniem, ale ludom tubylczym w Rosji daje szanse na lepsze życie i zatrudnienie w portach i ich infrastrukturze. Z kolei nie ma bezpośredniego i znacznego wpływu na sposób życia
Samów hodujących renifery.
Wykorzystanie Północnej Drogi Morskiej staje się ważne dla państw
azjatyckich, zwłaszcza Chin, z powodów strategicznych i geopolitycznych ze
względu na możliwe incydenty i konflikty, jakie mogą być konsekwencją sporów terytorialnych i napięć w Azji i na Pacyfiku, co z kolei może prowadzić
do blokowania przepływu przez cieśninę Malakka i trasę południową. Dodać do
tego należy ograniczoną przepustowość Kanału Sueskiego i akty piractwa na
tym szlaku. Posiadanie alternatywnej drogi zaopatrzenia w surowce energetyczne i mineralne jest dla wielu państw azjatyckich koniecznością i kategorycznym imperatywem. Proces wykorzystywania Arktyki do żeglugi międzynarodowej nie tylko „wewnętrznej”, docelowej, infraarktycznej, ale tranzytowej,
transarktycznej, a nawet transbiegunowej jest nie do powstrzymania. W konsekwencji problem utrzymania zasad wolności żeglugi w Arktyce nie jest już tylko
problemem państw nadbrzeżnych, traci wymiar regionalny, a staje się problemem globalnym. W tej sytuacji nacisk na utrzymanie i gwarantowanie swobody żeglugi będzie wzrastał, a działania zmierzające do jej ograniczenia
będą poddawane coraz silniejszej krytyce.
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PROBLEMS AND CONTROVERSIES REGARDING
THE IMPLEMENTATION AND INTERPRETATION
OF THE CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA ON ISSUES OF FREEDOM
OF NAVIGATION IN THE ARCTIC
(Summary)
Climate change and the warming of the Arctic opens up new possibilities for
the development of international shipping in the region. Currently, there are
two routes shortening considerably the distance between the Atlantic Ocean
and the Pacific Ocean compared to current connections through the Panama
Canal and Suez. One of these routes is called the Northwest Passage runs
through the Canadian Archipelago and the other Northern Sea Route runs
along the coast of Siberia. Using them provides significant reduction of travel
time, giving savings in fuel consumption and therefore means less greenhouse
gas emissions. Are the legislative regulations on the status of these sea routes
taken by Canada and Russia in accordance with the provisions of the Convention on the Law of the Sea 1982? Can they be qualified as internal waterways?
Does the use of straight lines to determine baselines and territorial sea boundary is consistent with the Convention? Is the threat to the marine environment
sufficient to justify the restriction of freedom of navigation in the exclusive economic zone? Serious doubts raises too far-reaching interpretation art. 234. Positions taken by Canada and Russia have been criticized by the U.S. and the
European Union. The international navigation in the Arctic, including opening
up the long-term possibility of a new passage through the North Pole is not
a matter to be decided exclusively by coastal states, it is a matter of concern to
the whole international community. It is the global issue in which regulation, in
cooperation with IMO, should participate all States, including particularly interested Asian countries.
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CZY REGULACJE KONWENCJI O PRAWIE MORZA
Z 1982 ROKU SĄ WŁAŚCIWE W ZAKRESIE SZEROKO
ROZUMIANEGO BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU?
Regulacje konwencji o prawie morza z 1982 r. są właściwe w zakresie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa na morzu. Konwencja pomija jednak terroryzm morski, proliferację broni masowego rażenia, nielegalną imigrację drogą morską, zbieranie danych wywiadowczych czy monitorowanie ruchu statków i żeglugi. UNCLOS nie uwzględnia wymiany informacji dotyczących nielegalnej działalności na morzu (piractwo, terroryzm, przemyt ludzi i narkotyków, nielegalne
połowy, proliferacja broni masowego rażenia).
Konwencja z 1982 r. jest podstawą dla szczegółowych rozwiązań konkretnych problemów
przez inne agendy ONZ czy też instytucje, które powstały w wyniku jej uregulowań. Przykładowo,
opierając się na konwencji, w zakresie ochrony środowiska i zarządzania bezpieczeństwem
wprowadzono 80 różnych aktów prawa międzynarodowego.
Bezpieczeństwo na morzu to dobro wspólne i wielonarodowa współpraca w tym zakresie jest
nieunikniona. Dobro wspólne powinno mieć pierwszeństwo przed egoistycznymi interesami poszczególnych państw.

WPROWADZENIE
Dnia 10.12.2012 r. minęła XXX rocznica podpisania w Montego Bay na Jamajce przez 119 sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie
morza (UNCLOS)1. Bez wątpienia była to jedna z największych i najważniejszych konferencji w historii stosunków międzynarodowych, która choć nie rozwiąza-ła wszystkich dyskutowanych problemów w sposób idealny, to jednak
stanowi dowód, że najbardziej nawet skomplikowane, sprzeczne interesy i roszczenia nie muszą być przeszkodą w osiągnięciu porozumienia międzynarodowego, jeżeli występuje dobra wola oraz chęć uwzględnienia w racjonalnym zakresie rozbieżnych interesów. Warto w tym miejscu podkreślić, że trwająca 9
1

Ściśle ujmując, UNCLOS została podpisana przez 117 państw oraz Radę Narodów Zjednoczonych do Spraw Namibii, a także Wyspy Cooka. Akt końcowy został dodatkowo podpisany przez 23
państwa, które w ten sposób uzyskały status obserwatora w Komisji Przygotowawczej. Zob. J. S y m o n i d e s , Nowe prawo morza, Warszawa 1986, s. 39.
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lat III Konferencja Prawa Morza ONZ odbywała się w warunkach dwublokowego podziału świata2, a liczną grupę stanowiły tzw. kraje niezaangażowane (w
większości postkolonialne). Na przebieg obrad oraz końcowy kształt konwencji
miał bez wątpienia również wpływ podział świata na bogatą „północ” i biedne
„południe” (państwa Trzeciego Świata). Z perspektywy czasu należy stwierdzić,
że konferencja była sukcesem społeczności międzynarodowej – świadczą o tym
dwa fakty: 1) uchwalono jednolity tekst konwencji i 2) weszła ona w życie
w 1994 r. i jest zarówno przestrzegana, jak i skuteczna, chociaż warto zauważyć, że często „generuje” wiele problemów związanych z jej implementacją (np.
częste spory w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich). Jakkolwiek konferencji nie udało się wyeliminować, lecz jedynie ograniczyć jednostronne roszczenia, to jednak przyjęła ona wiele rozwiązań uwzględniających interesy społeczności międzynarodowej jako całości. Szczególnie należy odnotować fakt, że
przewiduje ona system pokojowego załatwiania sporów.
„Okrągła” rocznica uchwalenia dokumentów o tak dużym znaczeniu międzynarodowym skłania zazwyczaj do refleksji nad ich praktyczną skutecznością. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są regulacje UNCLOS dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa na morzu. Istotne jest również
określenie, jak interesy bezpieczeństwa wpływają na rozwój prawa morza oraz
w jaki sposób zmieniają jego interpretację i stosowanie.
Omawianemu problemowi warto przyjrzeć się jeszcze z dwóch powodów.
Po pierwsze, ma on kapitalne znaczenie dla działalności ludzkiej na wszechoceanie, a po drugie, problematyka bezpieczeństwa morskiego jest co prawda
obecna w polskiej literaturze, ale jest traktowana niejednoznacznie, jeśli chodzi
o jej zakres pojęciowy oraz obszar zastosowania. Dodatkowa trudność występuje również z czysto semantycznych powodów, dotyczących precyzyjnego tłumaczenia na język polski pojęć: maritime security i maritime safety.

1. JAK ROZUMIEĆ BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE?
Bezpieczeństwo morskie tradycyjnie jest kojarzone z potęgą (potencjałem)
morską oraz jej wykorzystaniem przez dane państwo i w tym znaczeniu pozostaje ono istotnym składnikiem relacji pomiędzy państwami, a także stanowi
ważną część ich polityki wewnętrznej dotyczącej priorytetów rozwoju sił zbrojnych. Przy czym, o ile ochrona suwerenności i narodowych interesów na morzu
stanowi fundament bezpieczeństwa morskiego, o tyle współczesne wyzwania
i zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, a także konieczność odpowiedzi na nie
2

Ze względu na powyższy fakt konferencja nie podjęła „tematu” działalności wojskowej na
wszechoceanie w okresie pokoju, zresztą można przypuszczać, że również dzisiaj próba regulacji tego
problemu nie spotkałaby się z przychylnym przyjęciem, zwłaszcza że USA nie są dalej stroną UNCLOS.
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zmuszają państwa do coraz większego uwzględniania ich wspólnych interesów,
a co za tym idzie – do współpracy.
W literaturze przedmiotu można dostrzec zróżnicowane podejście do terminu „bezpieczeństwo morskie” – ma on odmienne znaczenie w zależności od
tego, kto go używa i w jakim kontekście. Inaczej jest on interpretowany przez
International Maritime Organization (IMO) 3 czy European Maritime Safety
Agency (EMSA). Organizacje te rozróżniają dwa rodzaje bezpieczeństwa: maritime security i maritime safety. Pierwsze pojęcie odnoszą do ochrony przed
bezprawnymi aktami przemocy na morzu (konwencja SOLAS, kodeks ISPS),
natomiast drugie – do określenia poziomu akceptowalnych warunków wpływających na działalność ludzką na morzu (zapobiegają i minimalizują niebezpieczne zjawiska związane z tą działalnością), a także ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami, których źródłem jest ta działalność 4. Z kolei
dla operatorów żeglugowych, właścicieli statków, instalacji brzegowych czy
urządzeń portowych bezpieczeństwo morskie wiąże się z systemem transportu
morskiego i odnosi się do takich zjawisk, jak bezpieczne dostarczenie ładunku
do określonego miejsca bez przeszkód i zagrożeń ze strony przestępczej działalności na morzu, czyli ściśle wiąże się ze stosowaniem przemocy na morzu.
Zupełnie inne podejście prezentują tradycyjne potęgi morskie. US Naval Operations Concept omawiając zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa
morskiego, wymienia następujące jego elementy:
 zapewnienie wolności żeglugi,
 niezakłócony przepływ towarów morzem i ochrona zasobów oceanu,
 ochrona stanu posiadania (obszarów morskich) przed zagrożeniami innych
państw,
 terroryzm,
 przemyt narkotyków i inne formy przestępczości transgranicznej,
 piractwo,
 niszczenie środowiska morskiego,
 nielegalna imigracja drogą morską5.
W polskich opracowaniach można odnotować podobne podejście do omawianych problemów. Bezpieczeństwo morskie jest w nich pojmowane jako
„bezpieczeństwo działalności ludzkiej na morzu od zagrożeń towarzyszących
tej działalności, a także bezpieczeństwo środowiska morskiego od zanieczyszczeń generowanych działalnością ludzką na morzu”. Dodatkowo autorzy utożsamiają je z angielskim terminem maritime safety, co nie wzbudza żadnych za3
Zagadnieniami bezpieczeństwa w ramach IMO zajmuje się od 1980 r. MSC (Maritime Safety
Committee).
4
Zob. Z. K o p a c z , W. M o r g a ś , Krajowy system bezpieczeństwa morskiego w zintegrowanej
polityce Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 2011, r. LII, nr
2(185), s. 66–67.
5
Chief of Naval Operations-Commandant of the Marine Corps, Naval Operations Concept 2006,
http://www.quantico.usmc.mil/seabasing/docs/Naval_Operations_Concept_2006.pdf [26.11.2010].
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strzeżeń6. Ponadto stosują termin „ochrona morska”, który utożsamiają z maritime security, oznaczający ochronę działalności ludzkiej na morzu przed terroryzmem, piractwem, rozbojem morskim i podobnymi zagrożeniami oraz „skuteczne przeciwdziałanie wszelkiej szkodliwej i zakazanej działalności na morzu,
a szczególnie zanieczyszczaniu środowiska morskiego, nielegalnej eksploatacji
zasobów morskich, nielegalnej emigracji oraz przemytowi narkotyków, ludzi,
broni i wszelkich innych towarów, które mogą być użyte do działalności terrorystycznej”7. Jak łatwo zauważyć, przytoczone pojęcia są przez przywoływanych autorów rozumiane tak samo, jak ma to miejsce w przypadku IMO czy
EMSA. Niektórzy wprowadzają pojęcie „bezpieczeństwa morskiego państwa”,
które oznacza „bezpieczeństwo państwa od zagrożeń na morzu i od strony morza, a także bezpieczeństwo wszystkich instytucji i organów państwa na jego
terytorium i poza jego granicami, które to instytucje wyrażają lub chronią morskie, polityczne, ekonomiczne, militarne i społeczne interesy państwa”. Warto
również zauważyć, że cytowani autorzy bardzo ściśle rozgraniczają „bezpieczeństwo morskie” i „bezpieczeństwo morskie państwa” pod względem zasięgu
oddziaływania, stwierdzając kategorycznie, że pierwsze ma zasięg międzynarodowy, a drugie zaledwie narodowy (jeśli nie brać pod uwagę interesów morskich realizowanych na terenie innych państw) lub w ramach sojuszu czy
wspólnej przestrzeni ekonomicznej. Z takim stwierdzeniem trudno się zgodzić,
gdyż nie uwzględnia ono nawet „istnienia” UNCLOS, nie mówiąc już o jej
konkretnych regulacjach.
Ponieważ drugi z omawianych terminów „zadomowił” się w piśmiennictwie wojskowym8, warto dla porównania przytoczyć inną „definicję”, według
której bezpieczeństwo morskie państwa to: „proces (stan), w którym możliwe
jest przeciwstawienie się lub minimalizowanie wszystkich wyzwań i zagrożeń
na akwenach morskich. Ma ono na celu zapewnienie efektywnego egzekwowania obowiązujących postanowień prawa (krajowego i międzynarodowego) oraz
integralności terytorialnej obszarów morskich znajdujących się pod jurysdykcją
państwa. Jego zagwarantowanie ma również stworzyć warunki, które zapewnią
wykorzystywanie akwenów uznanych za żywotne dla państwa zgodnie z wolą

6

Zob. Z. K o p a c z , W. M o r g a ś , J. U r b a ń s k i , Bezpieczeństwo działalności ludzkiej a bezpieczeństwo morskie państwa, [w:] XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu NAVSUP ’06, Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni 2006, r. XLVII, nr 166 K/1, s. 237–240. Zob. także M.H. K o z i ń s k i , Morskie prawo publiczne,
Gdynia 2010, s. 140 i nast.
7
Zob. J. U r b a ń s k i , W. M o r g a ś , Z. K o p a c z , Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi oraz
zarządzanie nimi; próba identyfikacji i specyfikacji przedmiotu, http://www.hydrografpolski.pl/files/
PH_4/ PH_4_ Urbanski&Morgas&Kopacz.pdf [11.10.2012].
8
Oprócz wcześniej przytoczonych opracowań zob. H. S o ł k i e w i c z , W. M o r g a ś , Bezpieczeństwo morskie RP – ujęcie systemowe, Przegląd Morski 2011, wydanie specjalne, Stan i perspektywy
bezpieczeństwa morskiego RP, s. 41–44.
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i interesem narodowym państwa” 9 . Cytując ostatnią z „definicji”, można zauważyć, że posiada ona dość wyraźny związek z konwencją o prawie morza.
Z kolei specjaliści prawa międzynarodowego są zdania, żeby kwestie bezpieczeństwa morskiego odnosić ściśle do zapisów UNCLOS oraz traktować
konwencję jako punkt odniesienia do definiowania i rozumienia terminu „bezpieczeństwo morskie”. Co więcej, sugerują, że skoro bezpieczeństwo morskie
nie jest zdefiniowane w sensie pozytywnym, to można posługiwać się kompromisowym rozwiązaniem, w którym oprócz elementów ściśle wojskowych
i związanych z art. 2 ust. 4 Karty NZ uwzględniono by kwestie nielegalnych
połowów, umyślnych oraz poważnych zanieczyszczeń morza, a także działalność naukowo-badawczą (szczególnie badania i pomiary)10. Inne rozwiązanie
mogłoby polegać na zdefiniowaniu bezpieczeństwa morskiego na podstawie
analizy zagrożeń, jakie są jego składowymi. Biorąc pod uwagę taki „model”,
warto uwzględnić Raport Sekretarza Generalnego ONZ z 2008 r. Oceans and
the Law of the Sea, w którym zidentyfikowano siedem ściśle określonych zagrożeń dla bezpieczeństwa morskiego11:
 piractwo i rozbój morski,
 akty terroru przeciwko żegludze, instalacjom, innym morskim interesom
państw,
 nielegalny handel uzbrojeniem i proliferacja broni masowego rażenia
(BMAR),
 przemyt narkotyków i substancji psychotropowych (70 proc. światowego
obrotu),
 przemyt i handel ludźmi,
 nielegalne połowy,
 niszczenie (zagrożenia) środowiska morskiego.
Jak można sądzić, przedstawiona „lista” stanowi kompilację przemyśleń
i sugestii operatorów statków, przedstawicieli sił zbrojnych państw członkowskich ONZ, urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie prawa oraz analityków
zajmujących się bezpieczeństwem morskim.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można zauważyć, że w polskim
piśmiennictwie odnoszącym się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego niezbyt fortunnie interpretuje się pojęcia maritime security i maritime
safety, ponadto powołuje się „nowe byty”, takie jak bezpieczeństwo morskie
państwa, które nie mają żadnego odniesienia do aparatu pojęciowego z obszaru
bezpieczeństwa, stosowanego w opracowaniach o zasięgu międzynarodowym,
natomiast ich polska treść jest tożsama z pojęciem maritime security. Zdaniem
autora niniejszego artykułu warto by się zastanowić w szerszej debacie nauko9
Szerzej, zob. T. S z u b r y c h t , Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu, Gdynia
2011, s. 34.
10
Zob. N. K l e i n , Maritime Security and the Law of the Sea, Oxford 2011, s. 9.
11
UNGA, Oceans and the Law of the Sea: Report of the Secretary-General (10.03.2008) UN Doc
A/63/63, par. 39.
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wej nad tym problemem, natomiast dla rozróżnienia omawianych tu pojęć proponuje się rozumienie określenia maritime security – jako bezpieczeństwo na
morzu, zaś maritime safety – jako bezpieczeństwo morskie, przy czym pierwsze z nich odnosiłoby się do zagrożeń występujących na obszarach morskich
i wpływających na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, natomiast drugie – do wszystkich kwestii związanych z działalnością człowieka na morzu12.
Ponieważ jak dotąd brakuje „oficjalnej” definicji bezpieczeństwa na morzu13, to na potrzeby dalszych rozważań termin bezpieczeństwo na morzu będzie się rozumieć jako ochronę terytorium państwa i jego obszarów morskich,
infrastruktury, gospodarki, środowiska i społeczeństwa przed określonymi
szkodliwymi zdarzeniami pochodzącymi z kierunku morskiego.

2. REGULACJE KONWENCJI O PRAWIE MORZA
A BEZPIECZEŃSTWO NA MORZU
Rozpatrując związki UNCLOS z zagrożeniami bezpieczeństwa na morzu,
należałoby rozpocząć rozważania „tradycyjnie” od działalności wojskowej na
morzach i oceanach. Na wstępie warto zaznaczyć, że konwencja reguluje powyższą działalność jedynie w okresie pokoju, natomiast konflikty zbrojne na
morzu podlegają innym regulacjom prawnomiędzynarodowym, chociaż
i w nich można odnaleźć bezpośredni wpływ jej zapisów14. Ponieważ konwencja w sposób wyraźny odbiega od tradycyjnego podziału na morze terytorialne
i pełne (otwarte), wprowadzając nowe rozwiązania w postaci obszarów morskich, zasad ich delimitacji, a co za tym idzie – ich wymiarów przestrzennych,
to musiały one wpłynąć na codzienną działalność flot wojennych. Szczególne
znaczenie miało rozszerzenie szerokości morza terytorialnego do 12 Mm (140
państw przyjęło takie rozwiązanie), ustanowienie EEZ, cieśnin wykorzystywanych do żeglugi międzynarodowej czy wreszcie państwa archipelagowego, co
z kolei wymusiło wprowadzenie takich rozwiązań, które by umożliwiały żeglugę okrętom wojennym, jak: prawo nieszkodliwego przepływu, prawo przejścia
tranzytowego, prawo archipelagowego przejścia szlakami morskimi. Należy
12

Szerzej zob. M.H. K o z i ń s k i , Ustawa o bezpieczeństwie morskim, Prawo Morskie 2001,
t. XVI, s. 87; idem, Ustawa o bezpieczeństwie morskim – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda,
Prawo Morskie 2012, t. XXVIII, s. 54–60. Również Ustawa z 18.08.2011r. o bezpieczeństwie morskim
(Dz.U. z 2011 r., Nr 228, poz. 1368 i z 2012 r., poz. 1068) potwierdza takie rozumienie przytocz onych
określeń.
13
UNGA, Oceans and the Law of the Sea: Report of the Secretary-General (13.03.2009) UN Doc
A/64/66, par. 138.
14
Szerzej zob. A. M a k o w s k i , Konwencja o prawie morza z 1982 r. w sformułowaniach Podręcznika z San Remo stosowanego w konfliktach zbrojnych na morzu, Prawo Morskie 2009, t. XXV,
s. 167–181.
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przy tym wyraźnie rozróżniać geograficzne przyporządkowanie wymienionych
praw do określonych obszarów morskich – jeśli w większości państw funkcjonuje tylko jedno (morze terytorialne), to w przypadku państwa archipelagowego
są już dwie różne możliwości. Biorąc pod uwagę zapisy konwencji, można zauważyć, że również państwo nadbrzeżne zostało wyposażone w instrumenty
oddziaływania na okręty wojenne czy statki w służbie państwowej, w przypadku gdy te ostatnie łamią prawo lub wyrządzają szkody. Również kwestie związane z nieszkodliwym przepływem statków o napędzie jądrowym oraz statków
przewożących substancje jądrowe albo inne substancje o właściwościach niebezpiecznych lub szkodliwych zostały uregulowane w art. 23 konwencji. Istotne
wydaje się zróżnicowanie wymogów co do przejścia okrętów podwodnych
przez morze terytorialne innego państwa (wynurzony, z podniesioną banderą)
oraz przez cieśniny i archipelagowe szlaki morskie, gdzie mogą przechodzić
w „naturalny” dla siebie sposób, czyli w zanurzeniu.
Podsumowując ten krótki przegląd, można stwierdzić, że konwencji o prawie morza udało się zapewnić sprawy bezpieczeństwa związane z codzienną
działalnością wojskową państw trzecich w tak newralgicznych obszarach, jak
morze terytorialne innego państwa, cieśniny wykorzystywane do żeglugi międzynarodowej czy obszary morskie państwa archipelagowego. Bardzo ważny
jest w tym względzie duch liberalizacji prawa nieszkodliwego przepływu przez
morze terytorialne okrętów wojennych (choć nie przez wszystkich przestrzegany – 106 na 152 państwa) oraz wymienione enumeratywnie w art. 19 ust. 2
działania, które naruszają nieszkodliwy przepływ. Jak się wydaje, jednym
z poważniejszych zagrożeń może być tutaj naruszenie istniejącej równowagi
pomiędzy wspólnym a wyłącznym interesem użytkowników tych obszarów,
przy czym bardziej niebezpieczne jest w tej sytuacji zastosowanie „pełzającej
jurysdykcji” przez państwa nadbrzeżne15.
Drugim ważnym elementem bezpieczeństwa morskiego jest działalność wojskowa poza morzem terytorialnym. Jako istotne jej elementy można przyjąć:
działalność wojskową w EEZ, testy uzbrojenia przeprowadzane na morzu pełnym (również testy z bronią jądrową) oraz ustanawianie stref bezpieczeństwa.
Na działalność wojskową w EEZ innego państwa w świetle konwencji
o prawie morza można spojrzeć z punktu widzenia utrzymania równowagi pomiędzy postrzeganiem interesów, szczególnie ekonomicznych, przez państwo
nadbrzeżne a zachowaniem wolności żeglugi przez inne państwa. Właśnie ta
równowaga praw, obowiązków i interesów w EEZ pozostaje „punktem zapalnym” w praktyce poszczególnych państw. Powoduje to, że funkcjonują dwie
„szkoły”: jedna, która dopuszcza działalność wojskową w EEZ, oraz druga, która jej zakazuje. Podobna jest w tym zakresie praktyka państw, przy czym
w znakomitej większości występuje przyzwolenie na działalność wojskową
15
Szczegółowe omówienie przedstawionych problemów zob. D.R. B u g a j s k i , Prawa żeglugowe
okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, s. 105–191.
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w EEZ16, natomiast do państw, które sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu, powołując się na art. 58 (który wśród ściśle określonych wolności nie wymienia
działalności wojskowej), należą: Bangladesz, Brazylia, Indie, Malezja, Pakistan,
Republika Zielonego Przylądka i Urugwaj.
Dotychczasowa praktyka międzynarodowa w odniesieniu do omawianego
problemu wskazuje jednoznacznie, że wolności wymienione w art. 58 konwencji, szczególnie wolności żeglugi i przelotu, są traktowane jako najbardziej
istotne i „chronione”, stąd też w przypadku innych wspomnianych rozwiązań
nie ma zastosowania art. 59 (podstawy rozstrzygania konfliktów dotyczących
przyznania praw i jurysdykcji w wyłącznej strefie ekonomicznej). Również
próby wymienionych państw nadbrzeżnych zastosowania art. 88 (wykorzystanie
morza pełnego wyłącznie do celów pokojowych) do ograniczenia działalności
wojskowej w EEZ należy odrzucić, gdyż kwestie zagrożenia (czy poczucia takiego zagrożenia) reguluje Karta NZ17 oraz art. 301 konwencji.
Jako podsumowanie i wykładnię omawianego problemu można użyć trafnego spostrzeżenia prof. D.J. Attarda: „Jeśli integralność terytorialna wymaga
zakazu działalności wojskowej w EEZ [innych państw], to bezpieczeństwo narodowe [państwa] wymaga na pewno obecności wojskowej na morzu. To wyznacza równowagę pomiędzy sprzecznymi interesami, wobec których prawo
międzynarodowe musi w odniesieniu do EEZ odrzucić koncepcję pokojowego
wykorzystania”18.
Kolejnym „dyskusyjnym” elementem dotyczącym bezpieczeństwa na morzu
są próby uzbrojenia przeprowadzane na morzu pełnym. Oczywiście, testowanie
konwencjonalnego uzbrojenia odbywa się zazwyczaj na poligonach położonych
na obszarach morskich danego państwa i chociaż nie można powiedzieć, że sytuacja taka nie utrudnia korzystania z morza innym jego użytkownikom, to jednak zasadniczy wpływ na omawiane tu bezpieczeństwo mają próby z bronią jądrową i środkami jej przenoszenia (rakietami balistycznymi). Problem polega na
tym, że podczas takich testów zamyka się znaczne obszary oceanu na czas ich
prowadzenia. W praktyce od roku 1963 obowiązuje traktat o zakazie prób
z bronią jądrową w atmosferze i pod wodą, który swoim zasięgiem obejmuje
morze terytorialne i morze pełne (jego stronami nie były ChRL i Francja). Został
on rozszerzony w 1996 r. (Francja jest jego stroną), lecz nie wszedł w życie
z powodu braku ratyfikacji przez wszystkie kraje wymienione w aneksie 2 19 .
W 1971 r. „dodano” traktat o zakazie rozmieszczania broni jądrowej i innej broni
masowego rażenia na dnie morskim (nie zezwala on na posiadanie instalacji słu16

Należy zauważyć, że większość instrukcji i poradników dla dowódców okrętów jednoznacznie
uznaje za legalną taką działalność w czasie pokoju, odwołując się do art. 87 oraz art. 58 ust. 3 UNCLOS. Również opracowania czołowych teoretyków prawa morza potwierdzają takie rozwiązanie, zob.
N. K l e i n , op.cit., s. 48–49.
17
Zob. Karta Narodów Zjednoczonych, art. 2 ust. 4.
18
D.J. A t t a r d , The Exclusive Economic Zone in International Law, Oxford 1987, s. 69.
19
Traktatu nie podpisały i nie ratyfikowały: Indie, Pakistan i Korea Północna, zob. N. K l e i n ,
op.cit., s. 56.
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żących do przechowywania, testowania i użycia takiej broni poza 12 Mm od
wybrzeża). Powyższe umowy traktatowe zostały wzmocnione kolejno czterema
traktatami regionalnymi: z Tlatelolco (1967 r.), z Rarotongi (1985 r.), z Pelindaby (OJA 1995 r.) oraz z Bangkoku (SEANWFZ 1995 r.)20. Dodatkowym argumentem wzmacniającym wymienione traktaty są aktywiści ochrony środowiska
(statki Greenpeace), którzy oprócz zwalczania testów z bronią jądrową protestują
również przeciwko testom ze środkami jej przenoszenia.
Konwencja o prawie morza w odniesieniu do morza pełnego w art. 87 wśród
jego wolności nie wymienia testów uzbrojenia. Trudno byłoby „rozciągnąć”
zapis wolności badań naukowych (art. 87 ust. 1 lit. f) pod tego typu działalność
w świetle art. 88 (wykorzystanie morza pełnego wyłącznie do celów pokojowych), a jeszcze bardziej w świetle art. 89 (nieważność roszczeń do suwerenności nad morzem pełnym), co ma miejsce przy wyznaczaniu i ogłaszaniu zamkniętych czasowo obszarów morza pełnego. Jednak w świetle praktyki taka
działalność występuje i o ile próby z bronią jądrową na morzu posiadają obecnie kontrowersyjny status prawny (w zasadzie nie powinny być prowadzone), to
uzbrojenie jest testowane, a wprowadzanie stref zamkniętych ogranicza działalność i prawa innych użytkowników morza pełnego. Ze względu na to, że konwencja nie rozwiązuje jednoznacznie omawianego problemu, a praktyka państw
wskazuje na pewien dualizm standardów, lex specialis derogat lex generalia –
można zatem przyjąć, że ustanawianie takich stref jest dozwolone pod warunkiem ograniczenia ich obszaru i czasu obowiązywania.
Podobna sytuacja ma miejsce przy ustanawianiu przez państwa nadbrzeżne
różnego typu stref bezpieczeństwa, stref wyłączonych, a w przypadku współczesnych konfliktów zbrojnych na morzu (z zasady lokalnych) – stref operacyjnych, stref zamkniętych, stref działań wojennych. W kontekście wojskowym
ustanawianie tych ostatnich ma służyć ochronie statków i żeglugi państw niebędących stronami konfliktu przed ryzykiem skutków prowadzonych działań (collateral demage). Natomiast w czasie pokoju ustanawianie stref bezpieczeństwa
czy stref bezpieczeństwa morskiego wiąże się z reguły z roszczeniami państw
nadbrzeżnych do „ochrony swoich interesów”, związanych z takimi zjawiskami,
jak terroryzm, nielegalna imigracja, rozpoznanie wojskowe. Należy przy tym
zaznaczyć, że takie strefy są ustanawiane dodatkowo pomimo posiadania odpowiednich uprawnień wynikających z konwencji i odnoszących się do morza
terytorialnego czy strefy przyległej państwa nadbrzeżnego. W dotychczasowej
praktyce strefy takie ustanawiały: Nikaragua (1983 r.) – 25 Mm przeciwko tajnym operacjom USA; Wietnam i Korea Północna – 50 Mm, jeśli jakieś państwo
posiada taką strefę bezpieczeństwa zadeklarowaną oprócz morza terytorialnego;
ChRL – 50-milowa wojskowa strefa ostrzegawcza; Libia – 100 Mm (zatoka
Wielka Syrta) jako morska strefa bezpieczeństwa czy Australia (2004 r.) – 1000
20
Szerzej zob. R.R. C h u r c h i l l , A.V. L o w e , The Law of the Sea, Manchester 1999,
s. 428–429.
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Mm morskiej strefy identyfikacji21. W ostatnim przypadku zasięg strefy wychodzi znacznie poza granice obszarów morskich państwa. Należy również dodać,
że wyznaczanie takich stref jest dość „zaraźliwe” w określonych sytuacjach, np.
walki z międzynarodowym terroryzmem czy eksploatacji zasobów morza,
a w przypadku Korei Południowej – w ramach retorsji.
Można stwierdzić, że UNCLOS zdecydowanie odrzuca praktyki wyznaczania wszelkich stref bezpieczeństwa w okresie pokoju, gdyż jej szczegółowe zapisy części II (morze terytorialne i strefa przyległa), części V (wyłączna strefa
ekonomiczna), części VI (szelf kontynentalny), części VII (morze pełne) i części XII (ochrona i zachowanie środowiska morskiego) dają dostateczne instrumenty prawne państwu nadbrzeżnemu do ochrony swoich interesów. Poza tym
za wzmocnieniem takiego stanowiska stoją regulacje przyjmowane przez IMO,
takie jak np. LRIT (Long Range Information and Tracking), VMS (Vessel Monitoring System) czy AIS (Automatic Identification System), oraz rozwiązania
regionalne EMSA. Natomiast za w pełni zgodne z prawem uznaje się ustanawianie przez państwa nadbrzeżne strefy identyfikacji obrony powietrznej ADIZ
(Air Defense Identification Zone).
Wyznaczanie stref zamkniętych podczas współczesnych konfliktów zbrojnych na morzu pomimo niezgodności z zapisami konwencji, a w zasadzie braku
takich zapisów, zostało zaakceptowane w praktyce państw w międzynarodowym prawie zwyczajowym22.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że militarna
obecność na wszechoceanie pozostaje wciąż ważnym (niekiedy zasadniczym)
komponentem bezpieczeństwa narodowego wielu państw. Jednocześnie można
też zauważyć, że takie określenia, jak „dyplomacja kanonierek” czy „prezentacja bandery” (showing the flag), są dzisiaj raczej anachroniczną drogą do podkreślania faktu czy też wyrażania oczekiwania, że każde państwo, które dysponuje flotą wojenną, posiada możliwości i wolę do użycia siły w celu ochrony
lub rozszerzenia swoich życiowych interesów 23. Stąd należy oczekiwać, że –
– poza głównymi potęgami morskimi – większość państw nadbrzeżnych nie
przejawia tak dużej aktywności na wszechoceanie, natomiast wchodząc w różne
systemy sojuszy, uzyskuje możliwości operacyjnego działania niezależnie od
wielkości swojej floty. Również należy oczekiwać, że w najbliższych latach
wpływ na „interpretację” treści zawartych w konwencji o prawie morza będą
miały państwa posiadające floty wojenne o zasięgu oceanicznym. Biorąc pod
uwagę 30 lat „oddziaływania” konwencji na wojskową działalność na morzu,
21

Pod wpływem międzynarodowej krytyki Australia zmieniła nazwę strefy na Australijski System
Identyfikacji Morskiej, dalej go utrzymując.
22
Zob. A. M a k o w s k i , Instytucja stref zamkniętych w wojnie na morzu, Prawo Morskie 1998,
t. X, s. 43–53; San Remo Manual on International Law Aplicable to Armed Conflicts at Sea, Cambridge, New York, Melbourne, Cape Town, Singapore, São Paulo 1995, s. 27–28; Helsinki Principles
on the Law of Maritime Neutrality, http://www.vilp.de/Enpdf/e025.pdf [07.05.2009].
23
Zob. W.M. R e i s m a n , The Regime of Straits and National Security: An Appraisal of International Lawmaking, American Journal of International Law 1980, vol. 74, no. 48, s. 51.
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wydaje się, że jej zapisy pozwoliły stworzyć i utrzymać równowagę pomiędzy
prawami i obowiązkami państw nadbrzeżnych oraz państw trzecich, związaną
z obecnością na morzu ich flot wojennych. Ta szczególna równowaga odnosi
się również, a może przede wszystkim, do obszaru morza pełnego, na którym
działalność wojskowa musi uwzględniać prawa innych użytkowników.
Kolejnym elementem poddanym analizie w świetle zapisów konwencji jest
utrzymanie porządku prawnego na morzach. Przyjmując za punkt wyjścia ustalenia zawarte w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ z 2008 r. (przedstawione
wcześniej), powinno się je odnieść kolejno do poszczególnych obszarów morskich.
W przypadku portów i wód wewnętrznych można stwierdzić, że znajdują się
one całkowicie pod jurysdykcją państwa nadbrzeżnego. Konwencja nie wprowadza tutaj szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa. W praktyce obowiązuje prawo krajowe wobec czynów popełnionych na tym obszarze24. Jedynie
art. 218 (zapewnienie przez państwa portu wykonania przepisów) dotyczy czynów popełnionych poza portem i wodami wewnętrznymi, morzem terytorialnym
i EEZ państwa portu, odnoszących się do międzynarodowych (regionalnych)
standardów MOU (Memorandum of Understanding)25. Biorąc pod uwagę ogólną
praktykę, wydaje się, że kwestie bezpieczeństwa na omawianym obszarze reguluje obecnie kodeks ISPS (International Ship and Port Facility Code).
W szerokim zakresie konwencja reguluje natomiast problematykę morza terytorialnego, na którym suwerenność państwa nadbrzeżnego rozciąga się na
jego dno, podziemie i przestrzeń powietrzną nad nim26. Kluczowy dla problematyki bezpieczeństwa każdego państwa nadbrzeżnego wydaje się zapis art. 21
(ustawy i inne przepisy prawne państwa nadbrzeżnego dotyczące nieszkodliwego przepływu) oraz związane z nim art. 22 (szlaki morskie i systemy rozgraniczenia ruchu na morzu terytorialnym), art. 23 (obce statki o napędzie jądrowym
oraz statki przewożące substancje jądrowe albo inne substancje o właściwościach niebezpiecznych lub szkodliwych) oraz art. 24 (obowiązki państwa nadbrzeżnego). Kolejne ważne zapisy to art. 19 (znaczenie terminu „nieszkodliwy
przepływ”), a także art. 27 (jurysdykcja karna na pokładzie obcego statku), zaś
w odniesieniu do zanieczyszczeń – art. 19 ust. 2 lit. h, art. 27 ust.1 lit. a oraz art.
220 (zapewnienie przez państwa nadbrzeżne wykonania przepisów) ust. 2–3
i 5–7. Treści omawianych artykułów „wzmacnia” zapis art. 111 (prawo pościgu). Problem bezpośredniego bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego na morzu
24
Przykładem takiej sytuacji jest akt terroryzmu państwowego dokonany przez francuskich agentów na statku „Rainbow Warior” (Greenpeace) w nowozelandzkim porcie Auckland 10.07.1985 r.
25
Zob. N. K l e i n , op.cit., s. 69–70.
26
Można tu wyróżnić jurysdykcję państwa nadbrzeżnego w odniesieniu do: nieszkodliwego przepływu i jurysdykcji karnej, zanieczyszczeń, rybołówstwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej
(przemyt narkotyków i substancji psychotropowych, przemyt ludzi i towarów, naruszanie przepisów
sanitarnych).
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terytorialnym konwencja reguluje w dwóch artykułach: 25 (prawo państwa
nadbrzeżnego do obrony) i 30 (nieprzestrzeganie przez okręty wojenne ustaw
i innych przepisów prawnych państwa nadbrzeżnego).
W zakresie ochrony interesów państwa nadbrzeżnego w przypadku nielegalnych połowów konwencja precyzuje je w art. 19 ust. 2 lit. i, art. 27 ust. 1 lit.
a i b oraz art. 73 (zapewnienie przestrzegania ustaw i innych przepisów prawnych państwa nadbrzeżnego) dla EEZ.
Kolejne uprawnienie w zakresie bezpieczeństwa na morzu, jakie daje UNCLOS państwu nadbrzeżnemu, to ustanowienie strefy przyległej w art. 33, która
nie może sięgać dalej niż 24 Mm od linii podstawowych. Posiadanie takiej strefy – oprócz ochrony interesów państwa – spełnia również ważną funkcję
w zwalczaniu potencjalnych aktów terroru, zwłaszcza jeśli dotyczy jego finansowania z działalności przemytniczej lub szmuglowania kontrabandy w celu
dokonania przestępstw terrorystycznych.
Oceniając kwestie bezpieczeństwa morskiego w odniesieniu do cieśnin morskich, można brać pod uwagę art. 42 (ustawy i inne przepisy prawne państw
położonych nad cieśninami dotyczące przejścia tranzytowego) i art. 43 (urządzenia nawigacyjne i służące bezpieczeństwu oraz inny sprzęt pomocniczy,
a także zapobieganie, zmniejszanie i kontrola zanieczyszczenia). W przypadku
pierwszego z artykułów kwestią o zasadniczym znaczeniu dla wolności żeglugi
jest zakaz formalnej lub faktycznej dyskryminacji obcych statków, co prowadziłoby do zniesienia, zakłócenia lub ograniczenia prawa przejścia tranzytowego,
natomiast drugi artykuł mówi o współpracy państw położonych nad cieśniną
i państw korzystających z cieśniny na podstawie umowy. Ważność tego zapisu
potwierdziła praktyka w odniesieniu do cieśniny Malakka oraz przyległych
akwenów. W 2004 r. Stany Zjednoczone zaproponowały taką umowę państwom
położonym nad nimi pod nazwą Regionalna Morska Inicjatywa Bezpieczeństwa
(RMSI – Regional Maritime Security Initiative), która była skierowana przeciwko zagrożeniu piractwem, terroryzmem morskim, przemytowi ludzi i narkotyków27.
Dla bezpieczeństwa państwa archipelagowego, nowej konstrukcji prawnej
konwencji, istotne są zapisy art. 52 (prawo nieszkodliwego przepływu), art. 53
(prawo archipelagowego przejścia szlakami archipelagowymi) i art. 54 (obowiązki statków morskich i powietrznych podczas ich przejścia, działalność badawcza i obserwacyjna, obowiązki państwa archipelagowego oraz ustawy i inne
przepisy prawne państwa archipelagowego dotyczące archipelagowego przejścia
szlakami morskimi), w których zastosowano mutatis mutandis art. 39, 40, 42 i 44
dotyczące przejścia tranzytowego. Pozostałe kwestie związane z bezpieczeństwem na morzu terytorialnym państw archipelagowych omówiono wcześniej.
Jednym z istotnych rozwiązań prawnych konwencji o prawie morza było
wprowadzenie EEZ, w której uprawnienia państwa nadbrzeżnego odnoszą się
27

Zob. N. K l e i n , op.cit., s. 85–86.
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głównie do ekonomicznej eksploatacji i eksploracji tego obszaru. Kwestią
o podstawowym znaczeniu dla problemów bezpieczeństwa na morzu jest dualizm prawny tego obszaru. Z jednej strony funkcjonalne uprawnienia państwa
nadbrzeżnego z art. 56 (prawa, jurysdykcja i obowiązki państwa nadbrzeżnego
w wyłącznej strefie ekonomicznej), z drugiej zaś uprawnienia innych państw
wynikające z wolności wymienionych art. 58 (prawa i obowiązki innych państw
w wyłącznej strefie ekonomicznej) ust. 1, z odwołaniem do art. 87 (wolność
morza pełnego). Jednocześnie konwencja w art. 58 ust. 2 stwierdza zastosowanie art. 88–115, odnoszących się do morza pełnego, o ile nie są sprzeczne z niniejszą częścią. Powyższa sytuacja daje możliwość prawa wizyty i pościgu
w odniesieniu do całego obszaru EEZ i chociaż z punktu widzenia utrzymania
porządku prawnego na morzu takie rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, to
w opinii Van Dyke’a istnieje niebezpieczna tendencja próby regulacji żeglugi
przez państwa nadbrzeżne w swoich EEZ (powołując się na prawo zwyczajowe) w zależności od rodzaju statku i jego ładunku, co mogłoby się wiązać z zakazem przewozu ładunków ultraniebezpiecznych przez EEZ 28 . Inne niebezpieczne zjawisko może polegać na rozciąganiu swoich uprawnień, np. celnych,
przez państwo nadbrzeżne (w przypadku Gwinei na 250 km od wybrzeża),
o czym świadczy incydent z MV „Saga” (No. 2), rozpatrywany przez Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza w 1999 r., który orzekł o niezgodności takiego rozwiązania z konwencją o prawie morza 29. Stąd też głównym wyzwaniem
w odniesieniu do EEZ jest powstrzymanie „pełzającej” jurysdykcji niektórych
państw nadbrzeżnych i utrzymanie obowiązujących w niej wolności.
Bezpieczeństwo na morzu związane z EEZ państwa nadbrzeżnego ma jeszcze dwa „wymiary”. Pierwszy związany jest z nielegalnymi połowami, drugi
zaś z ochroną i zachowaniem środowiska morskiego, przy czym za najbardziej
groźne należy uznać zanieczyszczenia olejowe („Torrey Canyon”, „Amoco Cadiz”). W pierwszym przypadku środki będące w dyspozycji państwa nadbrzeżnego wymienia art. 73 konwencji. Zgodnie z ust. 1 może ono w stosunku do
statków rybackich naruszających jego przepisy dokonać zatrzymania, inspekcji,
zajęcia czy wszcząć postępowanie sądowe, jednocześnie ust. 2–4 chronią interesy załogi i państwa bandery statku. Ostatnie zapisy wzmacnia art. 292 (niezwłoczne zwolnienie statku i załogi)30, ściśle związany z art. 73 ust. 2. Słabą
stroną omawianego rozwiązania, jak wykazuje praktyka, jest nadmierny „entuzjazm” państw nadbrzeżnych do karania statków rybackich (przełowienia), natomiast pozytywną rolę spełniają „wyważone” orzeczenia ITLOS, które starają

28

Zob. J.M. V a n D y k e , The Disappearing Right to Navigational Freedom in the Exklusive Economic Zone, Marine Policy 2005, vol. 29, no. 107, s. 121 i 111.
29
M/V “Saiga” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), ITLOS Case No. 2; (1999)
38 International Legal Materials 1323.
30
Art. 292 konwencji należy ściśle wiązać z ochroną wolności żeglugi w odniesieniu do państwa
nadbrzeżnego.
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się uzyskać równowagę pomiędzy interesami stron i – jak można sądzić – odgrywają zasadniczą rolę w rozwiązaniu tego skomplikowanego problemu.
W przypadku zanieczyszczeń morza (szczególnie olejowych) konwencja,
opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, wprowadziła art. 221 (środki
stosowane w celu unikania zanieczyszczenia w następstwie wypadków morskich) oraz art. 220 jako lex specialis do zastosowania art. 73. Za najbardziej
istotne w omawianej sprawie należy uznać zapisy zawarte w ust. 3–6 art. 220,
które dają państwu nadbrzeżnemu mocne instrumenty oddziaływania w ochronie swoich interesów w EEZ w odniesieniu do naruszeń spowodowanych działalnością statków innych państw.
Kwestie bezpieczeństwa na morzu w przypadku szelfu kontynentalnego
można odnieść do trzech zasadniczych elementów: jego eksploracji, eksploatacji, bezpieczeństwa podmorskich kabli i rurociągów oraz sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji. Rozpatrując kolejno poszczególne elementy, trzeba zauważyć, że konwencja w art. 77 reguluje prawa państwa nadbrzeżnego
w odniesieniu do szelfu kontynentalnego. Za istotny należy uznać ust. 2 wspomnianego artykułu, który jasno precyzuje, że bez zgody państwa nadbrzeżnego
nikt nie może podejmować badania i eksploatacji zasobów naturalnych szelfu,
nawet jeśli państwo nadbrzeżne nie prowadzi takiej działalności. Zapis art. 77
wzmacnia art. 246 (morskie badania naukowe w wyłącznej strefie ekonomicznej i na szelfie kontynentalnym) ust. 2 i 5 oraz art. 253 (zawieszenie lub zaprzestanie morskich badań naukowych) ust. 2 i 3, uzupełnione art. 263 (odpowiedzialność) ust. 2.
Zgodnie z art. 79 konwencji wszystkie państwa mają prawo do układania
na szelfie kontynentalnym podmorskich kabli i rurociągów, jednak w ust. 3
stwierdza się, że wytyczenie trasy wymaga zgody państwa nadbrzeżnego. Dodatkowe uprawnienia dają państwu nadbrzeżnemu art. 208 (zanieczyszczenia
powstające w następstwie działalności prowadzonej na dnie morskim, która
podlega jurysdykcji państwowej) oraz art. 214 (zapewnienie wykonania przepisów prawnych dotyczących zanieczyszczenia powstającego w następstwie
działalności prowadzonej na dnie morskim). W celu ochrony podmorskich
kabli i rurociągów państwo nadbrzeżne na podstawie art. 113 może wydawać
odpowiednie ustawy i inne przepisy prawne (np. zakaz kotwiczenia w określonych rejonach), przewidujące karalność działań, które doprowadziły w sposób umyślny lub na skutek zawinionego niedbalstwa do zerwania lub uszkodzenia takiego kabla lub rurociągu. Chociaż wspomniany artykuł odnosi się
do morza pełnego, to jego zastosowanie znajduje uzasadnienie w zapisie art.
58 dotyczącego EEZ.
Budowa sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji na szelfie kontynentalnym
jest regulowana w art. 80 konwencji, odsyłającym do art. 60, którego zapisy
mutatis mutandis mają zastosowanie do tych konstrukcji rozmieszczonych na
szelfie kontynentalnym. Problemem o zasadniczym znaczeniu jest bezpieczeństwo takich konstrukcji, co uwzględnia w swoich zapisach art. 60 ust. 4 i 5.
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Konwencja przewiduje wprowadzenie stref bezpieczeństwa (jeśli jest to konieczne) w taki sposób, aby nie przekraczały wokół nich odległości 500 m 31.
Warto w tym miejscu dodać, że konwencja okazała się całkowicie „bezsilna”
wobec samobójczych ataków na platformy wiertnicze podczas konfliktów
zbrojnych w Zatoce Perskiej, a także wobec zagrożenia terrorystycznego tych
obiektów32.
W odniesieniu do innych użytkowników wód pokrywających szelf kontynentalny, w trosce o zachowanie ich uprawnień, konwencja w art. 78 stwierdza wyraźnie, że uprawnienia państwa nadbrzeżnego do szelfu kontynentalnego nie
wpływają na status prawny wód pokrywających szelf, a wykonywanie praw
przez państwo nadbrzeżne nie może powodować zakłócenia żeglugi i innych
praw i wolności innych państw.
Po wejściu w życie konwencji o prawie morza obszary morza pełnego w odniesieniu do wszechoceanu uległy 40-procentowemu uszczupleniu, jednakże
zapisy regulujące jego wykorzystanie mają znaczący wpływ na utrzymanie bezpieczeństwa na morzu, tym bardziej że znaczna ich część jest stosowana (zgodnie z zapisami konwencji) w EEZ, a niektóre z nich (prawo pościgu) można
zastosować do wód wewnętrznych, morza terytorialnego, strefy przyległej czy
wód archipelagowych. Należy jednak podkreślić, że naczelną zasadą stosowaną
na tym obszarze jest wolność mórz. Artykuł 87 ust. 1 wymienia wszystkie wolności morza pełnego, dodając jednocześnie w ust. 2 konieczność uwzględnienia
korzystania z tych wolności przez inne państwa oraz prawa przewidzianego
w konwencji dla Obszaru. Natomiast dla bezpieczeństwa na morzu istotne wydają się zapisy art. 91 (przynależność państwowa statków) ust. 1, art. 92 (status
statków), art. 94 (obowiązki państwa bandery), szczególnie ust. 6, związany
z podejrzeniem o niewłaściwie wykonywaną jurysdykcję i kontrolę w stosunku
do statku przez państwo bandery, art. 97 (jurysdykcja karna w sprawach zderzeń lub innych wypadków w żegludze), art. 98 (obowiązek udzielania pomocy). Istotną zasadą w odniesieniu do morza pełnego, opartą na kazusie SS „Lotus” (ponad sto lat temu), są obowiązki państwa bandery, które pozwalają na
kontrolę na morzu pełnym statków podnoszących banderę danego państwa.
W obecnych czasach (tanie, wygodne bandery) powyższa zasada wzbudza wątpliwości co do rzeczywistej więzi pomiędzy państwem a statkiem. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że większość państw taniej bandery posiada obecnie sto-

31
Szerzej zob. IMO Assembly, Safety Zones and Safety of Navigation around Offshore Installations and Structures (19.10.1989), Agenda item 10 IMO Doc A 16/Res 671.
32
Powyższy problem został rozwiązany poprzez przyjęcie Konwencji w sprawie przeciwdziałania
bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (SUA 1988) oraz Protokołu w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych
na szelfie kontynentalnym; zob. A. M a k o w s k i , Ochrona statków morskich przed aktami terroru,
Prawo Morskie 2007, t. XXIII, s. 93.
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sowne międzynarodowe certyfikaty jakości, można uważać, że taka więź istnieje, a państwa rejestracji statku spełniają międzynarodowe standardy33.
Za bardzo istotny dla prezentowanych rozważań należy uznać zapis art. 110
(prawo wizyty), a szczególnie ust. 1, który przyznaje prawo do rewizji na pełnym morzu okrętowi wojennemu wobec każdego statku (z wyłączeniem jednostek korzystających z pełnego immunitetu) podejrzanemu o popełnienie jednego
z czynów wymienionych w punktach a, b, d. Obejmują one piractwo, handel
niewolnikami i brak przynależności państwowej statku. Co istotne, przyznanie
takich uprawnień okrętowi wojennemu może wynikać również z umowy międzynarodowej. Zapis ten ma obecnie szczególne znaczenie, gdy organizowane
są międzynarodowe siły morskie do operacji antynarkotykowych czy zwalczania piractwa. Ściśle z prawem wizyty związane jest prawo pościgu (art. 111),
które ma zastosowanie wobec wszystkich obszarów morskich i ustaje z chwilą
wejścia ściganego statku na morze terytorialne własnego państwa lub państwa
trzeciego. Ponadto konwencja wyszczególnia jednostki, które mogą wykonywać
taki pościg (okręty wojenne, samoloty wojskowe lub inne uprawnione jednostki), oraz wprowadza zasadę ciągłości wykonywania pościgu, a także moment
jego rozpoczęcia (po podaniu wizualnego lub dźwiękowego sygnału do zatrzymania się).
Artykuły 100–107 konwencji odnoszą się do zjawiska piractwa. Warto zauważyć, że art. 100 nakłada na wszystkie państwa obowiązek współpracy
w zwalczaniu piractwa, jednak żaden z kolejnych artykułów nie odnosi się do
kwestii, jak postępować z zatrzymanymi piratami. Artykuł 105 przyjmuje zasadę, że powinni oni podlegać jurysdykcji państwa bandery okrętu (statku
w służbie państwowej), który ich zatrzymał. Ponieważ większość piratów pochodzi z krajów biednych lub upadłych, prowadzi to czasami do generowania
nowych problemów w sytuacji, gdy dawna zasada stosowana wobec piratów
hostis humani generis nie obowiązuje. Warto też zauważyć, że art. 100 nakazuje
zwalczanie piractwa na morzu pełnym lub w jakimkolwiek innym miejscu niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa. Stosując zapis art. 58 ust. 1, można zwalczanie piractwa rozciągnąć również na EEZ, jednak wyraźnie brakuje
w konwencji zapisu dotyczącego aktów przemocy popełnianych na obszarach
morskich podlegających pełnej jurysdykcji państwa nadbrzeżnego, które zgodnie z zaleceniami IMO są klasyfikowane jako „rozbój morski”. Również brakuje zapisu, który by regulował kwestie zwalczania terroryzmu morskiego czy
proliferacji broni masowego rażenia, chociaż trzeba przyznać, że omawiane
problemy są regulowane poprzez inne akty prawne, szczególnie konwencje
i rezolucje przyjmowane przez IMO (konwencja SUA, kodeks ISPS) i inne

33

Wymagane standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do tanich bander wzrosły w ostatnich latach
(statki o niskim profilu ryzyka) i wymagane kryteria spełniają takie państwa, jak: Bahamy, Cypr, Lib eria, Malta, Panama i Wyspy Marshalla. Bandery wymienionych państw znajdują się na tzw. białej liście, co oznacza, że poddały się one dobrowolnemu audytowi ze strony IMO.
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umowy międzypaństwowe, jak choćby PSI (Proliferation Security Initiative)34
i zainicjowana przez USA CSI (Container Security Initiative)35.
Wśród pozostałych regulacji dotyczących morza pełnego należy wymienić
art. 99 (zakaz przewożenia niewolników), który wiąże się z prawem rewizji, art.
110 ust. 1 lit. b, art. 108 (nielegalny handel narkotykami lub substancjami psychotropowymi), art. 109 (nielegalne nadawanie audycji z morza pełnego) z zastosowaniem art. 110 ust. 1 lit. c. Wśród wymienionych zapisów wyraźnie brakuje nielegalnej imigracji drogą morską, która stanowi dziś intratną działalność
przemytniczą. Sytuację powyższą komplikuje dodatkowo problem uchodźców
(konflikty, wojny, rewolucje). Zarówno emigracja, jak i uchodźcy, pomijając
różnego typu związki przestępcze, dla państw nadbrzeżnych oznaczają konieczność zorganizowania kwarantanny, opieki zdrowotnej, różnego typu rozwiązań
logistycznych oraz koszty. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji państwa nadbrzeżne bronią się przed nielegalnym przekraczaniem granic, opierając swoje
działania na innych rozwiązaniach prawnych (konwencja SOLAS, Migrant
Smuggling Protocol)36.

PODSUMOWANIE
Rozpatrując konwencję pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa na
morzu, należy stwierdzić, że jej regulacje są właściwe, oraz odpowiedzieć
twierdząco na pytanie postawione w tytule artykułu. Oczywiście, można mieć
wiele uwag do poszczególnych zapisów artykułów czy ich implementacji.
Konwencja nie uwzględniła w swojej treści terroryzmu morskiego, proliferacji
broni masowego rażenia, nielegalnej imigracji drogą morską, zbierania danych
wywiadowczych czy monitorowania ruchu statków i żeglugi, a także wymiany
informacji dotyczącej nielegalnej działalności na morzu (piractwo i rozbój morski, terroryzm i proliferacja broni masowego rażenia, przemyt ludzi i narkotyków, nielegalne połowy). Biorąc pod uwagę czas, w jakim konwencja powstawała, nie mogła ona uwzględnić tych wszystkich elementów. Nie odniosła
się także do zagrożeń, jakie niosą współczesne konflikty na morzu, zarówno
między państwami, jak i aktorami niepaństwowymi, dla innych użytkowników morza. Trudno zresztą oczekiwać od konwencji, by rozwiązała wszystkie
problemy.
34
Zob. Proliferation Security Initiative, http://en.wikipedia.org/wiki/Proliferation_Security_Initia
tive [19.05.2013].
35
Zob. Container Security Initiative, http://en.wikipedia.org/wiki/Container_Security_Initiative
[19.05.2013].
36
Zob. SOLAS Convention, http://www.mar.ist.utl.pt/mventura/Projecto-Navios-I/IMO-Conventions
%20(copies)/SOLAS.pdf [2013-05-20]; Migrant Smuggling Protocol, http://www.uncjin.org/Docu
ments/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_eng.pdf [20.05.2013].
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Wielką zasługą konwencji dla bezpieczeństwa na morzu jest stworzenie właściwych ram prawnych dla bardziej szczegółowych rozwiązań poszczególnych
problemów przez inne agendy ONZ czy też instytucje powołane przez konwencję. Dość wspomnieć, że opierając się na jej zapisach w zakresie ochrony środowiska i zarządzania bezpieczeństwem, wprowadzono 80 różnych aktów
prawnych (z reguły konwencji). Konwencja stworzyła również warunki do
działalności graczy niepaństwowych, związanych z ochroną środowiska czy
ssakami morskimi, o zasięgu globalnym, jak Greenpeace czy Sea Shepard,
i chociaż ich działalność podlega zróżnicowanym ocenom (najczęściej negatywnym), to trudno nie dostrzec tego związku.
Należy oczekiwać w przyszłości doskonalenia lub rozszerzenia zapisów
prawa morza odnoszących się do bezpieczeństwa na morzu, ale trzeba się liczyć
z dużym oporem wobec takich zmian, gdyż przewagę mają tutaj raczej suwerenne i partykularne interesy państw nadbrzeżnych. Jednak ze względu na coraz
wyższe koszty bezpieczeństwa wielonarodowa współpraca w tym zakresie wydaje się nieunikniona. Świadczą o tym bieżące doświadczenia operacji antyterrorystycznych (Active Endeavour na Morzu Śródziemnym) czy antypirackich
(Atalanta na Oceanie Indyjskim) oraz współpraca regionalna w tym zakresie.
Bezpieczeństwo ma morzu jest dziś dobrem wspólnym, dlatego konieczne jest
wspieranie w przyszłych rozwiązaniach zasady, że dobro wspólne ma pierwszeństwo przed partykularnymi interesami w odniesieniu do obszaru wszechoceanu i jego wykorzystania.

ANDRZEJ MAKOWSKI

ON THE QUESTION OF UNCLOS APPLICABILITY
TO MARITIME SAFETY
(Summary)
Although the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) aims
to regulate maritime safety in general, it omits terrorism at sea, proliferation
of weapons of mass destruction, illegal immigration, intelligence gathering
and vessel traffic monitoring. The Convention excludes intelligence exchange
on illegal activities at sea such as piracy, terrorism, human and narcotics
trafficking, illegal fishing and proliferation of weapons of mass destruction.
UNCLOS does however operate as a framework convention since it provides
infrastructure upon which UN agencies may take specific measures to address
particular problems. For instance, UNCLOS serves as foundation for 80 legal
documents in the fields of environmental protection and safety management.
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As maritime safety issues are of common interest, multinational cooperation
is inevitable. Common good, the author argues, should take precedence over
particular interests of nations.
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CHIŃSKO-JAPOŃSKIE SPORY MORSKIE
W relacjach chińsko-japońskich istnieje wiele skomplikowanych problemów, które jak zawsze
w stosunkach sąsiedzkich mają głęboki kontekst historyczny. Rywalizacja polityczna oraz ekspansywna polityka ekonomiczna i militarna ChRL powoduje, że państwo to kwestionuje istniejący
stan terytorialny na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim. Przedmiotem roszczeń
Chin (zarówno Tajwanu, jak i Chińskiej Republiki Ludowej) są znajdujące się pod japońską administracją wyspy Senkaku. Oba państwa mają także sprzeczne stanowiska prawne dotyczące
delimitacji wyłącznej strefy ekonomicznej między Chinami a Japonią (Riukiu) na Morzu Wschodniochińskim oraz co do statusu Okino Tori-shimy podlegającej japońskiej suwerenności. Każdy
z tych trzech sporów w konsekwencji dotyczy jednak przede wszystkim delimitacji znacznych obszarów wyłącznej strefy ekonomicznej między tymi państwami.

WPROWADZENIE
Wśród sporów międzynarodowych zdefiniowanych w doktrynie i orzecznictwie1 wyróżnia się, ze względu na przedmiot, spory związane z morzem2. Międzynarodowe spory morskie można podzielić na spory terytorialne (graniczne),
czyli spory o suwerenność, które w zasadzie nie różnią się od „sporów terytorialnych na lądzie” poza faktem, że mają wpływ na delimitację wód terytorialnych, oraz spory jurysdykcyjne (spory o prawo), bez kwestionowania suwerenności, wśród których wyróżnia się spory dotyczące delimitacji (delimitacyjne)
1

Definicję sporu międzynarodowego można znaleźć w wyroku STSM z 1924 r. w sprawie koncesji
palestyńskich Mavrommatisa, powtórzoną w orzeczeniu MTS z 1962 r. w sprawie świątyni Preah Vihear, w których spór określono jako „brak zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego,
z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami”. Można też to pojęcie określić
krótko jako konflikt interesów. Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.), 1924 P.C.I.J.;
Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), 1962 I.C.J.
2
Kierując się organizacją Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w Hamburgu, można dok onać niezupełnego podziału sporów ze względu na przedmiot na spory: dotyczące dna morskiego (Izba
Sporów Dna Morskiego), rybołówcze (Izba Sporów Rybołówczych), ochrony środowiska (Izba Sporów dotyczących Środowiska Morskiego) oraz delimitacyjne (Izba Morskich Sporów Delimitacyjnych).
Zob. D.R. B u g a j s k i , Międzynarodowe organizacje morskie, Gdynia 2009, s. 109; Maritime Boundary Disputes, Settlement, Processes, and the Law of The Sea, ed. S e u n g - Y o n g H o n g , J.M. V a n
D y k e , Leiden 2009.
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obszarów morskich podlegających jurysdykcji państwa (np. wyłącznej strefy
ekonomicznej) i pozostałe spory jurysdykcyjne. W praktyce międzynarodowej
można znaleźć liczne przykłady sporów jurysdykcyjnych zarówno delimitacyjnych (delimitacja wyłącznej strefy ekonomicznej w rejonie Bornholmu), jak
i pozostałych sporów jurysdykcyjnych (żegluga w Cieśninie Piławskiej, spory
wywołane „terytorializacją” wyłącznej strefy ekonomicznej przez niektóre państwa, jak np. ChRL i Indie).
Biorąc pod uwagę charakter stron w sporze, wyróżnia się: spory międzypaństwowe (najczęściej dwustronne, rzadziej wielostronne jak na Morzu Południowochińskim) 3 oraz spory państwo–społeczność międzynarodowa, w których
roszczenia państwa nadbrzeżnego godzą nie w prawa określonych państw, ale
w prawa całej społeczności międzynarodowej (np. w przypadku roszczeń ograniczających wolność morza pełnego). Niewątpliwie jednak jednostronne nadmierne roszczenia morskie, które dotyczą wód międzynarodowych, godzą
w prawa całej społeczności międzynarodowej, ale rzadko przeciwstawiają im
się „organy społeczności międzynarodowej”. Wiele z nich pozostaje zatem niezauważonych i w związku z brakiem przeciwnych stanowisk prawnych lub faktycznych nie przeradza się w spory międzynarodowe. Tam jednak, gdzie takie
roszczenia dotykają praw innych państw bezpośrednio, spotykają się ze zdecydowaną reakcją dyplomatyczną (spór co do statusu Okino Tori-shimy), prawną,
a nawet wojskową (demonstracyjne korzystanie z praw i wolności, których odmawia państwo nadbrzeżne)4.
W przypadku relacji chińsko-japońskich istnieje zarówno spór terytorialny
o suwerenność – spór o wyspy Senkaku, jak i jurysdykcyjny, bez kwestionowania suwerenności – spór o status Okino Tori-shimy oraz o delimitację wyłącznej
strefy ekonomicznej na Morzu Wschodniochińskim.
Warto zwrócić uwagę, że ChRL wysuwa roszczenia w stosunku do wysp na
Morzu Południowochińskim (Spratly, Paracelskie, Scarborough itd.), co generuje spory z wszystkimi państwami nadbrzeżnymi; do wysp Senkaku na Morzu
Wschodniochińskim – z Japonią, której dodatkowo odmawia prawa do uznania
Okino Tori-shimy za wyspę w rozumieniu konwencji o prawie morza z 1982 r.
oraz zgłasza roszczenia dotyczące ograniczania działalności wojskowej we własnej wyłącznej strefie ekonomicznej – spór ze Stanami Zjednoczonymi (doszło
z tego powodu do wielu incydentów zbrojnych). We wszystkich tych przypad3
Zob. J. S y m o n i d e s , Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim. Czy powrót „dyplomacji kanonierek”?, Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2012, nr 2 (t. 46), s. 33–58.
4
Departamenty stanu i obrony Stanów Zjednoczonych prowadzą program Freedom of Navigation
Program (FON), który został uruchomiony jeszcze przez administrację prezydenta J. C a r t e r a
w 1979 r. w celu przeciwstawienia się nadmiernym roszczeniom morskim. Działania dyplomatyczne
obejmują głównie często wielokrotnie powtarzane protesty dyplomatyczne przeciwko nadmiernym
roszczeniom. Od 1948 r. do 1992 r. Stany Zjednoczone złożyły ponad 140 formalnych protestów tego
typu, w tym 110 w latach 1979–1992 w ramach programu FON. Zob. United States Responses to Excessive National Maritime Claims, Limits in the Seas 1992, US DoS, no. 112, s. 6; D.R. B u g a j s k i ,
Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, s. 17.
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kach Chiny mają postawę ofensywną – zgłaszają roszczenia, odmawiają praw
innym.
Natomiast Japonia utrzymuje roszczenia do 4 Wysp Kurylskich okupowanych przez Rosję, do skał Dokdo/Takeshima na Morzu Japońskim administrowanych przez Koreę Południową, sama administruje wyspami Senkaku, do których prawa suwerenne zgłaszają Chiny, uznaje podlegający jej suwerenności
atol Okino Tori-shima za wyspę, co kwestionują Chiny. W stosunku do Rosji
i Korei Japonia zgłasza roszczenia, zachowuje postawę ofensywną, a w stosunku do Chin defensywną – to jej stan posiadania jest kwestionowany.

1. SPÓR JURYSDYKCYJNY O DELIMITACJĘ
WYŁĄCZNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
NA MORZU WSCHODNIOCHIŃSKIM
Poza sporem o suwerenność wobec Senkaku, co będzie miało wpływ na delimitację wyłącznej strefy ekonomicznej w rejonie, istnieje spór o delimitację
wyłącznej strefy ekonomicznej pomiędzy Chinami kontynentalnymi a japońskim archipelagiem Riukiu (Nansei Shotō), do którego należy Okinawa. W tym
ostatnim przypadku nakładające się roszczenia tworzą szarą strefę, dokładnie
jak w przykładzie sporu polsko-duńskiego o strefę ekonomiczną na południe od
Bornholmu 5 . Odległość od punktów linii podstawowych obu państw wynosi
w tej części Morza Wschodniochińskiego 370 mil morskich. Japonia proponuje
linię środkową (jak Dania), a Chiny granicę szelfu kontynentalnego (jak Polska). W rezultacie powstaje szara strefa o powierzchni 40 tys. km2 (polsko-duńska strefa sporna ma 3503 km2).
Warto zauważyć, że oba państwa niemal jednocześnie ratyfikowały konwencję o prawie morza (UNCLOS)6 w czerwcu 1996 r. Japonia jest ponadto stroną

5

Zob. T. G ó r s k i , Delimitacja obszarów morskich między Polską a Danią, Prawo Morskie 2005,
t. XXI, s. 75–88.
6
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie Morza, sporządzona w Montego Bay 10.12.1982 r.
(Dz.U. z 2002 r., Nr 59, poz. 543). Konwencja weszła w życie 16.11.1994 r. Aktualnie ratyfikowana
przez 165 państw (stan na 8.01.2013 r.). Japonia nie złożyła żadnej deklaracji lub oświadczenia przy
podpisaniu lub ratyfikacji konwencji. Natomiast Chińska Republika Ludowa złożyła następującą deklarację (wyciąg tekstu z Dz.U. z 2002 r., Nr 59, poz. 544): 1. Zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza ChRL będzie wykonywać suwerenne prawa i jurysdykcję nad
wyłączną strefą ekonomiczną o szerokości 200 mil morskich oraz nad szelfem kontynentalnym.
2. ChRL dokona, w drodze konsultacji, delimitacji granic jurysdykcji morskiej z państwami o wybrz eżach przeciwległych lub przyległych do Chin, odpowiednio na podstawie prawa międzynarodowego
i zgodnie z zasadą słuszności. 3. ChRL potwierdza swoją suwerenność nad wszystkimi swoimi archipelagami i wyspami wymienionymi w art. 2 Ustawy ChRL o morzu terytorialnym i strefie przyległej,
która została ogłoszona 25.02.1992 r. (Law on the territorial sea and the contiguous zone of the People's Republic of China of 25 February 1992, Law of the Sea Bulletin 1992, no. 21, s. 24).
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konwencji genewskiej o morzu terytorialnym i strefie przyległej z 1958 r., do
której przystąpiła w czerwcu 1968 r.7.

2. SPÓR JURYSDYKCYJNY O STATUS OKINO TORI-SHIMY
Okino Tori-shima (dawniej Parece Vela) 8 to zanurzony atol położony na
Morzu Filipińskim ponad 1700 km od Tokio, 1500 km od Filipin (Luzon)
i 1550 km od Tajwanu. Samotny atol położony jest strategicznie pośrodku pomiędzy Guam a Okinawą i pomiędzy Japonią a Filipinami. W jego obrębie
ponad powierzchnią morza stale pozostają jedynie trzy skały, w tym jedna
„rozmiarów podwójnego łóżka, a druga małego pokoju”9. Jeszcze 100 lat temu
ponad wodą (przy jej wysokim stanie) było kilkanaście skał.
Atol został odkryty w 1543 r. przez hiszpańskich żeglarzy i nazwany Parece
Vela. Dopiero w 1931 r. Japonia anektowała to terytorium, które nie było nigdy
przedmiotem roszczeń jakiegokolwiek państwa (terra nullius), włączając administracyjnie do prefektury tokijskiej (archipelagowy okręg Ogasawara)10.
W ostatnich kilkunastu latach Japończycy przeprowadzili prace inżynieryjne
służące umocnieniu lądu, wybudowali betonowe lądowisko śmigłowców zajmujące całą powierzchnię skały, utrzymują stałą platformę (światła i znaki nawigacyjne), zamierzają osiedlać korale, by „nadbudowały” atol do poziomu morza,
wydając przy tym 600 mln dolarów (w latach 1987–1993). Celem tych działań
jest zachowanie wyznaczonej od „wyspy” w 1996 r. wyłącznej strefy ekonomicznej o maksymalnych wymiarach (do 200 mil morskich) 11, a nie tylko morza terytorialnego wyznaczonego od skały (do 12 mil morskich) 12 . Zgodnie
z międzynarodowym prawem morza ustanowienie w pełnym zakresie jurysdykcji terytorialnej dotyczy tylko takich wysp, które „nadają się do zamieszkania
przez ludzi lub do samodzielnej działalności gospodarczej” 13. Sam jednak cha7

Stronami konwencji są 52 państwa.
www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/17/xin_47 (29.05.2013).
9
Sino-Japanese maritime disputes. Islands apart, http://www.economist.com/node/21562987
(29.05.2013).
10
Y. Y o s h i k a w a , Okinotorishima: Just the Tip of the Iceberg, Harward Asia Quarterly 2005,
vol. IX, no. 4, http://www.asiaquarterly.com/content/view/30/37/ (29.05.2013).
11
Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf-Act (Law no. 140 of 1996), Law
of the Sea Bulletin 1997, no. 33, s. 36; Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf
(Law No. 74 of 1996), Law of the Sea Bulletin 1997, no. 35, s. 94.
12
K. K u b i a k , Kontrowersje wokół atolu Okinotorishima jako przykład współczesnego sporu
morskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2010, nr 2(181), s. 81–90.
13
Zob. J. S y m o n i d e s , Status prawny wysp naturalnych i sztucznych w nowym prawie morza,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1984, nr 4, s. 79–99; A. S t r a b u r z y ń s k i , Terytoria
morskie i strefy pozaterytorialne wysp, Prawo Morskie 1993, t. VII, s. 113–121; A. S t r a b u r z y ń s k i ,
Państwo archipelagowe i jego prawo do posiadania dodatkowego komponentu terytorium morskiego ,
Prawo Morskie 1995, t. VIII, s. 111–120.
8
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rakter prac budowlanych prowadzonych przez Japończyków podważa argumenty przemawiające za uznaniem Okino Tori-shimy za wyspę w rozumieniu międzynarodowego prawa morza14.
Chiny są zainteresowane zasobami żywymi i nieożywionymi w tym rejonie.
Podkreślają, że Okino Tori-shima jest tylko skałą i nie może mieć wyłącznej
strefy ekonomicznej15. Jeśli wyspa nie ma sąsiada, tj. innego lądu w odległości
mniejszej niż 400 mil morskich, to suweren zyskuje prawo do morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej wokół o powierzchni 431 tys. km2 (więcej niż lądowa powierzchnia Polski lub Japonii) 16. Jeśli natomiast w takim położeniu geograficznym znajduje się skała, to państwo-suweren zyskuje jedynie
morze terytorialne wokół o powierzchni 1550 km2. Różnica jest ogromna, bo aż
278-krotna, a należy pamiętać, że w przypadku wyspy państwo-suweren będzie
mogło potencjalnie (w zależności od warunków geologicznych) zgłosić roszczenia do zewnętrznego szelfu kontynentalnego poza 200 milami morskimi wyłącznej strefy ekonomicznej17.
Niemal tak dogodną lokalizację geograficzną ma właśnie Okino Tori-shima,
a zatem rozstrzygnięcie tego sporu jurysdykcyjnego będzie miało wielkie znaczenie ekonomiczne. W sumie już i tak Japonia, której długość wybrzeża jest
porównywalna z długością wybrzeża Chin, ma 5 razy większą powierzchnię
wyłącznej strefy ekonomicznej (4,5 mln km2), a większa strefa oznacza dostęp
do zasobów surowców na szelfie i wyłączność rybołówstwa.
Konwencja genewska o morzu terytorialnym i strefie przyległej z 1958 r.
w art. 10 ust. 1 oraz UNCLOS w art. 121 ust. 1, których Japonia jest stroną,
określają jednolicie wyspę jako naturalny obszar lądu, otoczony przez wodę,
który położony jest powyżej linii najwyższego pływu. Status wysp, wysepek
i skał ma wpływ na wyznaczenie linii podstawowych, od których mierzone są
obszary morskie, oraz jest podstawą ustanowienia tychże obszarów 18. Wokół
wyspy, zgodnie ze zwykłymi zasadami prawa morza, są wyznaczane poszcze14
Wzniesiono m.in. stalowo-betonowe falochrony o łącznej długości 6,2 km mające zapobiegać
dalszej erozji skrawków lądu znajdujących się ponad powierzchnią. Trzy wysepki pokryto warstwą
betonu, tworząc struktury o średnicy 60 m. Ponadto wybudowano platformę na stalowych palach, na
której wzniesiono trzypiętrowy budynek, w którym umieszczono stację badań oceanologicznych.
G. L u b i n , China Stunned as Japan Makes Shock Island Announcement in Key Economic Zone,
http://www.businessinsider.com/chinese-angered-by-japan-island-grab-2010-1 (29.05.2013).
15
Przykładem jest oświadczenie złożone przez przedstawiciela ChRL w kwietniu 2004 r. podczas
rozmów ze stroną japońską, w którym podkreślono, że zdaniem rządu chińskiego Okino Tori-shima to
skały w rozumieniu międzynarodowego prawa morza. Y. Y o s h i k a w a , The US–Japan–China Mistrust Spiral and Okinotorishima, The Asia-Pacific Journal. Japan Focus, http://www.japanfocus.org/Yukie-YOSHIKAWA/2541 (29.05.2013).
16
C. S c h o f i e l d , The Trouble with Islands: The Definition and Role of Islands and Rocks in Maritime Boundary Delimitation, [w:] Maritime Boundary Disputes…, op.cit., s. 21.
17
W 2008 r. Japonia złożyła wniosek do Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego o uznanie granic
szelfu poza 200 milami wyłącznej strefy ekonomicznej. www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions
_files/submission_j pn.htm (29.05.2013).
18
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary, ed. S.N. N a n d a n ,
S. R o s e n n e , vol. III, The Dordrecht–Boston–London 1995, s. 322.
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gólne ich obszary morskie (morze terytorialne, strefa przyległa, wyłączna strefa
ekonomiczna i szelf kontynentalny). Natomiast skały nienadające się do zamieszkania przez ludzi lub do samodzielnej działalności gospodarczej nie mają
ani wyłącznej strefy ekonomicznej, ani szelfu kontynentalnego (art. 121 ust. 3).
Już pobieżny ogląd atolu wskazuje, że mamy do czynienia ze skałą – w rozumieniu UNCLOS – która nie może mieć samodzielnego życia gospodarczego.
Dodatkowo przykłady z praktyki międzynarodowej, tj. np. porzucenie przez
Brytyjczyków roszczeń do strefy rybołówstwa wokół Rockall 19, przemawiają
przeciw stanowisku Japonii. Na podstawie Fishery Limits Act z 1976 r. Zjednoczone Królestwo wyznaczyło strefę rybołówstwa od skały Rockall – pełną 200milową albo do linii środkowej z sąsiednimi państwami (Danią – Wyspy
Owcze, Irlandią i Islandią). Spotkało się to ze zdecydowaną reakcją wszystkich
trzech sąsiednich państw, z których poza Irlandią żadne nie podnosiło kwestii
suwerenności nad skałą, ale wszystkie zarzuciły Brytyjczykom, że bezpodstawnie uznali ten skrawek lądu za wyspę i wyznaczyli strefę rybołówstwa. Ostatecznie w 1999 r. Zjednoczone Królestwo wycofało się z wcześniejszych roszczeń, pozostawiając wokół Rockall 12-milowe morze terytorialne i przyjmując
za podstawę delimitacji strefy rybołówstwa linie podstawowe Hebrydów wraz
z najbardziej zachodnimi wyspami St Kilda 20 . W rezultacie brytyjska strefa
zmniejszyła się aż o 110 tys. km².
Konkludując, w obecnym stanie prawnym i faktycznym roszczenia japońskie są zatem bezpodstawne, ale czy to może się zmienić na skutek działań
człowieka? Literalna wykładnia art. 121 UNCLOS wskazuje wyraźnie na wyspę
jako „naturalny obszar lądu”, a wylewanie betonu powoduje, że mamy do czynienia ze sztuczną wyspą w rozumieniu art. 60 konwencji albo naturalnosztuczną, w każdym razie państwo nie zyskuje dzięki temu żadnych praw suwerennych lub nie poszerza jurysdykcji (strefy bezpieczeństwa o uzasadnionych
rozmiarach). Pozostaje otwarte pytanie, jak ocenić status lądu, jeśli sztucznie
wprowadzone organizmy roślinne i zwierzęce w sposób już naturalny w ciągu
kilkudziesięciu lat nadbudują ląd powyżej poziomu morza.

19

Skała o rozmiarach 31 x 25 m i 21 m wysokości, położona 163 mile morskie (ponad 300 km) od
najbliższego lądu (wysp St Kilda, zaliczanych do szkockich Hebrydów Zewnętrznych). Jest trudnodostępna, podczas przeważającej w tym rejonie sztormowej pogody w całości zalewana przez ogromne
fale atlantyckie, stąd prawdopodobnie w całej historii na skale lądowało nie więcej niż 20 osób.
W 1955 r. w obawie przed roszczeniami innych państw oficjalnie skałę zawłaszczyło jako terra nullius
Zjednoczone Królestwo. C.R. S y m m o n s , Ireland and the Rockall Dispute: An Analysis of Recent
Developments, IBRU Boundary and Security Bulletin, Spring 1998, s. 78–93.
20
Sea Fisheries, The Fishery Limits Order 1999, Law of the Sea Bulletin 2002, no. 50, s. 16.
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3. SPÓR TERYTORIALNY O SUWERENNOŚĆ
NAD WYSPAMI SENKAKU
Przykładem sporu terytorialnego jest spór o suwerenność nad wyspami Senkaku, które są położone na Morzu Wschodniochińskim około 200 km od Tajwanu, 400 km od Chin kontynentalnych i aż 1900 km od Tokio 21. Administrowane są jednak przez Japonię, wchodząc w skład prefektury Okinawy oddalonej
o 1000 km. Jest to grupa 5 wysepek i 3 skał obejmujących łącznie 7 km² (Gibraltar 6,8 km²), w tym największa wyspa 4,32 km². Tylko krótkotrwale były
zamieszkane, chociaż niektóre z nich pozostawały własnością prywatną obywateli Japonii, inne państwową. Wykupienie własności z rąk prywatnych w 2012 r.
przez rząd Japonii spowodowało ożywienie sporu, któremu zaczęły towarzyszyć emocje po obu stronach.
W 1895 r. wyspy zostały anektowane przez Japonię wraz z Tajwanem – ich
zdaniem miały w tym czasie status res nullius. Chińczycy (z Tajwanu i kontynentalni) twierdzą, że od wieków podlegały ich suwerenności. W 1945 r. na
podstawie traktatu pokojowego znalazły się pod administracją amerykańską
wraz z Okinawą. W 1972 r. Amerykanie przekazali administrację Japonii, zachowując bazy wojskowe na Okinawie.
Do lat 60. XX w. wyspy nie wzbudzały większego zainteresowania ze strony
Chin. Wiele dokumentów pośrednio (mapy) potwierdza prawa Japonii do wysp.
Dopiero pojawienie się informacji o złożach ropy naftowej na szelfie wokół
wysp zmieniło stanowisko chińskie. Od tego czasu ze zmiennym natężeniem
spór ten ma wpływ na relacje chińsko-japońskie, przy czym po stronie chińskiej
dość zgodnie występują zarówno Republika Chin (Tajwan), jak i ChRL. Do
początku lat 90. nie zdarzały się incydenty na morzu wokół wysp, ale od pojawienia się informacji o złożach (szczególnie w ostatniej dekadzie) powtarzają
się regularnie.
W mediach pojawiają się oświadczenia i deklaracje polityków obu stron,
które zawierają argumenty przekonujące do prezentowanego stanowiska.
W przypadku Chin dominują argumenty kartograficzno-historyczne, które można ująć następująco:
1. Chińczycy wyspy odkryli, opisali i nanieśli na mapy.
2. Wyspy były bronione przez Chińczyków przed japońskimi piratami podczas czasie panowania dynastii Ming i Qing (1368–1911).
3. Chińska mapa Azji z XVIII w. pokazuje wyspy jako część Chin.
21

Wyspy Senkaku (nazwa japońska, Chińczycy używają nazwy Diaoyu albo Tiaoyutai, dawniej
używano też nazwy europejskiej Pinnacle Islands) obejmują niezamieszkaną grupę 5 górzystych wysp
i 3 skał o całkowitej powierzchni 7 km2 (dla porównania Gibraltar ma 6,8 km 2). Wyspy położone są na
północny-wschód od Tajwanu i na zachód od japońskiej Okinawy. Największa i najwyższa (383 m
n.p.m.) jest Uotsuri-shima (chińska Diaoyu Dao), której powierzchnia 4,32 km2 stanowi ponad 60%
całkowitej powierzchni archipelagu.
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4. Japonia objęła wyspy w 1895 r. podczas I wojny chińsko-japońskiej, a zatem zbrojnie.
5. W korespondencji dyplomatycznej z 1885 r. Chiny ostrzegają przed obecnością japońską na wyspach.
6. W deklaracji poczdamskiej z 1945 r. wskazano, że japońska suwerenność
powinna być ograniczona do głównych wysp.
7. Treść protestu chińskiego z 1971 r. przeciwko przekazaniu Japończykom
administracji na wyspach dotychczas administrowanych przez Amerykanów.
Natomiast w uzasadnieniu japońskim pojawia się argumentacja prawna:
1. Wyspy były niezamieszkałe i nie było na nich żadnych śladów potwierdzających administrowanie przez Chiny w momencie zajęcia w 1895 r.
2. Wyspy nigdy nie były ani częścią Tajwanu, ani częścią Peskadorów, które
zostały scedowane na rzecz Japonii przez dynastię Qing Chin w art. II traktatu Shimonoseki z 1895 r.22, stąd nie mogły być scedowane „zwrotnie” do
Chin razem z Tajwanem po zakończeniu II wojny światowej.
3. Pomimo że wyspy były administrowane przez Amerykanów w latach
1945–1972, to została zachowana suwerenność Japonii.
4. Chiny nigdy nie zgłaszały roszczeń wobec wysp przed 1971 r., gdy ONZ
opublikowała raport o dużych zasobach ropy znajdujących się na szelfie
wysp.

ZAKOŃCZENIE
W każdym przypadku spór terytorialny ma najpoważniejsze konsekwencje,
a zatem najwięcej emocji i największe zainteresowanie budzi kwestia wysp
Senkaku. Trudno oceniać jedne i drugie argumenty w tej sprawie do czasu, zanim nie zostaną ujęte w jednolite stanowisko państwa albo pismo procesowe.
Prima facie tylko Japończycy przedstawiają jakiekolwiek argumenty prawne,
a nie wyłącznie historyczno-kartograficzne, i bez wątpienia mają silniejszą pozycję przede wszystkim z powodu administrowania wyspami.
Politycznie w tej części świata bardzo ważnym podmiotem są również Stany
Zjednoczone, które mają tam bazy wojskowe i umowy dwustronne z Japonią
oraz Filipinami z klauzulami wzajemnej obrony (podobnie jak art. 5 Traktatu
Północnoatlantyckiego z 1949 r.). W kilku oświadczeniach na najwyższym
szczeblu oraz rezolucjach Kongresu potwierdzano zobowiązania rządu Stanów
Zjednoczonych, który „nie rozstrzyga definitywnie kwestii suwerenności nad
22
Traktat pokojowy między Chinami i Japonią, Shimonoseki, 17.04.1895 r., p. L. G e l b e r g , Prawo
międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. I, Warszawa 1954, s. 161–165.
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wyspami Senkaku, ale uznaje, że znajdują się pod administracją japońską” 23,
a zatem atak zbrojny na nie, na podstawie zobowiązań dwustronnych, będzie
traktowany jak atak na sojuszniczą Japonię24.
Oficjalne roszczenia Japonii do wyłącznej strefy ekonomicznej

Uwagi: Na mapie nie uwzględniono obszarów spornych lub o nieokreślonym statusie (na Morzu Japońskim z Koreą, na
Morzu Wschodniochińskim z ChRL, wokół Senkaku, na południu wokół Okino Tori-shimy i na północy wokół czterech
Wysp Kurylskich).
Źródło: http://z9.invisionfree.com/21c/ar/t1720.htm (29.05.2013).

23
H.R. 4310/S. 3254 (FY2013 National Defense Authorization Act), p. R. O ’ R o u r k e , Maritime
Territorial and Exclusive Economic (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress, CRS Report
for Congress, 9.04.2013, s. 67–68.
24
Na podstawie Traktatu o wzajemnej współpracy i gwarancji bezpieczeństwa pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Japonią podpisanego 19.05.1960 r. (Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan) art. V: Each Party recognizes that an armed attack against either
Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and
safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional
provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be
immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of
Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the
measures necessary to restore and maintain international peace and security, http://www.mofa.go.jp/
region/n-america/us/q%26a/ref/1.html (29.05.2013).
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Chiny i Japonia nie wykazują woli, poza deklaracjami politycznymi, manifestacjami obywateli i manifestacjami zbrojnymi sił morskich, rozwiązania sporu
w drodze rokowań lub z zastosowaniem innych środków rozwiązywania sporów
międzynarodowych25. W przypadku Japonii jest to w pełni zrozumiałe, bowiem
posiada suwerenność, a w każdym razie administruje przedmiotem sporu, a zatem jakiekolwiek rozstrzygnięcie może tylko ograniczyć zakres praw tego państwa.
Dużo mniejsze emocje i zainteresowanie budzi spór o status Okino Torishimy, a zupełnie niemal nie jest dostrzegany spór o delimitację wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Wschodniochińskim. Oczywiste jest też, że w istocie spór nie dotyczy samych skał, czy to Senkaku, czy statusu Okino Torishimy, ale zasobów mineralnych szelfu wokół nich. Znaczną rolę odgrywa
w tych dwu wypadkach także kwestia militarna – położenie geograficzne
wysp26.
Wreszcie warto zauważyć, że ewentualne, choć obecnie mało prawdopodobne, objęcie przez ChRL Senkaku wyraźnie pogorszyłoby strategiczne położenie
Tajwanu.

DARIUSZ R. BUGAJSKI

SINO-JAPANESE QUARRELS AT SEA
(Summary)
The relations between China and Japan are, as it is with all neighborly relations, complex and have deep historical roots. Political rivalry together with
economic and military expansion prompt the People Republic of China to question the territorial status quo on East China Sea and South China Sea. Both the
PRC and Taiwan put forward claims to Japanese controlled Senkaku Islands;
The PRC and Japan also quarrel over Ryukyu Islands and Okinotori Islands on
East China Sea. All three disputes, however, are associated with delimitation of
exclusive economic zones between those countries.

25

Na temat rozwiązywania sporów międzynarodowych na gruncie konwencji o prawie morza
z 1982 r. zob. L. Ł u k a s z u k , Współpraca i spory międzynarodowe na morzach, Warszawa 2009,
s. 11–45.
26
K. K u b i a k , op.cit., s. 88.
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KONRAD MARCINIAK

OCHRONA PATENTOWA BIORÓŻNORODNOŚCI
MORSKIEJ POZA GRANICAMI JURYSDYKCJI PAŃSTW
ORAZ PROBLEMY Z ZASTOSOWANIEM REŻIMU
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (TRIPS)
Artykuł wyjaśnia, czym jest bioróżnorodność morska z perspektywy prawa międzynarodowego
i porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS.
Co najmniej kilkadziesiąt wniosków patentowych dotyczy zasobów genetycznych pochodzących spoza granic jurysdykcji państw. Wnioski patentowe należą do państw najbardziej rozwiniętych: USA, Niemiec, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Norwegii.
Wszystkie państwa (także niemające dostępu do morza) mają prawo prowadzenia morskich
badań naukowych. Jednym z czołowych obszarów zastosowania morskich zasobów genetycznych
jest przemysł farmaceutyczny i rynek kosmetyków, a także szeroko pojmowany przemysł.
Pojawiają się poglądy, że świat natury nie może być patentowany, mimo że patentowanie natury ma długą historię. Sąd Najwyższy USA w 1980 r. orzekł, że świat natury może stanowić
wynalazek i spełnia wymogi zdolności patentowej.

WSTĘP
Niniejszy artykuł stawia sobie za cel dokonanie wstępnej analizy problematyki zastosowania reżimu własności intelektualnej (wyrażonego w Porozumieniu
w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – TRIPS1) do
bioróżnorodności morskiej poza granicami jurysdykcji państw. Analiza ta ma
pozwolić na zidentyfikowanie podstawowych problemów w tym zakresie.
W pierwszej kolejności wyjaśniono tytuł tego opracowania, przy jednoczesnym wskazaniu na zasadność zajęcia się podejmowaną w nim problematyką.
W tym celu konieczne staje się wyjaśnienie, czym jest bioróżnorodność morska
z perspektywy prawa międzynarodowego (ale również z punktu widzenia nauk
1

Dz.U. z 1995 r., Nr 98, poz. 483. Zarazem, ze względu na ograniczenia niniejszego opracowania,
pomija ona problematykę związaną z ewentualnym zastosowaniem przepisów Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego, sporządzonego 28.04.1977 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 110, poz. 528).
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przyrodniczych) i jakiego rodzaju problemy jej dotyczące każą zadać sobie pytanie o międzynarodowe prawo własności intelektualnej.
Następnie doprecyzowano, jak należy rozumieć sformułowanie: „poza granicami jurysdykcji państw”. Wyjaśnienia wymaga również pojęcie „reżim własności intelektualnej”.
Dopiero po przedstawieniu powyższych zagadnień omówiono szczegółowe
problemy zidentyfikowane w ich ramach. W szczególności wiążą się one z możliwością patentowania organizmów żywych (ich części) oraz z relacją pomiędzy
morskimi badaniami naukowymi a bioposzukiwaniami.

1. BIORÓŻNORODNOŚĆ MORSKA
– CHARAKTERYSTYKA I ZWIĄZEK Z PROBLEMATYKĄ
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Oceany stanowią niemal 71 proc. powierzchni Ziemi oraz ponad 90 proc.
zdatnego do życia jej obszaru2. W tym kontekście niezwykle trafne jest motto
zielonej księgi Komisji Europejskiej zatytułowanej Przyszła unijna polityka
morska: europejska wizja oceanów i mórz – Jak niesłuszne jest nazywanie tej
planety Ziemią, skoro jest raczej Oceanem3. Wobec powyższego nie zaskakuje
fakt, że wody oceaniczne są zamieszkałe przez ogromną liczbę organizmów
morskich, co składa się na wyjątkową różnorodność biologiczną tych obszarów.
Szczególnie istotne dla bioróżnorodności morskiej są mikroorganizmy. Należy
zaznaczyć, że stanowią one ok. 90 proc. biomasy oceanów, która z kolei stanowi ponad 95 proc. biomasy Ziemi 4. Dla przykładu, najnowsze badania podają,
że nominalna liczba komórek w 1 ml wody morskiej wynosi ponad 105, co pozwala szacować, że oceany zawierają co najmniej ok. 3,6 × 1029 komórek mikroorganizmów5.

2
K.M. G j e r d e , Ecosystems and Biodiversity in Deep Waters and High Seas, UNEP Regional
Seas Reports and Studies no. 178, UNEP/IUCN, Switzerland 2006, s. 10.
3
KOM (2006)275, wersja ostateczna z 7.06.2006 r. Motto przypisywane A.C. Clarkowi.
4
Oceans and the law of the sea, Report of the Secretary – General, dok. A/62/66/Add.2
z 10.09.2007 r., pkt. 192; zob. też prezentację C. S u t t l e , The Oceans Represent the Vast Reservoir of
Unexploited Genetic Diversity, http://www.un.org/Depts/los/consultative_ process/8th meetingpanel.htm.
5
M.L. S o g i n , H.G. M o r r i s o n , J.A. H u b e r et al., Microbial diversity in the deep sea and the
underexplored “rare biosphere”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America 2006, vol. 103, no. 32, s. 12115 i nast.; J. K e n n e d y , J.R. M a r c h e s i i A.D.W. D o b s o n
(Marine metagenomics: strategies for the discovery of novel enzymes with biotechnology applications
from marine environments, Microbial Cell Factories 2008, vol. 7) podają, że całkowita liczba mikroorganizmów morskich jest jeszcze większa i wynosi 3,67 × 10 30.
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1.1. CHARAKTERYSTYKA BIORÓŻNORODNOŚCI MORSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE EKOSYSTEMÓW WOKÓŁ
KOMINÓW HYDROTERMALNYCH
Mimo że obecnie skala bioróżnorodności morskiej nie budzi wątpliwości, to do
mniej więcej połowy lat 70. odmiennie postrzegano jej rozmieszczenie. Za obszary
obfitujące w najwyższym stopniu w organizmy uważano strefę przybrzeżną i obszary morskie do głębokości ok. 200 m. Pozostałe obszary (tj. większość obszarów
morskich 6 ) wydawały się być „pustyniami biologicznymi” 7 . Pogląd ten musiał
ulec zmianie w związku z odkryciami ekspedycji naukowej w 1977 r. Wykorzystując batyskaf „Alvin” należący do Woods Hole Oceanographic Institution, przeprowadzono badania na głębokości ok. 2,5 km w ryfcie Galapagos (Galapagos
rift), gdzie odkryto tzw. kominy hydrotermalne. Nie tyle istnienie tego typu formacji geologicznej było zaskakujące, co fakt, że pomimo ekstremalnych warunków
panujących na takich głębokościach wokół kominów hydrotermalnych tętniło życie 8 . Wspomniane odkrycie jest oceniane jako jedno z najbardziej doniosłych
w naukach biologicznych w XX w., głównie z powodu, że ekosystemy wokół kominów hydrotermalnych były pierwszymi – jak ustalono – całkowicie niezależnymi od energii słonecznej (opierają się na procesach chemosyntezy).
Kominy hydrotermalne znajdują się średnio na głębokości ok. 2000 m i występują przy grzbietach śródoceanicznych9, na środku których występują najczęściej doliny ryftowe, gdzie dochodzi do wylewów magmy spomiędzy graniczących ze sobą płyt tektonicznych 10 . Magma podgrzewa przesyconą siarczkami
metali wodę do ok. 300–400˚C (nie dochodzi do wrzenia z powodu ogromnego
ciśnienia: 300–500 atm, zależnie od głębokości). Zważywszy, że temperatura otaczających wód wynosi ok. 2–3˚C, wysoko zmineralizowana woda zostaje błyskawicznie ochłodzona, a wytrącone minerały (tworząc specyficzną zawiesinę –
stąd kominy hydrotermalne nazywane są w anglojęzycznej literaturze black smokers lub white smokers – zależnie od składu mineralnego zawiesiny i koloru, który ona w konsekwencji przyjmuje 11 ) osiadają wokół ujścia, tworząc „komin”,
6
95 proc. obszarów morskich znajduje się na głębokości poniżej 130 m, a średnia głębokość
wszechoceanu wynosi 3800 m. K.M. G j e r d e , Ecosystems and Biodiversity…, op.cit., s. 50.
7
C.L. V a n D o v e r , The Ecology of Deep-Sea Hydrothermal Vents, Princeton University Press
2000, s. 8 i nast.
8
J.F. I m h o f f , M. H ü g l e r , Life at Deep Sea Hydrothermal Vents – Oases Under water, International Journal of Marine & Coastal Law 2009, vol. 24, no. 2, s. 201.
9
Grzbiety śródoceaniczne rozciągają się na ok. 64 tys. km – czterokrotnie więcej niż Himalaje,
Andy i Góry Skaliste razem wzięte.
10
W ostatnim czasie odkryto jednak także kominy hydrotermalne, które są oddalone nawet kilkadziesiąt kilometrów od grzbietów śródoceanicznych. Opis jednego z takich kominów – nazwanego The
Lost City – znajduje się w: D.S. K e l l e y et al., An off-axis hydrothermal vent field near the MidAtlantic Ridge at 30º N, Nature 2001, vol. 412, s. 145 i nast.
11
White smokers mają też niższą temperaturę – ok. 100–300ºC (stąd inny skład minerałów, które
unoszą). Zob. C.L. V a n D o v e r , The Ecology of Deep-Sea Hydrothermal Vents, op.cit., s. 50.
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który może osiągać ok. 60 m wysokości i 10–30 m szerokości12. Z kolei gorąca
woda „wyrzucana” przez komin ma zasięg kilkuset metrów od dna morskiego 13.
Obecnie baza danych organizacji InterRidge zawiera informacje o 588 kominach
hydrotermalnych14, chociaż wskazuje się, że jeszcze wiele zostało do odkrycia15.
W odniesieniu do fauny kominów hydrotermalnych należy w pierwszej kolejności podkreślić występowanie chemoautroficznych bakterii (tj. wytwarzających energię nie w wyniku procesów fotosyntezy, a procesów chemicznych –
utleniania związków nieorganicznych i przetwarzania ich na związki organiczne)16. W symbiozie z powyżej scharakteryzowanymi bakteriami żyją pozostałe,
większe organizmy morskie, do których należą: rurkoczułkowce (np. Riftia pachyptila – ich długość może dochodzić nawet do 3 m) czy małże (m.in. Calyptogena magnifica, Bathymodiolus thermophilus). Według najnowszych badań
spośród odkrytych do tej pory ok. 550 gatunków wokół kominów hydrotermalnych 29 procent z nich należało do typu mięczaków, 33 procent do skorupiaków, a 17 procent do pierścienic 17. Co więcej, 91 procent z nich miało charakter endemiczny, tj. występowało wyłącznie w ekosystemach kominów
hydrotermalnych, przy czym żaden z gatunków nie występował we wszystkich,
a większość z nich występuje tylko w jednym18.
Należy podkreślić, że bioróżnorodność wokół kominów hydrotermalnych
występuje zarówno w kolumnie wody (swobodnie unoszące się bakterie wokół
komina, w tym także w „dymie” wydobywającym się z niego), jak i na dnie
oceanicznym, w osadach zalegających na nim, a także w samym dnie morskim,

12

Jeden z największych znanych kominów, tzw. TAG (Trans-Atlantic Geotraverse) ma 50 m wysokości i 200 m szerokości. C.R. G e r m a n , Hydrothermal activity at mid-ocean ridges, [w:] Understanding
the Oceans. A century of ocean exploration, ed. M. D e a c o n , T. R i c e , C. S u m m e r h a y e s , UCL
Press, London & New York 2001, s. 145.
13
Należy też zauważyć, że „dym” wydobywający się z komina hydrotermalnego (plume) utrzymuje
się na określonej głębokości i jest przenoszony przez prądy morskie – nierzadko na znaczne odległości
(nawet do 2 tys. km). Ów „dym” sam w sobie przenosi ekosystemy bakterii. Zob. C.L. V a n D o v e r ,
The Ecology of Deep-Sea Hydrothermal Vents, op.cit., s. 99–112 i 126–129; C.R. G e r m a n , Hydrothermal activity at mid-ocean ridges, op.cit., s. 146–149.
14
http://www.interridge.org/irvents/. Ostatnia duża aktualizacja tej bazy danych miała miejsce
8.11.2011 r. Baza zawiera dane o aktywnych kominach hydrotermalnych i tych o niepotwierdzonej
jeszcze aktywności. Uchodzi ona też za najbardziej kompletną dostępną współcześnie bazę danych
dotyczącą kominów hydrotermalnych.
15
L. G l o w k a (Putting marine scientific research on a sustainable footing at hydrothermal vents,
Marine Policy 2003, vol. 27, s. 304) podaje, że w sumie kominów hydrotermalnych są „setki lub nawet
tysiące”, aczkolwiek tylko 12 z nich jest badanych regularnie.
16
Szerzej na ten temat: H.W. J a n n a s c h , M.J. M o t t l , Geomicrobiology of Deep-Sea Hydrothermal Vents, Science 1985, vol. 229, s. 717–719.
17
Warto przy tym zauważyć, że tempo odkrywania nowych gatunków wynosi ok. 2 na miesiąc.
Zob. C.R. F i s h e r , K. T a k a i , N. L e B r i s , Hydrothermal Vents Ecosystems, Oceanography 2007,
vol. 20, no. 1, s. 22.
18
Zob. też: E. R a m i r e z - L l o n d r a , T.M. S h a n k , C. German, Biodiversity and Biogeography
of Hydrothermal Vent Species. Thirty Years of Discovery and Investigations, Oceanography 2007, vol.
20, no. 1, s. 34 i nast.
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w jego pęknięciach i szczelinach. Mikroorganizmy egzystują również w symbiozie z makrofauną (znajdującą się np. wokół komina hydrotermalnego) 19.
Różnorodność biologiczna w obrębie danego ekosystemu hydrotermalnego
jest relatywnie niska, a większość biomasy stanowią duże organizmy – jak rurkoczułkowce. Różnorodność gatunków i genetyczna pomiędzy różnymi ekosystemami kominów hydrotermalnych jest jednak wysoka i wynika z endemicznego występowania organizmów, a także odmiennych i zarazem ekstremalnych
warunków biologicznych i ekologicznych w poszczególnych ekosystemach.
W związku z powyższym należy wskazać na następujące cechy scharakteryzowanych ekosystemów. Po pierwsze, są one wyjątkowe pod względem występowania w nich unikatowych organizmów. Po drugie, organizmy te zarówno są
endemiczne, jak i posiadają wyjątkowe cechy biologiczne, umożliwiające im egzystencję bez dostępu do światła, przy ogromnym ciśnieniu i temperaturach (co
sprawia, że ich materiał genetyczny wykazuje duży potencjał biotechnologiczny).
Organizmy te występują w dnie morskim lub pod nim, jak również na nim, a także w osadach zalegających na dnie oraz w kolumnie wody wokół komina hydrotermalnego. Po trzecie, występują one przy grzbietach śródoceanicznych (choć
odległości miedzy poszczególnymi ekosystemami mogą wynosić od kilkuset do
kilku tysięcy kilometrów – ich konkretna lokalizacja nie jest więc oczywista). Jak
wskazywano, znacząca cześć kominów występuje w obszarach poza granicami
jurysdykcji państw. Po czwarte, omawiane ekosystemy są trudno dostępne dla
człowieka (głównie ze względu na głębokości oraz potencjalny obszar ich występowania), co z kolei powoduje, że są one słabo zbadane. Po piąte, część z tych
ekosystemów jest relatywnie krótkotrwała. Po szóste wreszcie, unikatowe warunki funkcjonowania omawianych ekosystemów powodują nie tylko, że cechy
organizmów (a więc także zasoby genetyczne z nich pozyskane) są wyjątkowe,
ale także to, że ich równowaga ekologiczna może być stosunkowo łatwo zaburzona – choćby przez dokonywane tam badania (wprowadzenie światła, dźwięku,
organizmów z innych partii oceanu). Należy zaznaczyć, że kominy hydrotermalne
występują nierzadko w pobliżu złóż konkrecji polimetalicznych, których wydobycie może stanowić zagrożenie dla omawianych ekosystemów.
1.2. PRAWNOMIĘDZYNARODOWE ROZUMIENIE
BIORÓŻNORODNOŚCI MORSKIEJ
Według Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD)20, najbardziej aktualnej umowie międzynarodowej poświęconej problematyce bioróżnorodności
19

C.R. G e r m a n , E. R a m i r e z - L l o n d r a et al., Deep Water Chemosynthetic Ecosystem Research during the Census of Marine Life Decade and Beyond: A Proposed Deep-Ocean Road Map,
PLoS ONE 2011, vol. 6, iss. 8, s. 1–2; C.R. G e r m a n , Hydrothermal activity…, op.cit., s. 140–143.
20
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro 5.06.1992 r. (Dz.U.
z 2002 r., Nr 184, poz. 1532). Należy zaznaczyć, że przyjęcie w tym miejscu rozważań definicji wyrażonej w CBD nie oznacza bynajmniej, że uznaje się, iż sama konwencja stosuje się do stref morskich
poza granicami jurysdykcji państw.
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i zarazem dotyczącej jej w najszerszym stopniu, różnorodność biologiczna
(bioróżnorodność) oznacza:
„zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, inter alia,
z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie
gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”21.

Bioróżnorodność może być rozpatrywana na trzech płaszczyznach. Obejmuje ona różnorodność: a) ekosystemów (w ramach których różne gatunki oddziałują wzajemnie na siebie oraz na ich środowisko) 22, b) gatunków (interakcje
pomiędzy różnymi gatunkami mikro- i makroorganizmów, a także roślin) 23 oraz
c) genetyczną (a więc zróżnicowanie genetyczne przedstawicieli danego gatunku) 24 . Taka definicja i kompleksowe postrzeganie bioróżnorodności są także
utrwalone w naukach przyrodniczych25 oraz są stosowane w ramach ONZ 26.
Warto również przytoczyć inne definicje zawarte w CBD. W szczególności
należy wskazać, że zasoby biologiczne obejmują:
„zasoby genetyczne, organizmy i ich części, populacje i jakiekolwiek inne żywe
elementy ekosystemu, które faktycznie lub potencjalnie mogą być wykorzystywane lub stanowić mogą wartość dla ludzkości”27.

Z kolei same zasoby genetyczne zostały zdefiniowane jako „materiał genetyczny posiadający faktyczną lub potencjalną wartość”28. Materiał genetyczny
obejmuje natomiast:
„jakikolwiek materiał roślinny, zwierzęcy, mikrobiologiczny lub innego pochodzenia, zawierający funkcjonalne jednostki dziedziczności”29.
21

Art. 2 ust. 1 CBD.
Precyzyjniej rzecz ujmując, ekosystem jest dynamicznym układem ekologicznym tworzonym
przez biocenozę (ugrupowanie organizmów zamieszkujących ten sam obszar geograficzny i podobne
środowiska życiowe) oraz środowisko abiotyczne (czyli fizyczno-chemiczne). M. M a ć k o w i a k ,
A. M i c h a l a k , Biologia. Jedność i różnorodność, Warszawa 2008, s. 887.
23
E.O. W i l s o n (Różnorodność życia, Warszawa 1999 r., s. 48 i nast.) postrzega gatunek jako
podstawową kategorię bioróżnorodności. Ujmuje on gatunek jako „populację, której osobniki zdolne są
do swobodnego krzyżowania w warunkach naturalnych”. Podobnej definicji (chociaż wskazując, że nie
jest ona przyjmowana bezkrytycznie przez wszystkich biologów) używają M. M a ć k o w i a k , A. M i c h a l a k (Biologia…, op.cit., s. 561).
24
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Global Biodiversity Outlook 3, Montreal
2010, s. 23; Oceans and the law of the sea. Report of the Secretary – General, A/60/63/Add.1
z 15.07.2005 r., pkt. 4; G. V e r h o o s e l , Prospecting for Marine and Coastal Biodiversity: International Law in Deep Water?, International Journal of Marine & Coastal Law 1998, vol. 13, no. 1, s. 92.
25
M. M a ć k o w i a k , A. M i c h a l a k , Biologia…, op.cit., s. 946–952.
26
Zob. np. SG Report A/60/63/Add.1, pkt. 4–5 oraz Oceans and the law of the sea. Report of the
Secretary – General, A/62/66/Add.2 z 10.09.2007 r., pkt. 2.
27
Art. 2 ust. 2 CBD.
28
Ibidem, ust. 10.
29
Ibidem, ust. 9.
22
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Z perspektywy niniejszej pracy to definicja zasobów genetycznych jest
szczególnie istotna. Warto tu podkreślić, że zasób genetyczny od materiału genetycznego różni jedynie to, że ten pierwszy ma „faktyczną lub potencjalną wartość”. Problem ten będzie omówiony szerzej w dalszej części opracowania, niemniej jednak już na tym etapie należy zaznaczyć, iż to właśnie wartość
bioróżnorodności (zasobów genetycznych) powoduje, że aktualizuje się problematyka własności intelektualnej. Należy ją bowiem rozumieć jako wartość, którą
bioróżnorodność przedstawia dla człowieka/jego działalności. W szczególności
może ona brać się z zainteresowania przemysłu biotechnologicznego danym zasobem – choćby ze względu na jego możliwe zastosowanie np. w produkcji kosmetyków. Takiemu zainteresowaniu i eksploatacji bioróżnorodności morskiej
towarzyszą najczęściej duże nakłady finansowe, technologiczne i naukowe. Nie
zaskakuje więc fakt, że wynik takich badań może być przedmiotem patentu.
Powyższe rozważania należy uzupełnić o informację, że z naukowego punktu widzenia geny są podstawowymi jednostkami dziedziczności, zawierającymi
sekwencje kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) lub rybonukleinowego
(RNA)30. Z kolei każda komórka każdego żyjącego organizmu zawiera „funkcjonalne jednostki dziedziczności” 31. Tym samym, niezależnie od przyjętej systematyki taksonomicznej, wszystkie domeny (bakterie, archeowce i jądrowce)
czy królestwa (bakterie, protisty, grzyby, rośliny i zwierzęta) zawierają materiał
genetyczny, który potencjalnie może stanowić zasób genetyczny 32. Są więc to
zarówno makro- jak i mikroorganizmy (m.in. bakterie, archeowce i wirusy 33),
a także rośliny. W świetle powyższego należy skonkludować, że w przestrzeni
morskiej znajduje się ogromny rezerwuar materiału genetycznego, który może
mieć potencjalną lub faktyczną wartość i tym samym stanowić przedmiot zainteresowania przemysłu biotechnologicznego.
1.3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA A BIORÓŻNORODNOŚĆ MORSKA
1.3.1. MOŻLIWE ZASTOSOWANIA BIOTECHNOLOGICZNE
ELEMENTÓW BIORÓŻNORODNOŚCI MORSKIEJ

Jak wskazywano powyżej, elementy bioróżnorodności morskiej coraz częściej
stają się przedmiotem zainteresowania przemysłu biotechnologicznego ze wzglę-

30
Na temat kontrowersji wokół definicji genu zob.: H. P e a r s o n , What is a Gene?, Nature 2006,
vol. 441, s. 398–401.
31
SG Report A/60/63/Add.1, pkt 6.
32
Oceans and the law of the sea. Report of the Secretary – General, A/62/66 z 12.03.2007 r.,
pkt 132. Na temat systematyki tzw. drzewa życia zob. np. W. F o r d D o o l i t t l e , Phylogenetic Classification and the Universal Tree, Science 1999, no. 284, s. 2124 i nast.
33
Wprawdzie wirusy nie są zdolne do samodzielnego rozmnażania się, a ich miejsce w systematyce
nie jest jasne, to jednak są one zaliczane do badań mikrobiologicznych oraz genetycznych – ze względu
na fakt, że zawierają RNA lub DNA, wobec czego przenoszą informacje genetyczne.
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du na ich potencjalną lub rzeczywistą wartość. Lista możliwych sposobów wykorzystania elementów bioróżnorodności morskiej jest niewyczerpana34:
 biosynteza (wykorzystanie zasobów genetycznych do wytworzenia związków organicznych, takich jak antybiotyki, witaminy, hormony czy enzymy); produkcja nowych leków;
 procesy chemiczne czy biorekultywacja;
 uprawa zasobów genetycznych „w oryginalnej formie” (rozmnażanie wybranych gatunków organizmów ze względu na pożądane i niewymagające
dalszego przetworzenia zasoby genetyczne);
 sekwencjonowanie DNA czy izolowanie związków organicznych z materiału genetycznego do badań i oceny;
 produkcja związków organicznych naturalnie występujących w materiale
genetycznym (np. produkowanie kopii DNA czy poszukiwanie i ekstrahowanie metabolitów);
 ochrona i zachowanie zasobów genetycznych (np. poprzez depozyt w tzw.
bankach genów czy ogrodach botanicznych, zoologicznych lub akwariach).
Jeśli chodzi o zastosowania stricte biotechnologiczne, jednym z częściej
podawanych przykładów jest polimer VentR®, pozyskany z bakterii Thermococcus litoralis, znalezionej w głębinach morskich w ekosystemie wokół komina hydrotermalnego. Wykazuje on 10–15 razy większą zdolność do wiernego odtworzenia łańcucha DNA niż wcześniej używane związki. Z kolei
koralowce i meduzy są źródłem protein zwanych „białkami zielonej fluorescencji” (green fluorescent proteins), które są wykorzystywane do wizualizacji procesów molekularnych w komórkach35.
W 2005 r. opisano ok. 810 nowych związków chemicznych pochodzenia
morskiego. W 2006 r. było to 779 związków, a w 2007 r. – 96136. Według
najnowszych badań, w omawianym zakresie, naukowcy poddali analizie ponad 9 tysięcy nowych produktów naturalnych pochodzenia morskiego, które
zostały odkryte w latach 1990–200937. Nie ulega więc wątpliwości, że skala
zainteresowania naukowców i świata przemysłu morskimi zasobami genetycznymi jest znacząca oraz rosnąca.
Jednym z głównych obszarów zastosowań morskich zasobów genetycznych
jest przemysł farmaceutyczny. Jako przykład można podać konotoksynę wyizolowaną ze stożka morskiego Conus magnus, potencjalnie śmiertelną dla
34
Na podstawie Report of the Meeting of the Group of Legal and Technical Experts on Concepts,
Terms, Working Definitions and Sectoral Approaches, UNEP/CBD/WG-ABS/7/2, Annex z 12.12.2008 r.,
pkt 13.
35
SG Report A/62/66, pkt 163.
36
J. W. B l u n t et al., Marine Natural Products, Natural Product Reports 2008, vol. 25, s. 35–94;
J.W. B l u n t et al., Marine Natural Products, Natural Product Reports 2009, vol. 26, s. 170–244.
37
M. C o s t a L e a l et al., Trends in the Discovery of New Marine Natural Products from
Invertebrates over the Last Two Decades – Where and What Are We Bioprospecting?, PLOS ONE
2012, vol. 7, iss. I, s. 2 (www.plosone.org).
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człowieka 38 . Niemniej jednak współcześnie wykorzystuje się ją do leczenia
epilepsji, chorób układu krążenia czy zaburzeń psychicznych. Pierwszy lek zawierający konotoksynę – Prialt – został dopuszczony na rynek amerykański
w 2004 r. Obecnie w bazie patentowej espacent Europejskiego Biura Patentowego 39 znajduje się ponad 260 patentów (z całego świata) zawierających
w nazwie słowo „conotoxin”40.
Wśród leków opracowywanych z wykorzystaniem morskich zasobów genetycznych są także te, które mają funkcje przeciwzapalne. Przykładowo
można wskazać leki wyprodukowane (lub znajdujące się w fazie testów klinicznych) na podstawie związków chemicznych (bolinaquinone 41 oraz petrosaspongiolide M 42) z gąbki morskiej43.
Niewątpliwie jednym z najbardziej istotnych i najczęstszym wykorzystaniem
morskich zasobów genetycznych w celach leczniczych jest wyszukiwanie związków o właściwościach antynowotworowych. Poszukiwania substancji aktywnych w walce z rakiem obejmują takie organizmy, jak gąbki morskie44, osłonice,
ślimaki, koralowce sześciopromienne, mszywioły45, a także algi i bakterie. Często
są to organizmy związane z podłożem lub wolno się poruszające, wobec czego
rozwinęły one zróżnicowane struktury obronne – które okazują się także przydatne do walki z rakiem. Szacuje się, że wartość leków o właściwościach cytotoksycznych z samych tylko organizmów morskich wynosi ok. 1 bln USD46.
Z organizmów morskich (takich jak algi, kraby, gąbki morskie) wyizolowano ok. 150 produktów wykazujących aktywność przeciwko wirusowi HIV 47 .
38

Zob. np.: M.H.G. M u n r o , The discovery and the development of marine compounds with
pharmaceutical potential, Journal of Biotechnology 1999, vol. 70, s. 15–16.
39
http://worldwide.espacenet.com (23.05.2013).
40
Zob. też: United Nations University, An Update on Marine Genetic Resources: Scientific Research,
Commercial Uses and a Database on Marine Bioprospecting, pkt 2.1. Materiał przygotowany w związku
z VIII spotkaniem Nieformalnego procesu konsultacyjnego NZ dotyczącego oceanów i prawa morza,
które odbyło się 25–29.06.2007 (http://www.ias.unu.edu/); D.K. L e a r y , M. V i e r r o s , G. H a m o n ,
S. A r i c o , C. M o n a g l e , Marine genetic resources: A review of scientific and commercial interest,
Marine Policy 2009, vol. 33, s. 185.
41
F.S. d e G u z m a n et al., Bolinaquinone: A Novel Cytotoxic Sesquiterpene Hydroxyquinone
from a Philippine Dysidea Sponge, Journal of Organic Chemistry 1998, vol. 63, s. 8042–8044;
R. L u c a s et al., Modulatory Effect of Bolinaquinone, a Marine Sesquiterpenoid, on Acute and Chronic Inflammatory Processes, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2003, vol. 304,
no. 3, s. 1172–1180.
42
P. G a r c i a - P a s t o r et al., Effects of Petrosaspongiolide M, a Novel Phospholipase
A2 Inhibitor, on Acute and Chronic Inflammation, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 1999, vol. 289, no. 1, s. 166– 172.
43
Zob. też: United Nations University, An Update on Marine Genetic Resources…, op.cit., pkt 2.1;
D.K. L e a r y et al., Marine genetic resources…, op.cit., s. 185.
44
Zob. E.H. B e l a r b i et al., Producing drugs from marine sponges, Biotechnology Advances
2003, vol. 21, s. 585–598. Autorzy podają, że spośród zbadanych gąbek morskich aż 10 proc. wykazuje
właściwości cytotoksyczne.
45
Często opisywana w literaturze jest produkcja Bryostatin 1 z Bugula neretina przez amerykańską
firmę CalBioMarine. Zob. np. F. d e l a C a l l e , Marine Genetic Resources..., op.cit., s. 215–216.
46
United Nations University, An Update on Marine Genetic Resources…, op.cit., pkt 2.1.
47
D. L e a r y et al., Marine genetic resources…, op.cit., s. 186.

216

Konrad Marciniak

W latach 2003–2006 zidentyfikowano 9 nowych morskich związków chemicznych wykazujących potencjał do walki z tym wirusem48.
Wśród innych możliwych właściwości morskich zasobów genetycznych
można wyróżnić m.in. szeroko rozumiane właściwości antybakteryjne, przeciwzakrzepowe, przeciwgrzybiczne, przeciwgruźlicze, przeciwzapalne oraz mające
wpływ na system odpornościowy lub nerwowy człowieka 49. Produkty oparte na
morskich zasobach genetycznych znajdują też zastosowanie w walce z malarią
oraz migreną50.
Także na rynku kosmetyków producenci coraz częściej sięgają po zasoby
morskie, wykorzystując je do tworzenia nowych produktów. Szacuje się, że rynek ten może był wart ok. 3,8 bln USD w 2012 r.51. Przykładowo, firma Estée
Lauder wykorzystuje Pseudopterosin – glikozyd uzyskany z koralowca Gorgonacea – w emulsjach nawilżających skórę. Inny producent – Clarins – wykorzystuję algę Durvillea antarctica do produkcji kremu. Z kolei Sederma sprzedaje
Venuceane™, produkt służący do ochrony skóry, który zawiera enzym odkryty
w bakterii Thermus thermophilus z Zatoki Kalifornijskiej52.
Morskie zasoby genetyczne znajdują wiele zastosowań w szeroko rozumianym przemyśle. Na tym tle wyróżniają się zwłaszcza zasoby pochodzące
z głębin morskich – tzw. ekstremofile, bowiem ze względu na wyjątkowe warunki, w jakich egzystują, rozwijają one właściwości przydatne w wielu gałęziach przemysłu. Należy do nich zaliczyć m.in. przemysł związany z przetwórstwem paliw oraz chemiczny, w których nierzadko występują wysokie
temperatury, stężenia pH czy soli – zabójcze dla organizmów/enzymów pochodzących z lądowych środowisk i dlatego bardzo ważne jest wykorzystanie enzymów „morskich” jako katalizatorów różnych reakcji chemicznych. Warto tu
zaznaczyć, że roczne dochody na światowym rynku sprzedaży enzymów wynoszą ok. 2 bln USD53.
Enzymy są również wykorzystywane w przetwórstwie żywności, produkcji leków, przetwarzaniu tekstyliów, drewna oraz papieru czy produkcji środków che-

48

A.M.S. M a y e r et al., Marine pharmacology in 2003-4: Marine Compounds with Anthelminthic,
Antibacterial, Anticoagulant, Antifungal, Anti-inflammatory, Antimalarial, Antiplatelet, Antiprotozoal,
Antituberculosis, and Antiviral Activities; affecting the Cardiovascular, Immune and Nervous Systems, and
other Miscellaneous Mechanisms of Action, Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology 2007, vol. 15, no. 4, s. 567; A.M.S. M a y e r , Marine pharmacology in 2005-6: Marine Compounds with Antibacterial, Anticoagulant, Antifungal, Anthelmitic, Anti-inflammatory, Antiprotozoal, and Antiviral Activities; affecting the Cardiovascular, Endocrine, Immune and Nervous Systems and
other Miscellaneous Mechanisms of Action, Biochimica et Biophysica Acta 2009, vol. 1790, s. 285.
49
Por. m.in. obie publikacje A.M.S. M a y e r a et al., op. cit., których już sam imponujący tytuł pokazuje możliwe zastosowania morskich zasobów genetycznych.
50
United Nations University, An Update on Marine Genetic Resources…, op.cit., pkt 2.1.
51
K. B i r d , Cosmetic industry drives growth in marine biotech, http://www.cosmeticsdesign.com.
52
D.K. L e a r y et al., Marine genetic resources…, op.cit., s. 191.
53
Zob. Raport BCC nr BIO030E, Enzymes for Industrial Applications. Highlights, January 2008,
http://www.bccresearch.com.
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micznych54. Należy odnotować, że przedmiotem zainteresowania przemysłu są polimerazy DNA. Niektóre z nich – odnalezione przy kominach hydrotermalnych – są
współcześnie dostępne na rynku (m.in. Vent Polyremase i Pfu DNA Polymerase55).
Morskie zasoby genetyczne są również wykorzystywane do tzw. bioremediacji, czyli do przetwarzania szkodliwych odpadów i zanieczyszczeń, w tym
„filtrowania” odpadów, zanim zostaną one wydalone do środowiska 56.

2. PATENTOWANIE ELEMENTÓW BIORÓŻNORODNOŚCI
W świetle powyższych uwag nie zaskakuje fakt, że niektóre zastosowania elementów bioróżnorodności są przedmiotem patentów. Niemniej jednak bardzo
trudno określić skalę problemu, głównie z tego powodu, że przedsiębiorstwa rzadko wskazują we wniosku patentowym dokładną lokalizację geograficzną, z której
pobrano próbki elementów bioróżnorodności morskiej. Stąd też nie wiadomo, ile
patentów dotyczy morskiej bioróżnorodności spoza granic jurysdykcji państw.
Generalnie przyjmuje się, że większość patentów dotyczy obecnie bioróżnorodności morskiej ze stref morskich znajdujących się w granicach jurysdykcji
państw57, ale odnotowuje się rosnące zainteresowanie oraz proces patentowania elementów bioróżnorodności spoza tych granic. W wyniku bioposzukiwań
morskich opisano ok. 15 tys. nowych związków chemicznych 58 (według stanu
na 2007 r.), a w latach 1991–2009 złożono prawie 700 patentów59.
Na podstawie najnowszych badań naukowców można stwierdzić, że co
najmniej kilkadziesiąt wniosków patentowych dotyczy zasobów genetycznych pochodzących spoza granic jurysdykcji państw 60 . Są one związane
w szczególności z ekosystemami funkcjonującymi wokół kominów hydroter54

SBSTTA (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice – Organ pomocniczy
do zapewnienia doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego, utworzony na podstawie konwencji o różnorodności biologicznej), Bioprospecting of Genetc Resources of the Deep Sea-Bed,
UNEP/CBD/SBSTTA/2/15 z 24.07.1996 r., pkt 49–52; United Nations University, An Update on Marine
Genetic Resources, op.cit., pkt 2.1; D.K. L e a r y et al., Marine genetic resources…, op.cit., s. 187.
55
United Nations University, An Update on Marine Genetic Resources…, op.cit., pkt 2.1; D.K. L e a r y
et al., Marine genetic resources…, op.cit., s. 187.
56
SG Report, A/62/66, pkt 168.
57
SG Report A/62/66/Add.2, ust. 204, SG Report, A/64/66/Add.2, ust. 107. Jedną z głównych
przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że obszary przybrzeżne są łatwiej dostępne, płytsze. Stąd badania
w nich są mniej wymagające technologicznie i finansowo.
58
SG Report, A/62/66, ust. 127.
59
A. B o n f a n t i , S. T r e v i s a n u t , TRIPS on the High Seas: Intellectual Property Rights on Marine Genetic Resources, Brooklyn Journal of International Law, vol. 31, issue 1, s. 188; K.E. Z e w e r s ,
Bright Future for Marine Genetic Resources, Bleak Future for Settlement of Ownership Rights: Refle ctions on the United Nations Law of the Sea Consultative Process on Marine Genetic Resources, Loyola
University Chicago International Law Review, vol. 5, s. 152.
60
M. V i e r r o s , Environmental aspects of marine genetic resources, prezentacja przedstawiona na forum
ONZ, Nowy Jork, 2.05.2013 r., http://un.org/Depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm.
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malnych 61 . Patentowane są przede wszystkim mikroorganizmy występujące
w tych ekosystemach – ich genomy, metody sekwencji i wyizolowania aktywnych związków chemicznych62. Ponadto patentowane są produkty rozwinięte poprzez wykorzystanie elementów bioróżnorodności (enzymów, genomów, związków chemicznych).
Bardzo charakterystyczna jest również dystrybucja przyznanych patentów –
90 proc. patentów przypada na 10 państw (w kolejności od państw posiadających
najwięcej patentów: Stany Zjednoczone – 199, Niemcy – 149, Japonia – 128,
Francja, Wielka Brytania, Dania, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Norwegia), z czego do pierwszej trójki państw należy aż 70 proc. z nich63. Jak widać, wnioski patentowe składane są przez jednostki/przedsiębiorstwa najbardziej rozwiniętych
państw. Już na tym etapie analizy można więc wskazać na problem związany ze
sprawiedliwą dystrybucją pożytków wynikających z wykorzystania bioróżnorodności. Patentowane są bowiem elementy bioróżnorodności morskiej pochodzące
(przynajmniej częściowo) spoza granic jurysdykcji państw – a więc z obszarów,
które można charakteryzować jako res communis. W tym stanie rzeczy fakt, że
technologiczne, finansowe i społeczne korzyści przypadają tylko na kilka najbardziej rozwiniętych państw na świecie, budzi wątpliwości, czy taka sytuacja jest
właściwa (jeśli nie z prawnego, to przynajmniej moralnego punktu widzenia).

3. REŻIM PRAWNY STOSUJĄCY SIĘ DO MORSKIEJ
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POZA
GRANICAMI JURYSDYKCJI PAŃSTW
3.1. KONWENCJA O PRAWIE MORZA, KONWENCJA
O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I BIORÓŻNORODNOŚĆ MORSKA
„POZA GRANICAMI JURYSDYKCJI PAŃSTW”
Jak wspomniano wcześniej, ekosystemy morskie występują najczęściej na
dużych głębokościach, m.in. wokół specyficznych formacji geologicznych –
kominów hydrotermalnych. Na to zagadnienie warto spojrzeć przez pryzmat
współczesnych uregulowań dotyczących prawa morza, wyrażonych w szcze61
Np. Pyrolobus fumaria (US patent 7781198, Verenium Corporation), Pyrodictium abyssi
(WO2005094543, Verenium Corporation (Diversa)), Thermococcus barophilus (US 20110045489, New
England Biolabs and US 20100311142, Korea Ocean Research and Development Institute). Ibidem.
62
C. S a l p i n , V. G e r m a n i , Patenting of Research Results Related to Genetic Resources from
Areas beyond National Jurisdiction: the Crossroads of the Law of the Sea and Intellectual Property
Law, RECIEL 2007, vol. 16 , no. 1, s. 12.
63
S. A r n a o u d - H a o n d , Marine Genetic Resources: Technical Challenges & Values, prezentacja
przedstawiona na forum ONZ, Nowy Jork, 2.05.2013 r., http://www.un.org/Depts/los/biodiversity workinggroup/biodiversityworkinggroup.htm.
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gólności w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.
(UNCLOS)64.
Należy podkreślić, że konwencja ta jest podstawowym instrumentem prawnym regulującym status bioróżnorodności poza granicami jurysdykcji państw.
Wprawdzie nie jest ona umową międzynarodową w pełni uniwersalną (jej stronami są 164 państwa oraz Unia Europejska), ale ma fundamentalne znaczenie
dla regulacji działań podejmowanych przez wszystkie państwa na morzach
i oceanach. W dużej mierze jej postanowienia można traktować jako odzwierciedlające prawo zwyczajowe65.
Z kolei Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) dostarcza wprawdzie definicji związanych z bioróżnorodnością (w tym morską), ale per se nie
stosuje się do elementów bioróżnorodności znajdujących się w obszarach
poza granicami jurysdykcji państw. Wynika to z jej art. 4, zgodnie z którym
konwencja ta stosuje się do jej państw-stron:
„(a) w przypadku elementów różnorodności biologicznej – na obszarze znajdującym się w granicach krajowej jurysdykcji, oraz
(b) w przypadku procesów i działań, niezależnie od tego, gdzie wystąpią ich
skutki, prowadzonych pod jej jurysdykcją lub kontrolą, na obszarach objętych jej jurysdykcją krajową lub leżących poza jej granicami”.

Cytowany przepis czyni podstawowe rozróżnienie między „elementami różnorodności biologicznej” z jednej strony a „procesami i działaniami” z drugiej.
Co do zasady, konwencja o różnorodności biologicznej (zgodnie z art. 4 lit. a)
będzie dotyczyć „obszarów znajdujących się w granicach krajowej jurysdykcji”.
Konwencja nie definiuje jednak tego pojęcia, należy więc je interpretować
zgodnie z mającym zastosowanie prawem międzynarodowym, a więc w szczególności z prawem morza wyrażonym w konwencji o prawie morza (UNCLOS)
– pojęcie to należy rozumieć jako odnoszące się do: wód wewnętrznych, morza
terytorialnego, wód archipelagowych oraz wyłącznej strefy ekonomicznej
i szelfu kontynentalnego 66. W przypadku dwóch ostatnich stref państwa nadbrzeżne dysponują jedynie prawami suwerennymi w odniesieniu do ich zaso64

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay 10.12.1982 r.
(Dz.U. z 2002 r., Nr 59, poz. 543).
65
Dotyczy to w szczególności postanowień części VII konwencji, w mniejszym stopniu części XI,
odnoszącej się do Obszaru. Warto również wskazać, że np. Stany Zjednoczone Ameryki nie są wprawdzie stroną UNCLOS, ale deklarują, że przestrzegają jej postanowień jako prawa zwyczajowego. Pewne znaczenie dla omawianej kwestii mogą mieć również 4 konwencje genewskie z 1958 r. (zwłaszcza
dla państw, które pozostają związane ich postanowieniami, nie będąc stronami UNCLOS): konwencja
o morzu pełnym weszła w życie w 1962 r. (jej stronami są obecnie 63 państwa), podczas gdy konwencja o szelfie kontynentalnym (58 państw) oraz konwencja o morzu terytorialnym i strefie przyległej –
w 1964 r. (52 państwa-strony), a konwencja o rybołówstwie w 1966 r. (38 państw).
66
Zob. R. B a r n e s , Fisheries and marine biodiversity, [w:] Research Handbook on International
Environmental Law, ed. M. F i t z m a u r i c e , D.M. O n g , P. M e r k o u r i s , Edward Elgar Publishing
2010, s. 544–545.
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bów naturalnych (co oznacza, że ich jurysdykcja jest bardziej ograniczona). Nie
zmienia to jednak konkluzji, że CBD stosuje się do nich. Zgodnie bowiem z –
odpowiednio – art. 56 i 77 UNCLOS w wyłącznej strefie ekonomicznej i szelfie
kontynentalnym państwa nadbrzeżne dysponują jurysdykcją w stosunku do żywych zasobów naturalnych, a więc także elementów bioróżnorodności67.
W przypadku morza otwartego i Obszaru (czyli stref znajdujących się poza
granicami jurysdykcji państw) postanowienia konwencji, zgodnie z art. 4 lit. b
CBD, będą miały zastosowanie tylko do „procesów i działań” prowadzonych pod
jurysdykcją lub kontrolą danego państwa (nie regulują więc statusu prawnego
samych zasobów genetycznych). W rzeczywistości jednak państwa nie regulują
działań swoich obywateli czy przedsiębiorstw związanych z morskimi zasobami
genetycznymi, mających miejsce poza zakresem jurysdykcji tych państw68. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że poszukiwania biologiczne są często prowadzone przez instytucje niepaństwowe bądź jako wspólne przedsięwzięcia instytucji naukowych i korporacji, nierzadko pochodzących z różnych państw.
3.2. STATUS BIORÓŻNORODNOŚCI MORSKIEJ W ŚWIETLE
KONWENCJI NZ O PRAWIE MORZA
Konwencja o prawie morza nie posługuje się pojęciem bioróżnorodności.
Jak jednak wynika z przedstawionych uwag, bioróżnorodność jest cechą świata
ożywionego. Wobec powyższego należy uznać, że ogólne pojęcia, które stosuje
UNCLOS, takie jak „zasoby”, „zasoby naturalne” 69 czy zwłaszcza „żywe zasoby naturalne”70, obejmują, co do zasady, bioróżnorodność morską. Ponadto należy zauważyć, że w przypadku morza otwartego jego reżim został określony
w relacji do całej przestrzeni tej strefy morskiej (wyłączając jako lex specialis
uregulowania Obszaru) – stąd też, przynajmniej potencjalnie, będzie się on stosował do wszystkich zasobów w niej się znajdujących.

67
SBSTTA, Bioprospecting of Genetic Resources…, op.cit., pkt 7; D.K. L e a r y et al., Marine
Genetic Resources…, op.cit., s. 52; A.C. d e F o n t a u b e r t , D.R. D o w n e s , T.S. A g a r d y , Biodiversity in the Seas: Implementing the Convention on Biological Diversity in Marine and Coastal Habitats, Georgetown International Environmental Law Review 1998, vol. 10, s. 756; R. W o l f r u m ,
N. M a t z , Conflicts in International Environmental Law, Springer 2003, s. 18; L.A. d e L a
F a y e t t e , A New Regime for the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity, IJMCL
2009, vol. 24, no. 2, s. 222.
68
Nie ma w tym zakresie autorytatywnych danych. Niemniej jednak taką informację podaje:
D.K. L e a r y , International Law and the Genetic Resources of the Deep Sea, [w:] Law, Technology
and Science for Oceans in Globalization. IUU Fishing, Oil Pollution, Bioprospecting, Outer Contine ntal Shelf, ed. D. V i d a s , Martinus Nijhoff Publishers 2009, s. 363.
69
Zob. art. 77 ust. 1 UNCLOS.
70
Zob. np. art. 56 ust. 1 UNCLOS. Również art. 118–119 UNCLOS odwołują się do żywych zasobów (morza otwartego), niemniej jednak możliwość zastosowania tych przepisów do elementów bioróżnorodności jest bardzo ograniczona ze względu na to, że w oczywisty sposób są one skonstruowane
z myślą o regulacji rybołówstwa.
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3.2.1. STATUS BIORÓŻNORODNOŚCI MORSKIEJ W MORZU OTWARTYM

Konwencja o prawie morza nie definiuje również pojęcia „morze otwarte”,
ale podaje zakres zastosowania przepisów części VII UNCLOS. Zgodnie z jej
art. 86:
„Postanowienia niniejszej części stosuje się do wszystkich części morza, które
nie należą ani do wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego lub do
wód wewnętrznych państwa, ani do wód archipelagowych państwa archipelagowego”.

Innymi słowy, wszystkie obszary morskie, które nie znajdują się w granicach jurysdykcji państw, stanowią morze otwarte dla celów konwencji o prawie
morza. Warto także zwrócić uwagę, że na podstawie omawianego przepisu postanowienia części VII mogą się także stosować do dna i podziemia morskiego
(czyli Obszaru)71.
Morze otwarte jest strefą, która nie podlega jurysdykcji żadnego państwa.
Znajduje to swoje potwierdzenie w art. 89 UNCLOS, zgodnie z którym żadne
państwo nie może w sposób ważny zgłaszać roszczeń do poddania swej suwerenności „jakiejkolwiek części morza otwartego”. Intencją jest tu „umiędzynarodowienie” morza otwartego, co oznacza, że: a) żadne państwo nie może rozciągnąć swojej jurysdykcji na ten obszar morski (wolność od krajowej
jurysdykcji); b) wszystkim państwom przysługuje wolność morza otwartego –
a więc wolność prowadzenia działań72. Podczas III Konferencji Prawa Morza
przepis ten nie był przedmiotem większych kontrowersji 73.
Ten drugi aspekt statusu prawnego morza otwartego jest rozwinięty w art. 87
UNCLOS. Ze względu na jego znaczenie dla rekonstrukcji statusu prawnego
morskich zasobów genetycznych w tej strefie morskiej warto przytoczyć go in
extenso:
„1. Morze pełne jest otwarte dla wszystkich Państw, zarówno nadbrzeżnych jak
i śródlądowych. Z wolności morza pełnego należy korzystać na warunkach
określonych w niniejszej Konwencji i w innych normach prawa międzynarodowego. Obejmuje ona zarówno dla Państw nadbrzeżnych, jak i śródlądowych między innymi: a) wolność żeglugi; b) wolność przelotu; c) wolność układania podmorskich kabli i rurociągów z zastrzeżeniem postanowień
Części VI; d) wolność budowania sztucznych wysp oraz innych instalacji do71
Tak też: A.G. O u d e E l f e r i n k , The Regime of the Area: Delineating the Scope of Application
of the Common Heritage Principle and Freedom of the High Seas, International Journal of Marine and
Coastal Law 2007, vol. 22, s. 145.
72
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. A Commentary, ed. S.N. N a n d a n ,
S. R o s e n n e , N.R. G r a n d y , vol. III, The Hague/London/Boston 1995, s. 94; Y. T a n a k a , The
International Law of the Sea, CUP 2012, s. 150–151.
73
United Nations Convention…, op.cit., vol. III, s. 93–97.
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zwolonych przez prawo międzynarodowe z zastrzeżeniem postanowień Części VI; e) wolność łowienia z zastrzeżeniem warunków ustanowionych niżej
w rozdziale 2; f) wolność badań naukowych z zastrzeżeniem postanowień
Części VI i XIII.
2. Z wolności tych wszystkie Państwa powinny korzystać w sposób należycie
uwzględniający interesy innych Państw korzystających z wolności morza
pełnego, jak również w sposób należycie uwzględniający prawa wynikające
z niniejszej Konwencji, dotyczące działalności w Obszarze”.

Na podstawie analizy cytowanego przepisu można wyróżnić cztery podstawowe kwestie: a) morze otwarte charakteryzuje się wolnością; b) składają się
na nią m.in. wolności wymienione w ustępie 1; c) wolność ta jest ograniczona,
po pierwsze, przepisami samej konwencji, a po drugie – innymi normami prawa
międzynarodowego74; d) wolność ta powinna być wykonywana, po pierwsze,
z należytym uwzględnieniem interesów innych państw i po drugie – z należytym uwzględnieniem praw wynikających z części XI konwencji.
W pierwszej więc kolejności należy zwrócić uwagę na to, że to wolność
(w liczbie pojedynczej) morza otwartego obejmuje przykładowe wolności wyszczególnione w art. 87 ust. 1 UNCLOS. Choć jest to sformułowanie trochę
tautologiczne, pozwala uwypuklić fakt, że morze otwarte przenika (jedna) zasada wolności. Z tej przyczyny morze otwarte często było charakteryzowane poprzez odwołanie do zasady „leseferyzmu” (laissez-faire approach)75, co miało
na celu podkreślenie, że – co do zasady – jest to strefa morska, w której państwa
dysponują możliwie najszerszym zakresem swobody dopuszczonym w prawie
międzynarodowym.
Po drugie, art. 87 ust. 1 UNCLOS wymienia przykładowe sześć wolności,
które przysługują wszystkim państwom. Jak można zaobserwować, cytowany
przepis jest sformułowany w sposób analogiczny do art. 2 konwencji genewskiej z 1958 r. o morzu pełnym, z tym że lista wolności – w 24 lata później –
została już sformułowana w sposób odmienny. Mianowicie zmieniła się kolejność wolności („awansowała” wolność przelotu) i przybyły dwie nowe: badań
naukowych oraz budowania sztucznych wysp i innych instalacji.
Mimo pewnych odmienności między konwencją z 1958 r. a konwencją
z 1982 r. niezmienna pozostaje jednak główna zasada, zgodnie z którą omawiana strefa morska pozostaje otwarta dla działalności wszystkich państw (zarówno
74
Zwracają też na to uwagę R. R a y f u s e , R. W a r n e r , Securing a Sustainable Future for the
Oceans Beyond National Jurisdiction: The Legal Basis for Integrated Cross-Sectoral Regime for High
Seas Governance for the 21st Century, International Journal of Marine and Coastal Law 2008, vol. 23,
iss. 3, s. 400–401.
75
Zob. R.R. C h u r c h i l l , A.V. L o w e , The law of the sea, Manchester University Press 1999,
s. 204–205; D. A n d e r s o n , Freedoms of the High Seas in the Modern Law of the Sea, [w:] Progress
and Prospects, ed. D. F r e e s t o n e , R. B a r n e s , D.M. O n g , s. 330 i nast.; M. G o r i n a - Y s e r n ,
World Ocean Public Trust: High Seas Fisheries After Grotius – Towards New Oceans Ethos?, Golden
Gate University Law Review 2004, no. 34, s. 657 i nast.; J.A. B e e s l e y , Grotius and the New Law,
Ocean Yearbook 2004, no. 18, s. 98–116.
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nadbrzeżnych, jak i śródlądowych). Podkreślenia również wymaga fakt, że wykaz wolności – choć szerszy niż w 1958 r. – jest i tak poprzedzony sformułowaniem „między innymi”, co oznacza, że ma on charakter jedynie indykatywny76.
Oczywiście, art. 87 UNCLOS nie mówi o „wolności prowadzenia bioposzukiwań” czy „wolności zrównoważonego użytkowania morskich zasobów genetycznych”. Mając na względzie powyższe uwagi, należy uznać, że te wolności
przysługują wszystkim państwom – z zastrzeżeniem trzeciego i czwartego wyróżnionego powyżej aspektu omawianego przepisu. Z tej konstatacji wynika
również to, że nie jest ani zasadne, ani konieczne udowadnianie, że „wolność
rybołówstwa” obejmuje także wolność dostępu do MGRs77. Przepisy dotyczące
rybołówstwa i połowów raczej nie mają zastosowania do morskich zasobów
genetycznych. Niemniej jednak wolność morza otwartego obejmuje swobodę
każdego państwa (w braku zakazu w tym zakresie wynikającego z UNCLOS,
prawa zwyczajowego lub wyspecjalizowanych umów międzynarodowych poświęconych np. ochronie konkretnego gatunku) do pobrania każdego żywego
organizmu lub jego części i zachowania go na własność78.
Reasumując, należy uznać, że elementy bioróżnorodności morza otwartego
są relatywnie swobodnie dostępne dla wszystkich państw. Swoboda ta będzie
jednak ograniczona przepisami samej konwencji (np. w zakresie prowadzenia
morskich badań naukowych czy ochrony środowiska morskiego) i innymi przepisami prawa międzynarodowego. Zważywszy, że sposobem pozyskania elementów bioróżnorodności jest prowadzenie szczególnego rodzaju poszukiwań –
zwanych bioposzukiwaniami – warto tu również odnotować, że państwa dysponują swobodą ich prowadzenia w granicach wyznaczonych przez UNCLOS. Te
uregulowania będą wynikać w szczególności z przepisów konwencji dotyczących morskich badań naukowych, ponieważ, jak się uznaje w niniejszej pracy,
w relacji do elementów bioróżnorodności „wolność prowadzenia bioposzukiwań” wchodzi w zakres pojęcia „wolność prowadzenia morskich badań naukowych”, rozpoznanego w UNCLOS79.
76

Tak też np. Y. T a n a k a , The International Law of the Sea…, op.cit., s. 151.
Tak czyni jednak C.H. A l l e n , Protecting the Oceanic Gardens of Eden: International Law
Issues in Deep-Sea Vent Resources Conservation Management, Georgetown International Environmental Law Review 2001, no. 13, s. 628–630.
78
R. R a y f u s e , R. W a r n e r , Securing a Sustainable Future for the Ocean…, op.cit., s. 407.
79
Objęcie wolnością morza otwartego morskich zasobów genetycznych (oraz bioposzukiwań)
uznają wprost: D. K ö n i g , Genetic Resources of the Deep Sea – How Can They Be Preserved?, [w:]
International Law Today: New Challenges and the Need for Reform?, ed. D. K ö n i g , P.T. S t o l l ,
V. R ö b e n , N. M a t z - L ü c k , Heidelberg 2010, s. 151–152; N. M a t z , Marine Biological Resources:
Some reflections on concepts for the protection and sustainable use of biological resources in the deep
sea, Non-State Actors and International Law 2002, vol. 2, s. 292; A. P r o e l s s , Marine Genetic Resources under UNCLOS and the CBD, German Yearbook of International Law 2008, vol. 51, s. 431–
432; L. G l o w k a , The Deepest of Ironies: Genetic Resources, Marine Scientific Research, and the
Area, Ocean Yearbook 1996, vol. 12, s. 168; idem, Bioprospecting, Alien Invasive Species, and Hydrothermal Vents: Three Emerging Legal Issues in the Conservation and Sustainable Use of Biodivers ity,
Tulane Environmental Law Journal 2000, vol. 13, s. 354–360; D.K. L e a r y , International Law and the
Genetic Resources of the Deep Sea, [w:] Law, Technology and Science…, op.cit., s. 362 (autor wska77
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3.2.2. STATUS BIORÓŻNORODNOŚCI W OBSZARZE

Rozważania dotyczące uregulowań prawnych przyjętych w konwencji
o prawie morza dla Obszaru należy rozpocząć od jego definicji. Zgodnie z art. 1
ust. 1, pkt 1 UNCLOS Obszar oznacza znajdujące się poza granicami jurysdykcji państwowej dno mórz i oceanów oraz ich podziemie.
Sformułowanie „poza granicami jurysdykcji państwowej” należy rozumieć
jako odnoszące się do terenów leżących poza zewnętrzną granicą szelfu kontynentalnego, wyznaczoną zgodnie z postanowieniami części VI konwencji
(w szczególności art. 76)80. W pewnych sytuacjach znaczenie może mieć również zasięg wyłącznej strefy ekonomicznej, w której – zgodnie z art. 56 – państwo dysponuje również prawami suwerennymi i jurysdykcją w relacji do dna
morskiego i jego podziemia. Niemniej jednak prawa te powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi szelfu kontynentalnego (art. 56
ust. 3).
Szczególnie istotna dla niniejszej pracy jest definicja zasobów Obszaru, zawarta w art. 133 lit. a, według której są to: „wszystkie stałe, płynne lub gazowe
zasoby mineralne, in situ, w Obszarze na dnie morskim lub pod jego dnem,
łącznie z konkrecjami polimetalicznymi”.
Z kolei zasoby uzyskiwane z Obszaru są określane jako „minerały” 81 ,
a „działalność w Obszarze” (art. 1 ust. 1, pkt 3) oznacza „wszelką działalność
w zakresie badania i eksploatacji zasobów Obszaru”. Działalność ta musi być
prowadzona zgodnie z postanowieniami części XI konwencji o prawie morza
(art. 134 ust. 2).
Definicja „zasobów” na potrzeby części XI UNCLOS jest więc na tyle precyzyjna, że nie pozwala na przyjęcie tezy, że obejmuje ona również morskie
zasoby genetyczne. W sposób oczywisty nie stanowią one bowiem „stałych,
płynnych lub gazowych zasobów mineralnych”.
Definicja „działalności w Obszarze” jest mniej precyzyjna niż dotycząca
„zasobów”. W szczególności nie jest w pełni jasne, na czym polegają i czym się
od siebie różnią działania polegające na „badaniu” (exploration) i „eksploatacji”
zuje nawet, że zgodnie z konwencją o prawie morza i prawem zwyczajowym każde państwo ma swobodny dostęp do morskich zasobów genetycznych na morzu otwartym); T. S c o v a z z i , The Evolution
of the International Law of the Sea: New issues, New Challenges, Recueil des Cours 2000, nr 286,
s. 214, 220; H. K o r n , S. F r i e d r i c h , U. F e i t , Deep Sea Genetic Resources in the Context of the
Convention on Biological Diversity and the United Nations Convention on the Law of the Sea, Bundesamt für Naturschutz – Federal Agency for Nature Conservation, Bonn 2003, s. 39. Duża część literatury przedmiotu uznaje ten fakt za na tyle oczywisty, że w ogóle się nim nie za jmuje i przechodzi od razu
do analizy statusu MGRs w Obszarze.
80
Zob. art. 134 ust. 4 UNCLOS: „Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają ustanowionych
zewnętrznych granic szelfu kontynentalnego stosownie do części VI ani ważności umów dotyczących
delimitacji między państwami, których wybrzeża leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą.” Por. też
United Nations Convention…, op.cit., vol. II, s. 40–41.
81
Art. 133 lit. (b) UNCLOS.
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(exploitation)82. Poza wszelką wątpliwością pozostaje jednak fakt, że obie te
kategorie działalności odnoszą się do zasobów (mineralnych) Obszaru i – konsekwentnie – nie można uznać, że pojęcie „działalności w Obszarze” może być
interpretowane jako obejmujące np. bioposzukiwania czy innego rodzaju działalność związaną z morskimi zasobami genetycznymi Obszaru.
Wniosek ten potwierdza opinia doradcza Izby Sporów Dna Morskiego
ITLOS z 2011 r. Izba musiała rozwiązać problem wymagający ustalenia znaczenia omawianego pojęcia. Sędziowie hamburscy wskazali m.in., że „działalność w Obszarze” obejmuje wiercenie, pogłębianie, kopanie, pozbywanie się
odpadów (związanych z np. wierceniem w dnie morskim), budowanie, utrzymywanie i funkcjonowanie instalacji morskich, rurociągów oraz innych urządzeń związanych z wydobywaniem zasobów mineralnych Obszaru83. Z kolei
przetwarzanie, transportowanie oraz marketing minerałów (wydobytych z Obszaru) nie wchodzą w zakres tego pojęcia 84.
Na podstawie powyżej przytoczonych definicji można sformułować tezę,
zgodnie z którą „zasoby” – w rozumieniu części XI konwencji – oznaczają wyłącznie zasoby mineralne, a więc zasoby naturalne nieożywione. Tym samym
MGRs nie stanowią „zasobów” w jej rozumieniu. Z całą bowiem pewnością
zasoby mineralne nie zawierają „funkcjonalnych jednostek dziedziczności”.
W konsekwencji także pojęcie „działalności w Obszarze” nie obejmuje bioposzukiwań czy innych działań podejmowanych w stosunku do morskich zasobów
genetycznych. W rezultacie część XI konwencji, a w każdym razie te jej przepisy, które odnoszą się stricte do „zasobów” lub „działalności w Obszarze”, powinna być interpretowana jako nieodnosząca się bezpośrednio do MGRs.
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjmuje się, że zasada wspólnego dziedzictwa ludzkości nie obejmuje elementów bioróżnorodności. Zgodnie bowiem
z art. 136 UNCLOS: „Obszar i jego zasoby stanowią wspólne dziedzictwo
ludzkości”. Jeśli zaś Obszar i jego zasoby odnoszą się wyłącznie do zasobów
mineralnych, należy to interpretować w ten sposób, że i wspólne dziedzictwo
ludzkości nie może rozciągać się na elementy bioróżnorodności 85.

82

Opinia doradcza Izby Sporów Dna Morskiego Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza
z 1.02.2011 r. w odpowiedzialności państw poręczających za działalność w Obszarze osób fizycznych
lub prawnych, ust. 82 i 89–93.
83
Ibidem, ust. 85, 94–95.
84
Ibidem, ust. 84, 87 i 96.
85
Ze względu na ograniczenia niniejszej pracy pomija się w niej argumenty, zgodnie z którymi Obszar stanowi wspólne dziedzictwo ludzkości niezależnie od jego zasobów. Przyjmując taką interpretację,
wszystkie elementy bioróżnorodności znajdujące się w dnie morskim i jego podziemiu (a więc
w Obszarze) mogłyby być uważane za objęte wspólnym dziedzictwem ludzkości – niezależnie od wąskiej
definicji „zasobów” oraz „działalności w Obszarze”. Szerzej na temat tego sposobu argumentacji zob.
Y. T a n a k a , Reflections on the Conservation and Sustainable Use of Genetic Resources in the Deep
Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction, Ocean Development & International Law 2008, vol.
39, s. 129–149 oraz A.G. O u d e E l f e r i n k , The Regime of the Area…, op.cit., s. 143–176.
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3.3. MORSKIE BADANIA NAUKOWE A BIOPOSZUKIWANIA
3.3.1. USTALENIE ZNACZENIA POJĘCIA „BIOPOSZUKIWANIA”

Różnorodność biologiczna głębin morskich postrzegana jest głównie jako
nośnik cennych informacji genetycznych. Badaczy nie interesuje więc sam organizm, ale raczej informacje genetyczne, które on przenosi. Z tej też przyczyny
ewentualny zysk (komercyjny, ale także naukowy) zależy nie tyle od liczby
„złowionych” organizmów, co od jego „wyjątkowości biologicznej”, od unikatowych rozwiązań genetycznych czy związków chemicznych, które te organizmy wytwarzają. Wobec powyższego do osiągnięcia pożądanych korzyści wynikających z wykorzystania morskich zasobów genetycznych najczęściej nie
jest konieczne pozyskanie dużej ilości materiału genetycznego – przynajmniej
w porównaniu z tradycyjnymi działaniami komercyjnymi na morzach. Należy
jednak podkreślić, że niewiele państw i/lub ośrodków naukowych ma wystarczające możliwości (technologiczne i finansowe), aby do nich dotrzeć. Aby bowiem na bazie materiału genetycznego opracować produkt (np. lek), należy
w pierwszej kolejności wydobyć odpowiednią ilość tego materiału z dna morskiego (włączając w to ekosystemy wokół np. kominów hydrotermalnych) 86.
Jeden dzień badań to ok. 50 tys. USD87. Jest to dopiero początek długiego procesu. Można zauważyć, że bioposzukiwania morskie są bardziej kosztowne od
przeprowadzanych na lądzie – właśnie ze względu na trudną dostępność środowiska badawczego, a także konieczność natychmiastowego zamrożenia próbek
(nie dotyczy to jednak np. bakterii, których kultury można przechowywać bez
zamrażania)88.
Później następuje faza wyizolowania i identyfikacji poszczególnych organizmów, które są poddawane specjalistycznym testom, aby ustalić ich ewentualne
zastosowanie w przemyśle czy medycynie. Jak się wskazuje, przebadanie średnio dopiero ok. 10 tys. próbek daje efekt w postaci znalezienia potencjalnego
„kandydata” 89 . W takiej sytuacji zachodzi konieczność przeprowadzenia dalszych szczegółowych prac badawczych oraz – w razie pozytywnych rezultatów
– ewentualnego opatentowania i (zwłaszcza w przypadku zastosowań medycz-

86
Należy też zaznaczyć, że sama klasyfikacja taksonomiczna znalezionych zasobów może być
nadzwyczaj trudna i wymagająca eksperckiej wiedzy. Przypomnieć należy, iż istotna część znajdowanych organizmów jest nieznana wcześniej nauce.
87
W raporcie SBSTTA (Bioprospecting of Genetic Resources of the Deep Sea-Bed, s. 10 pkt 44)
mówi się o 30 tys. USD/dzień.
88
Ibidem, pkt 35.
89
M.I. J e f f e r y , Bioprospecting: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing under the
Convention on Biodiversity and Bonn Guidelines, Singapore Journal of International & Comparative
Law 2002, no. 6, s. 757.
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nych) przetestowania wynalazku przed dopuszczeniem go na rynek 90. Cały proces może trwać ok. 12–15 lat i kosztować 230 mln USD91.
To, co jest szczególnie istotne dla dalszych rozważań, to zasady, na jakich odbywają się bioposzukiwania. Po pierwsze, wymagają one specjalistycznego
i drogiego sprzętu oraz zaangażowania naukowców z różnych dziedzin. To właśnie znaczne koszty i wymagany know-how badań powodują, że są one przeprowadzane najczęściej poprzez wspólne przedsięwzięcia instytucji naukowych dofinansowywanych przez państwo i/lub sektor prywatny. Przykładowo, ze statystyk dotyczących USA wynika, że ok. 95 proc. badań mających na celu poszukiwanie
różnorodności biologicznej przeprowadzanych przez jednostki akademickie jest
dofinansowanych przez państwo. Jednocześnie aż 52 proc. z tych jednostek wskazało, że współpracowały także z sektorem prywatnym (np. farmaceutycznym).
Z kolei w Japonii (gdzie rynek biotechnologiczny jest najlepiej rozwinięty) występuje intensywna współpraca jednostek badawczych z rządem i sektorem prywatnym, z czego 80 proc. badań finansuje ten ostatni. Warto w tym kontekście
podkreślić, że różni się także sposób finansowania przyjęty w USA/UE oraz
w Japonii. W tym pierwszym przypadku korporacje są bardziej skłonne do finansowania dopiero fazy laboratoryjnej badań (podczas gdy właściwe bioposzukiwania na morzu zostały przeprowadzone np. z wykorzystaniem grantu rządowego).
Z kolei w Japonii firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne współpracują z rządem już na etapie samych morskich poszukiwań biologicznych92.
W kontekście niniejszej pracy bioposzukiwania powinny być rozumiane jako
proces zbierania informacji, prowadzony w środowisku morskim, o różnorodności biologicznej ekosystemów morskich oraz na temat struktury i właściwości
zasobów genetycznych o potencjalnej lub faktycznej wartości93. Pozostaje pytanie, czy bioposzukiwania są objęte reżimem morskich badań naukowych, określonym w konwencji o prawie morza.
3.3.2. REŻIM MORSKICH BADAŃ NAUKOWYCH A BIOPOSZUKIWANIA

Do głównych elementów składających się na ogólny reżim prawny morskich
badań naukowych94 zgodnie z postanowieniami rozdz. 1 części XIII UNCLOS
należy zaliczyć następujące postanowienia/stwierdzenia:
90

D.K. L e a r y , Marine Genetic Resources..., op.cit., s. 164–181.
M.I. J e f f e r y , Bioprospecting..., s. 758; S. A r i c o , C. S a l p i n , Bioprospecting of Genetic Resources in the Deep Seabed: Scientific, Legal and Policy Aspects, United Nations University, s. 19.
92
Dane na podstawie SBSTTA (Bioprospecting of Genetic Resources…, op.cit., pkt 40–45).
93
Podobną definicję podaje SBSTTA (Bioprospecting of Genetic Resources of the Deep Sea-Bed,
s. 8, pkt 31), SG Report, A/62/66, s. 46, pkt 150.
94
Zob. ogólnie na temat morskich badań naukowych w UNCLOS: Y. T a n a k a , The International
Law of the Sea, op.cit., s. 335–344; D.R. R o t h w e l l , T. S t e p h e n s , The International Law of the
Sea, Oxford 2010, s. 324–333; R.R. C h u r c h i l l , A.V. L o w e , The law of the sea, op.cit., s. 403–412;
M. G o r i n a - Y s e r n , An International Regime for Marine Scientific Research, Transnational Publishers 2003, s. 287–301 oraz A.H.A. S o o n s , Marine Scientific Research and the Law of the Sea, Kluwer
91
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1) wszystkie państwa mają prawo prowadzenia morskich badań naukowych,
jak stypuluje art. 238. Warto przy tym zaznaczyć, że dyspozycja tego przepisu mówi celowo o „wszystkich państwach” – nie ograniczając go do
państw nadbrzeżnych, ale rozciągając zakres zastosowania przepisu także
do państw niemających dostępu do morza 95 czy państw niebędących stroną
konwencji. Nie jest ona również ograniczona do żadnej strefy morskiej,
a raczej sformułowana jako ogólna zasada – która naturalnie zna wyjątki,
w zależności od konkretnej strefy morskiej (im silniejsze kompetencje państwa nadbrzeżnego – tym większe ograniczenia wolności badań naukowych);
2) państwa i właściwe organizacje międzynarodowe są zobligowane do popierania i ułatwiania rozwijania oraz prowadzenia morskich badań naukowych
zgodnie z konwencją o prawie morza96;
3) art. 240 określa ogólne zasady prowadzenia morskich badań naukowych.
W tym sensie ten przepis stoi najbliżej zdefiniowania istoty „morskich badań naukowych”. Konwencja wyróżnia tu cztery podstawowe zasady:
a) prowadzenie badań naukowych może odbywać się tylko w celach pokojowych. Postanowienie to koresponduje więc zwłaszcza 97 z art. 88, stanowiącym, że morze otwarte może być wykorzystywane wyłącznie do celów
pokojowych, oraz z art. 30198. Najczęściej też interpretowane jest przez
pryzmat tych artykułów. Główną konkluzją tych rozważań jest to, że międzynarodowe prawo morza nie zakazuje użycia siły zbrojnej 99. Najbardziej istotny w tym kontekście jest art. 301, zgodnie z którym ewentualne
użycie siły musi być zgodne z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.
Należy z tego wnioskować, że może to być użycie siły bądź w samoobroLaw and Taxation Publishers 1982, s. 99–138. Ostatnia pozycja odwołuje się wprawdzie do projektu
konwencji o prawie morza, ale w dużej mierze jest nadal aktualna.
95
Konwencja w art. 254 wprost też odnosi się do praw państw sąsiednich śródlądowych i sąsiednich państw o niekorzystnym położeniu geograficznym. Szerzej na ten temat: J. S y m o n i d e s , Geografically Disadvataged States under the 1982 Convention on the Law of The Sea, Recueil des cours
1988, vol. 208, s. 361–374.
96
Art. 239 UNCLOS.
97
United Nations Convention…, op.cit., podaje w tym kontekście również art. 19, 40 oraz 141
UNCLOS.
98
Art. 301 UNCLOS: „Korzystając ze swoich praw i wypełniając swe zobowiązania na podstawie
niniejszej konwencji, Państwa-Strony powstrzymują się groźby użycia siły przeciwko integralności
terytorialnej lub niezawisłości politycznej innego państwa, lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny
z zasadami prawa międzynarodowego zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych”.
99
Zob. m.in. M.A. B e c k e r , The Shifting Public Order of the Oceans: Freedom of Navigation and
the Interdiction of Ships at Sea, Harvard International Law Journal 2005, vol. 46, no. 1 m.in. s. 211
i nast.; R.R. C h u r c h i l l , A.V. L o w e , The Law of the sea, op.cit., s. 421 i nast.; J. G i l a s , Wojskowy
aspekt konwencji prawa morza z 1982 roku, Prawo Morskie 2000, t. XIII, s. 65 i nast.; K. M a r c i n i a k , Humanitaryzacja konfliktów zbrojnych na morzu, [w:] Współczesne problemy praw człowieka
i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. T. J a s u d o w i c z , M. B a l c e r z a k , J. K a p e l a ń s k a - P r ę g o w s k a , Toruń 2009, s. 338–340. Ogólnie na temat prawa konfliktów zbrojnych na morzu:
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, ed. L. D o s w a l d - B e c k , Cambridge University Press 2005, s. 73–80.
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nie, bądź na mocy odpowiedniej decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodów
Zjednoczonych, podjętej w ramach rozdziału VII KNZ100;
b) morskie badania naukowe powinny być prowadzone za pomocą „odpowiednich naukowych metod” i środków zgodnych z samą konwencją.
Prace przygotowawcze nie rzucają dodatkowego światła na to, jak
omawiany przepis powinien być rozumiany. Co najwyżej wykreślenie
sformułowania mówiącego o tym, że badania mogą być prowadzone
m.in. z użyciem statków powietrznych lub morskich, lub innych urządzeń, sugeruje, że zakres przedmiotowy art. 240 (b) miał pozostać możliwie najszerszy101;
c) morskie badania naukowe nie powinny „zakłócać w sposób nieuzasadniony innych uprawnionych sposobów korzystania z morza zgodnych
z niniejszą konwencją oraz powinny być należycie uwzględnione podczas takiego korzystania”. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że norma ujęta w art. 240 (c) znamionuje pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, które nie było widoczne, gdy omawiany przepis został po raz
pierwszy zaproponowany w 1974 r. Ówczesna wersja wskazywała jedynie, że wykonywanie morskich badań naukowych nie powinno
w nieuzasadniony sposób zakłócać innych sposobów korzystania
z morza. W późniejszym okresie sama wolność prowadzenia badań naukowych została „wzmocniona” poprzez dodanie sformułowania mówiącego o tym, że także te inne sposoby korzystania z morza nie mogą
negatywnie oddziaływać na wolność, o której mowa 102;
d) morskie badania naukowe powinny być prowadzone „zgodnie z wszelkimi odnośnymi przepisami wydanymi zgodnie z niniejszą konwencją,
łącznie z przepisami o ochronie i zachowaniu środowiska morskiego”.
Z jednej więc strony wskazana zasada akcentuje konieczność uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony środowiska (wyrażonych w części XII), z drugiej zaś nie jest ograniczona wyłącznie do nich – jak to
przewidywała pierwotna propozycja 103. Sformułowanie mówiące o „odnośnych przepisach” jest naturalnie bardzo ogólne i może obejmować
szeroką gamę uregulowań. W szczególności przepisy te mogą dotyczyć
zasad wykonywania nieszkodliwego przepływu (art. 21), przejścia tranzytowego (art. 42) lub archipelagowego (art. 53), lub wynikać z przyznanej państwom jurysdykcji w EEZ nad morskimi badaniami naukowymi (art. 56 ust. 1 lit. b(ii)) lub uprawnień w odniesieniu do ochrony
środowiska morskiego (rozdział 6, część XII).
100

Tak też w kontekście morskich badań naukowych: D.R. R o t h w e l l , T. S t e p h e n s , The
International Law of the Sea, op.cit., s. 325. Zob. też: M. G o r i n a - Y s e r n , An International Regime
for Marine Scientific Research, Martinus Nijhoff Publishers 2004, s. 293–296.
101
United Nations Convention…, op.cit., vol. IV, s. 461.
102
Ibidem, s. 461–462.
103
Ibidem, s. 462.
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4) zgodnie z art. 241 „prowadzenie morskich badań naukowych nie stanowi
prawnej podstawy jakichkolwiek roszczeń do jakiejkolwiek części środowiska morskiego lub jego zasobów”.
Przepis ten koresponduje więc z analogicznymi postanowieniami konwencji
zawartymi w art. 89 oraz 137, dotyczącymi odpowiednio: morza otwartego oraz
Obszaru. Podstawowym celem jest zapobiegnięcie sytuacji, w której państwo
wysuwa roszczenia do danej części morza, opierając się na fakcie przeprowadzania w niej badań naukowych. Co więcej, tytuł omawianego artykułu dodatkowo potwierdza tę regułę, wskazując, że zakazane jest również uznawanie takich roszczeń. Także i w przypadku art. 241 spojrzenie na pierwotne pozycje
wysuwane podczas negocjacji pomaga lepiej zrozumieć jego treść normatywną.
Otóż propozycja Kanady z 1972 r. (złożona do Sea-Bed Committee) mówiła
o roszczeniach dotyczących praw do eksploatacji (claims of exploitation rights)
oraz innych praw, a także o „obszarach poza granicami jurysdykcji państw” 104.
W późniejszym okresie – jak należy rozumieć, aby omawiany przepis nie ograniczał się do określonych rodzajów roszczeń czy obszarów morskich – sformułowania te zmieniono na bardziej ogólne.
Podkreślenia wymaga fakt, że podczas III Konferencji Prawa Morza dużo czasu poświęcono kwestii morskich badań naukowych – zagadnieniu wyodrębnienia
dwóch rodzajów takich badań oraz ich odmiennemu uregulowaniu. Zgoda istniała
co do rosnącego znaczenia morskich badań naukowych i konieczności ujęcia tej
kwestii w negocjowanej konwencji105. Jednak, zwłaszcza w 1974 r., zarysował się
podział na podstawowe (fundamental) czy „czyste” (pure) badania naukowe
z jednej strony oraz badania naukowe prowadzone w celach przemysłowych, eksploatacyjnych czy komercyjnych – tzw. stosowane badania naukowe (applied
scientific research)106 z drugiej. W odniesieniu do tych ostatnich, według różnych
projektów, wolność badań naukowych była bardziej ograniczona. W rezultacie
przyjęto rozwiązanie kompromisowe, zgodnie z którym zachowano „jedność”
wolności badań naukowych, chociaż art. 238 sformułowano w następujący sposób:
„Wszystkie państwa, niezależnie od swojego położenia geograficznego, oraz
właściwe organizacje międzynarodowe mają prawo prowadzenia morskich badań naukowych, z zastrzeżeniem praw i obowiązków innych państw, przewidzianych w niniejszej konwencji”.

Ostatni element cytowanego przepisu odwołuje się do szczególnych postanowień dotyczących wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego,
zgodnie z którymi w sytuacjach, gdy badania dotyczą w istotnym stopniu zaso104

Ibidem, s. 464.
Warto zauważyć, że art. 2 konwencji genewskiej o morzu pełnym, określający wolności morza
otwartego, w ogóle nie wspomina o badaniach naukowych. Już jednak rezolucja ZO NZ z 17.12.1970 r.,
A/RES/2749 (XXV) ust. 10 wprost stwierdzała, że państwa mają popierać międzynarodową współpracę
w zakresie morskich badań naukowych, prowadzonych wyłącznie w celach pokojowych.
106
United Nations Convention…, op.cit., vol. IV, s. 429–450.
105
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bów tam się znajdujących, państwo może cofnąć zgodę na nie (art. 246 ust. 5).
Celowo również odwołano się do „praw i obowiązków przewidzianych w niniejszej konwencji”, aby ograniczenia wynikały wyłącznie z konwencji o prawie morza, nie zaś z innych porozumień międzynarodowych107.
Warto jednak dodać, że rozwiązania prawne przyjęte w konwencji są bardziej adekwatne do regulacji „czystych” badań naukowych. Raport, przygotowany przez Organ pomocniczy do zapewnienia doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego CBD (SBSTTA CBD), w konsultacji z Wydziałem
ds. Oceanów i Prawa Morza Organizacji Narodów Zjednoczonych (DOALOS),
stwierdza, że morskie badania naukowe (w rozumieniu UNCLOS) charakteryzują się otwartością i transparentnością oraz obowiązkiem poszerzania i popularyzowania wiedzy i informacji z nich uzyskanych. Konsekwentnie raport ten
postuluje odróżnienie morskich badań naukowych od innych działań poszukiwawczych, które mają charakter handlowy i łączą się z prawami własnościowymi lub patentowymi108.
W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na ostatnią specyficzną
cechę morskich badań naukowych. Mianowicie zgodnie z art. 244 państwa
i organizacje międzynarodowe prowadzące badania mają udostępniać ich wyniki m.in. poprzez publikację i rozpowszechnianie wiedzy uzyskanej dzięki ich
przeprowadzeniu. To właśnie świadczy o transparentności reżimu morskich badań naukowych w konwencji o prawie morza oraz o tym, że prawo prowadzenia
morskich badań naukowych mają wszystkie państwa (i organizacje międzynarodowe), ale dla korzyści czy poszerzania wiedzy wszystkich innych. Ten też
aspekt morskich badań naukowych wydaje się nie do pogodzenia z praktyką patentowania (a więc w istocie ograniczania ich dostępności, przynajmniej na jakiś
czas109) wyników badań, co może mieć miejsce w przypadku bioposzukiwań.
Reasumując, należy uznać, że morskie badania naukowe w konwencji
o prawie morza powinny być rozumiane szeroko. Będą to wszystkie działania,
niezależnie od statusu podmiotu je podejmującego (tj. zarówno jednostki państwowe, jak i prywatne, cywilne i wojskowe), które są prowadzone w celu
zwiększenia naszej wiedzy o środowisku morskim, zarówno ożywionym, jak
i nieożywionym, o czym powinna świadczyć publikacja wyników takich badań,
zgodnie z wymogami art. 244 UNCLOS. Badania powinny być prowadzone
zgodnie z ogólnymi wytycznymi określonymi w szczególności w art. 240.

107

Ibidem, s. 450.
SBSTTA, Marine and Coastal Biodiversity: Review, Further elaboration and Refinement of the Programme of Work, UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev. 1, ust. 39. W ust. 47 tego raportu morskie badania
naukowe są zdefiniowane wprost jako działalność, która nie jest podejmowana z myślą o osiągnięciu zysku.
109
Z drugiej strony można wskazać, że konwencja nie definiuje jak szybko, generalnie rzecz biorąc, wyniki badań powinny być upublicznione. Dopiero szczególne przepisy dotyczące morskich badań
naukowych w konkretnych strefach morskich pozwalają domniemywać, jak szybko powinno to nastąpić – ale też tylko w relacji do państwa nadbrzeżnego, a nie co do „szerszego” upublicznienia. Zob. np.
art. 246 ust. 4, lit. d UNCLOS.
108
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Wydaje się przy tym, że sama motywacja przyświecająca badaczom – tj.
„czysto” naukowa lub „komercyjna” – nie powinna mieć decydującego znaczenia. Byłoby to zarazem kryterium niezmiernie trudne do ustalenia i – co więcej
– uniemożliwiałoby kwalifikację ekspedycji naukowych o mieszanych celach –
zarówno naukowych, jak i podejmowanych z myślą o wykorzystaniu wyników
badań także na polu pozanaukowym110. Innymi słowy, należy uznać, że koncepcja morskich badań naukowych obejmuje co do zasady bioposzukiwania.
3.3.3. MORSKIE BADANIA NAUKOWE W OBSZARZE

Na szczególną uwagę zasługuje problem prowadzenia morskich badań naukowych – bioposzukiwań w Obszarze. Wprawdzie, jak już wskazano, zasada
wspólnego dziedzictwa ludzkości nie stosuje się wprost do elementów bioróżnorodności tej strefy morskiej, jednak ze względu na jego „wspólnotową” orientację należy szczególnie uważnie prześledzić uregulowania dotyczące prowadzenia w niej morskich badań naukowych. Część XIII konwencji o prawie morza
poświęca zaledwie jeden przepis omawianemu zagadnieniu, wskazując, że:
„Wszystkie państwa, niezależnie od swojego położenia geograficznego, oraz
właściwe organizacje międzynarodowe mają prawo, zgodnie z postanowieniami części XI, do prowadzenia morskich badań naukowych w Obszarze”111.

Trzy kwestie wymagają podkreślenia w tym kontekście112. Po pierwsze, wolność prowadzenia morskich badań naukowych stosuje się także w Obszarze. Po
drugie, omawiany przepis wyraźnie mówi właśnie o badaniach „w Obszarze”.
W konsekwencji badania prowadzone w kolumnie wody nad nim będą regulowane postanowieniami w szczególności art. 257 UNCLOS dotyczącym morza
otwartego. Po trzecie wreszcie, omawiany przepis różni się w istocie tylko w jednym aspekcie od art. 257 dotyczącego morza otwartego. Podczas gdy na podstawie tego ostatniego przepisu morskie badania naukowe mają być prowadzone
zgodnie z konwencją o prawie morza, to art. 256 mówi o zgodności z częścią XI
konwencji – dotyczącą Obszaru. Na podstawie tej klauzuli należy więc odwołać
się do art. 143 – czyli jedynego przepisu w części XI, który reguluje wprost prowadzenie morskich badań naukowych w Obszarze. Na pierwszy plan wysuwają
się tu trzy podstawowe zasady sformułowane w art. 143 ust. 1 UNCLOS:
110
W. P l e s m a n , V. R ö b e n (Marine Scientific Research: State Practice versus Law of the Sea,
[w:] Law of the Sea at the Crossroads: The Continuing Search for a Universally Accepted Régime,
ed. R. W o l f r a m , Berlin 1991, s. 374) wskazują, że w praktyce jest rozróżnienie pomiędzy „czystymi” a „stosowanymi” badaniami. Podczas gdy przepisy UNCLOS obejmują oba ich rodzaje, to badania
nastawione wyłącznie na wykorzystanie zasobów naturalnych nie powinny być postrzegane jako morskie badania naukowe.
111
Art. 256 UNCLOS.
112
Historia negocjacyjna tego przepisu i komentarz: United Nations Convention…, op.cit., vol. IV,
s. 603–607.
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1. Morskie badania naukowe w Obszarze mają być wykonywane wyłącznie
w celach pokojowych. Sformułowanie to nie wprowadza nowych treści
normatywnych. Należy tu podkreślić, że wszystkie morskie badania naukowe, zgodnie z art. 240 lit. a, mają być prowadzone w celach pokojowych. Dodatkowo, zgodnie z art. 141, Obszar jest dostępny dla wszystkich
państw do wykorzystania wyłącznie w celach pokojowych. Tym samym
omawiana zasada stanowi raczej powtórzenie ogólnych reguł dotyczących
morskich badań naukowych i Obszaru i nie można na jej podstawie sformułować wniosków mających większe znaczenie dla bioposzukiwań.
2. Badania w Obszarze mają być prowadzone zgodnie z częścią XIII. Można
tu zaobserwować pewne zapętlenie, ponieważ art. 256 (zamieszczony
w części XIII) wskazuje, że badania te mają być wykonywane zgodnie
z częścią XI113. Jak jednak należy sądzić, celem tego sformułowania miało
być podkreślenie, że morskie badania naukowe w Obszarze są częścią
ogólnego reżimu określonego w części XIII 114.
3. Badania w Obszarze mają być prowadzone „dla korzyści ludzkości jako całości” (jest to najważniejsza zasada z perspektywy niniejszej pracy). Ta klauzula nie ma swojego odpowiednika w ogólnym reżimie prowadzenia morskich
badań naukowych określonym w części XIII konwencji ani także w art.
257115. Należy też ją traktować jako kolejny wyraz uznania, że działalność
w Obszarze jest prowadzona z korzyścią dla ludzkości jako całości 116 , co
z kolei jest wynikiem tego, że stanowi on wspólne dziedzictwo ludzkości.
W tym kontekście należy zadać sobie pytanie, jak należy rozumieć omawianą
zasadę oraz jakie ma ona znaczenie dla prowadzenia bioposzukiwań w Obszarze. Stanowi ona bowiem jedyną differentia specifica prowadzenia morskich badań naukowych w tej strefie morskiej i – w szczególności – odróżnia
je od analogicznej działalności prowadzonej w morzu otwartym.
Analizując szerzej trzecią zasadę, należy stwierdzić, że wprawdzie konwencja nie definiuje pojęcia „korzyści ludzkości jako całości”, ale z pewnością
przedmiotu i celu tego sformułowania można upatrywać w art. 140 (Korzyści
dla ludzkości). W szczególności przepis ten wskazuje, że Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego ma zapewnić „oparty o zasadę słuszności podział
finansowych i innych ekonomicznych korzyści uzyskiwanych z działalności
w Obszarze”. Ma to się odbywać „za pośrednictwem odpowiedniego systemu”,
„na warunkach niedyskryminacji” oraz zgodnie z art. 160 ust. 2, lit. f, który
z kolei odwołuje się także do konieczności uwzględnienia „interesów i potrzeb
113

Zwraca na to uwagę T. S c o v a z z i , Mining, Protection of the Environment, Scientific Research
and Bioprosoecting, Kluwer 2000, s. 397.
114
,United Nations Convention…, op.cit., vol. VI, s. 171.
115
Y. T a n a k a , Reflections on the Conservation …, op.cit., s. 131–133.
116
Art. 140 UNCLOS. Niemniej jednak nie jest intencją autora niniejszej pracy sugerowanie, że pojęcie „działalność w Obszarze” obejmuje morskie badania naukowe czy bioposzukiwania. Wręcz przeciwnie, jak dowodzono powyżej, to pierwsze sformułowanie ma ściśle określony zakres, odnosi się do minerałów i nie obejmuje bioposzukiwań. Zob. też: United Nations Convention…, op.cit., vol. VI, s. 171.
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państw rozwijających się”117. Z perspektywy prac przygotowawczych można tu
odnotować, że początkowo problematyka „korzyści dla ludzkości” oraz „słusznego podziału” były umieszczone w dwóch różnych przepisach (odpowiadających obecnym ust. 1 i 2 art. 140). Niemniej jednak w 1978 r. obie koncepcje
zaczęły być rozpatrywane łącznie, w ramach jednego przepisu 118. Do istotnych
elementów pojęcia „korzyści dla ludzkości” należy więc zaliczyć: a) możliwość
dostępu przez wszystkie państwa; b) szczególne uwzględnienie interesów i potrzeb państw rozwijających się; c) system wymiany korzyści prowadzony za
pośrednictwem MODM. W tym kontekście Tanaka uznaje, że słowo „ludzkość”
ma podwójne znaczenie: czasowe (ludzkość jako obecne i przyszłe pokolenia)
oraz przestrzenne (wszyscy ludzie na Ziemi). W tym znaczeniu korzyści, o których mowa, powinny uwzględniać nie tylko tę przestrzenną perspektywę
(tj. redystrybucja ewentualnych korzyści między wszystkich ludzi/państwa), ale
także fakt, że należy brać pod uwagę potrzeby przyszłych pokoleń 119.
W świetle powyższych uwag zasadna staje się analiza reżimu ochrony własności intelektualnej, który ma znaczenie dla morskiej bioróżnorodności.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NA MORZU
PEŁNYM – PATENTOWANIE ELEMENTÓW
BIORÓŻNORODNOŚCI MORSKIEJ
Podstawowym instrumentem prawnym, który musi być wzięty pod uwagę
w rozważaniach na temat możliwości i prawnych implikacji patentowania elementów bioróżnorodności morskiej jest Porozumienie w sprawie handlowych
aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Obliguje ono państwa-strony
do wprowadzenia, jako minimalnego standardu, przepisów chroniących własność intelektualną. Oznacza to, że państwa-strony TRIPS „mogą, lecz nie są zobowiązane, wprowadzić w swoim prawie szerszą ochronę niż wymagana przez
niniejsze Porozumienie, pod warunkiem że taka ochrona nie będzie sprzeczna
z postanowieniami niniejszego Porozumienia”120.
W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że patent przyznaje jego posiadaczowi
prawa wyłączne w zakresie przewidzianym w art. 28 ust. 1 TRIPS, a mianowicie:
„(a) jeżeli przedmiotem patentu jest produkt, prawo zakazania osobom trzecim
nie mającym zgody właściciela wytwarzania, używania, oferowania do
sprzedaży, sprzedawania lub importowania dla tych celów tego produktu;
117

Na te aspekty zwraca także uwagę rezolucja ZO NZ z 17.12.1970 r., A/RES/2749 (XXV), Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the
Limits of National Jurisdiction, ust. 7 i 9.
118
United Nations Convention…, op.cit., vol. VI, s. 132–139.
119
Y. T a n a k a , Reflections on the Conservation …, op.cit., s. 131.
120
Art. 1 ust. 1 TRIPS.
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(b) jeżeli przedmiotem patentu jest proces, prawo zakazania osobom trzecim,
niemającym zgody właściciela, stosowania tego procesu, a także: używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania w tych
celach przynajmniej produktu otrzymanego bezpośrednio w drodze tego
procesu”.

Co więcej, okres ochrony określonej powyżej nie będzie krótszy niż 20 lat
od daty zgłoszenia (art. 33 TRIPS). Najważniejsze jednak pytania, które nasuwają się w związku z tak określonym zakresem ochrony przedmiotu patentu, są
następujące: a) na ile można patentować produkty lub procesy rozwinięte na
podstawie morskich zasobów genetycznych; b) czy można patentować same
elementy bioróżnorodności. Pytania te stają się bardzo istotne zwłaszcza w kontekście elementów bioróżnorodności Obszaru. Co więcej, skoro ustalono, że
bioposzukiwania stanowią co do zasady morskie badania naukowe według
konwencji o prawie morza, to powstaje kolejne pytanie: c) na ile patentowanie
pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem publikowania wyników morskich badań naukowych.
Aby udzielić odpowiedzi na powyższe pytania należy w pierwszej kolejności
zwrócić uwagę na art. 27 TRIPS, określający przedmiot patentu. Zgodnie z tym
przepisem:
„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od
tego, czy dotyczą one produktu czy procesu, pod warunkiem że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (…).
2. Członkowie mogą wyłączyć ze zdolności patentowej takie wynalazki, których
nie dopuszczają do obrotu handlowego na swoim terytorium ze względu na konieczność ochrony porządku publicznego lub moralności, włączając ochronę życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, lub zapobieżenia poważnej szkodzie
dla środowiska naturalnego, pod warunkiem że takie wyłączenie nie jest dokonane jedynie dlatego, że takie wykorzystanie jest zabronione przez prawo krajowe.
3. Członkowie mogą wyłączyć ze zdolności patentowej:
(a) diagnostyczne, terapeutyczne i chirurgiczne metody leczenia ludzi i zwierząt;
(b) rośliny i zwierzęta inne niż drobnoustroje [micro-organisms – KM] i zasadniczo biologiczne procesy służące do produkcji roślin i zwierząt inne
niż procesy niebiologiczne i mikrobiologiczne. Jednakże Członkowie zapewnią ochronę dla odmian roślin albo patentami, albo skutecznym systemem ochrony sui generis lub też kombinacją obu. Przepisy niniejszego
punktu będą poddane rewizji po upływie czterech lat od wejścia w życie
Porozumienia WTO”.

Podstawowa reguła została wyrażona w art. 27 ust. 1 TRIPS. Na jej podstawie można stwierdzić, że wszelkie produkty i procesy, które powstały z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności morskiej, mogą być patentowane, o ile
oczywiście spełniają trzy kluczowe wymogi: a) są nowe, b) zawierają element
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wynalazczy, c) nadają się do przemysłowego wykorzystania. Patenty dotyczą
zarówno samego organizmu (jego części), jak i np. procesu izolacji jego genomu
oraz produktu rozwiniętego na tej podstawie. Pozostaje jednak pytanie, na ile
patentowanie organizmu per se spełnia warunek „nowości” i „wynalazczości”.
Warto zwrócić uwagę na art. 27 ust. 3 TRIPS, zgodnie z którym możliwe
jest wprowadzenie pewnych wyłączeń przez państwa co do zdolności patentowej, chociaż nie mogą one dotyczyć drobnoustrojów (mikroorganizmów). Jest
to naturalnie bardzo interesujące z perspektywy niniejszej pracy, ponieważ to
zwłaszcza ta kategoria organizmów jest przedmiotem zainteresowania przemysłu biotechnologicznego. Kluczowe staje się więc właściwe rozumienie tego
pojęcia w świetle postanowień TRIPS. Niestety, w doktrynie nie ma zgodności
co do jego interpretacji. Z jednej strony można wskazywać, że mikroorganizmy
obejmują m.in. bakterie, grzyby, wirusy. Z drugiej jednak praktyka urzędów
patentowych w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Europie rozumie to pojęcie szerzej, jako obejmujące również komórki organizmów/enzymy121, a więc –
formalnie rzecz biorąc – jednostki biologiczne, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.
Problemy interpretacyjne wiążą się także z inną, chociaż powiązaną, kwestią. Z jednej strony argumentuje się, że omawiany przepis pozwala na patentowanie mikroorganizmów (ich elementów) w ich stanie naturalnym, z czym, co
istotne, nie wiążą się żadne zobowiązania dotyczące wymiany korzyści czy
uzyskania wcześniejszej zgody innego państwa. Z drugiej jednak strony wysuwane są propozycje interpretacyjne, zgodnie z którymi – ze względu na suwerenne uprawnienia innych państw – patentowanie nie powinno być rozumiane
jako przenoszące uprawnienia o charakterze własnościowym, a tylko jako upoważniające do zapobiegania procesowi wykorzystywania, produkowania lub
sprzedawania opatentowanej materii. Innymi słowy, w tym drugim ujęciu patent
nie czyni podmiotu patentującego właścicielem materiału źródłowego122.
Niezależnie od tego, że dopuszczenie „patentowania natury” wydaje się kontrowersyjne z filozoficznych i etycznych względów, to należy wskazać, że patentowanie wytworów natury ma już dość długą historię – Louis Pasteur opatentował komórki drożdży w 1873 r., adrenalina i insulina były opatentowane na
początku XX w.123.
Przykładowo warto również zwrócić uwagę na klasyczne orzeczenie Sądu
Najwyższego USA w sprawie Diamond v. Chakrabartry z 1980 r.124. Jedna ze
stron argumentowała, że opatentowanie nowej formy bakterii nie jest możliwe,
121
G. D u t f i e l d , Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge, London 2004, s. 29.
122
D. G e r v a i s , Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994), Max
Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), ust. 60.
123
G. D u t f i e l d , op.cit., s. 3.
124
Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). Omówienie tej sprawy w: K.E. Z e w e r s ,
op.cit., s. 159–161.
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ponieważ bakteria należy do świata natury, która nie może być patentowana.
Niemniej jednak Sąd Najwyższy uznał, że kombinacja naturalnie występujących genów w postaci wyizolowanej i niewystępującej naturalnie stanowi wynalazek i spełnia wymogi zdolności patentowej.
Na zakończenie tej części rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 29
TRIPS:
„Członkowie będą wymagać, aby zgłaszający patent ujawnił wynalazek
w sposób wystarczająco jasny i kompletny, tak aby specjalista z danej dziedziny mógł go wykonać, oraz mogą wymagać od zgłaszającego wskazania najlepszego sposobu zastosowania wynalazku, znanego twórcy w dacie dokonania
zgłoszenia lub, jeżeli zostało zastrzeżone pierwszeństwo, w dacie pierwszeństwa
tego zgłoszenia”.

Warto podkreślić, że wymóg mówiący o ujawnieniu wynalazku nie nakazuje
(przynajmniej wprost) ujawnienia lokalizacji geograficznej, z której pobrano
próbkę elementu bioróżnorodności. W tym przedmiocie toczy się współcześnie
debata wśród specjalistów z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz na
forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) 125. Innymi słowy, nawet ujawnienie wynalazku wykorzystującego morski zasób genetyczny
może nie pozwolić na ustalenie, czy pochodził on ze stref poza granicami jurysdykcji państw (nie wspominając już o stwierdzeniu, czy był on objęty reżimem
Obszaru, czy morza otwartego).
W świetle powyższego można uznać, że patentowanie morskich zasobów
genetycznych, bakterii czy wirusów występujących wokół kominów hydrotermalnych byłoby prima facie uprawnione na mocy TRIPS. Pozostaje pytanie,
czy taka praktyka jest/byłaby zgodna z postanowieniami UNCLOS.

5. WSTĘPNE WNIOSKI – POMIĘDZY UNCLOS A TRIPS
Powyższa analiza wskazuje, że – uwzględniając postanowienia UNCLOS
oraz TRIPS – możliwość patentowania elementów bioróżnorodności biologicznej stwarza problemy prawne.
Po pierwsze, możliwość patentowania elementów bioróżnorodności i/lub
produktów lub procesów opracowanych na ich podstawie stawia pod znakiem
zapytania możliwość skutecznej implementacji przepisów konwencji o prawie
morza dotyczących morskich badań naukowych i publikacji wyników takich
badań126. Wprawdzie TRIPS zobowiązuje również do ujawnienia wynalazku,
ale przedmiot i cel obu rozwiązań zdaje się być różny. Postanowienia UNCLOS
125
126

K.E. Z e w e r s , op cit., s. 167.
Por. art. 244 i 143 lit. c (w relacji do morskich badań naukowych w Obszarze) UNCLOS.
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mają na celu rozwój wiedzy naukowej, przyczynienie się do ochrony środowiska morskiego (poprzez zwiększenie wiedzy o nim) oraz wspomożenie państw
rozwijających się (szczególnie w przypadku badań prowadzonych w Obszarze).
Z tej perspektywy informacje, które mogą być zawarte we wniosku patentowym, mogą nie spełniać takiej roli. Zwłaszcza że najprawdopodobniej nie zostanie ujawniona lokalizacja miejsca, z którego została pobrana próbka.
Z drugiej strony wskazuje się127, że naukowcy zaangażowani w badania naukowe, które zawierają wnioski patentowe, mają wyższy współczynnik wydanych publikacji. Dzieje się tak dlatego, że publikacje naukowe są możliwe (mimo istnienia wniosku patentowego), o ile nie udaremniają lub uniemożliwiają
wykonywania praw własności intelektualnej. W praktyce więc publikacja wyników badań naukowych ma miejsce, chociaż jest zapewne późniejsza, niż gdyby
wniosku patentowego nie składano. Trudno więc stwierdzić jednoznacznie, czy
takie postępowanie jest zgodne z UNCLOS. Warto jednak nadmienić, że konwencja o prawie morza (mimo pewnych propozycji wysuwanych w tym zakresie podczas prac III Konferencji Prawa Morza) nie wskazuje, jak szybko ma
nastąpić publikacja.
Dodatkowo można uznać, że w niektórych sytuacjach ekspedycja bioposzukiwawcza i wnioski patentowe, składane na różnych jej etapach (np. początkowo w odniesieniu do „materiału źródłowego”, a następnie do rezultatu badań
laboratoryjnych i procesu komercjalizacji np. kosmetyku czy leku), mogą stać
w sprzeczności z prawem wszystkich państw do prowadzenia morskich badań
naukowych w morzu otwartym i Obszarze oraz w relacji do (wszystkich) zasobów tych stref morskich128.
Po drugie, konwencja o prawie morza wskazuje, że prowadzenie morskich
badań naukowych (a więc i bioposzukiwań) nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń do jakiejkolwiek części środowiska morskiego i jego
zasobów129. Z kolei patent stanowi roszczenie (przez ograniczony okres) do wyłącznych praw do danego zasobu/jego części130. W tym więc względzie przedmiot i cel uregulowań UNCLOS i TRIPS są odmienne i trudne do pogodzenia131.
Z tym zagadnieniem wiąże się także bardziej skomplikowana kwestia. Mianowicie, można sobie wyobrazić, że np. dany mikroorganizm – przedmiot patentu został pierwotnie pobrany ze stref morskich poza granicami jurysdykcji
państw. Niemniej jednak występuje on również w granicach jurysdykcji państw.
Czy w takiej sytuacji patent powoduje niemożliwość pobrania takiego organizmu z tych ostatnich stref morskich (co wydaje się wnioskiem trudnym do zaakceptowania)? Czy możliwe jest rozwinięcie (bio)technologii opartej na np. za127

C. S a l p i n , V. G e r m a n i , Patenting of Research Results…, op.cit., s. 22.
Por. art. 240, 256 i 257 UNCLOS.
129
Art. 241 UNCLOS.
130
Zob. w szczególności art. 28 TRIPS.
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C. S a l p i n , V. G e r m a n i , Patenting of Research Results…, op.cit., s. 20.
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sobie genetycznym pobranym np. z wyłącznej strefy ekonomicznej danego państwa, jeśli taka biotechnologia jest przedmiotem patentu związanego z takim
samym zasobem genetycznym, ale pobranym z morza otwartego?
Po trzecie, prowadzone morskie badania naukowe w Obszarze powinny być
„dla korzyści ludzkości jako całości”. Nie jest jasne, czy umożliwienie patentowania (z ochroną na minimum 20 lat) sprzyja temu celowi132. Z jednej strony
można argumentować, że patentowanie elementów bioróżnorodności jest dokonywane przez podmioty z państw rozwiniętych i przyczynia się bardziej do indywidualnej korzyści danej korporacji niż ludzkości jako całości. Z drugiej strony nie można w tym kontekście zapominać, że przyznawanie praw patentowych
ma służyć właśnie zachęcaniu do badań (w zamian za szczególne przywileje).
W dłuższej więc perspektywie przyznanie praw patentowych może okazać się
korzystne dla ludzkości. Można bowiem przypuszczać, że gdyby nie możliwość
nabycia ochrony wynikającej z prawa własności intelektualnej dane przedsiębiorstwo nie podjęłoby (kosztownych) badań, które doprowadziły np. do powstania cennego leku czy innej innowacji biotechnologicznej. Niemniej jednak,
prima facie, wydaje się, że patentowanie – rozumiane jako zastrzeżenie wyłączności praw (przez określony czas) względem danego elementu bioróżnorodności,
przy jednoczesnym braku jakichkolwiek mechanizmów wymiany korzyści
i technologii 133 (pomiędzy państwami rozwiniętymi i rozwijającymi się) – jest
sprzeczne z zasadą prowadzenia badań dla korzyści ludzkości jako całości.
Jak można zauważyć na podstawie przedstawionej analizy, relacja pomiędzy
uregulowaniami międzynarodowego prawa morza dotyczącymi bioróżnorodności
morskiej poza granicami jurysdykcji państw a dotyczącymi własności intelektualnej nie jest prosta do ustalenia. Dzieje się tak z co najmniej kilku przyczyn.
W pierwszej kolejności nie można nie zauważyć, że już samo wykazanie, jaki
jest status prawny bioróżnorodności morskiej na mocy UNCLOS, nastręcza trudności prawnych. Dyskusja dotyczy zwłaszcza możliwości objęcia elementów bioróżnorodności zasadą wspólnego dziedzictwa ludzkości Obszaru. W niniejszym
opracowaniu przyjęto, że zasada ta per se nie ma zastosowania. Nawet jednak
w przypadku takiej interpretacji wywiera ona wpływ na działalność dotyczącą
bioróżnorodności – poprzez szczególne uregulowania dotyczące sposobu (celu)
prowadzenia morskich badań naukowych (czyli też bioposzukiwań).
Po drugie, problematyka podejmowana w niniejszym artykule wymaga zestawienia dwóch bardzo odmiennych od siebie dziedzin prawa międzynarodowego: prawa morza oraz prawa własności intelektualnej. Ratio legis, perspektywa i orientacja instrumentów prawnych reprezentujących te dwie dziedziny
prawa (a więc odpowiednio: UNCLOS oraz TRIPS) jest różna. Podczas gdy
konwencja o prawie morza reguluje raczej publicznoprawne uprawnienia państw
132

Pomijając już problem zgodności jakiegokolwiek patentowania w związku z dyspozycją art. 241
UNCLOS.
133
W relacji do stref morskich w granicach jurysdykcji państw taki mechanizm istnieje ze względu
na fakt, że stosuje się do nich konwencja o różnorodności biologicznej. Zob. m.in. art. 15–19 CBD.
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w różnych strefach morskich, TRIPS poświęcony jest możliwości zabezpieczenia swoich (wyłącznych) praw przez podmioty (co do zasady prywatne134 i historycznie rzecz ujmując w państwach rozwiniętych). Co więcej, ochrona własności
intelektualnej jest związana z terytorium, na którym stosuje się prawo, według
którego złożono wniosek patentowy. Przeniesienie logiki własności intelektualnej poza granice jurysdykcji państw nie jest bynajmniej oczywiste.
Po trzecie wreszcie, na omawianą problematykę można również spojrzeć
z perspektywy historycznej. Traktatem najwcześniejszym, ale zarazem niedotyczącym wprost ani bioróżnorodności, ani własności intelektualnej (ale uchodzącym za „konstytucję mórz i oceanów” i przez to mającym fundamentalne znaczenie dla analizowanej problematyki), jest Konwencja NZ o prawie morza
(sporządzona w 1982 r., weszła w życie w 1994 r.). Generację nowsza umowa
międzynarodowa – Konwencja o różnorodności biologicznej (z 1992 r., która
weszła w życie w 1993 r.) – wprawdzie reguluje zagadnienia związane z bioróżnorodnością, a także odnosi się do problematyki własności intelektualnej 135,
ale jako taka nie stosuje się do elementów bioróżnorodności poza granicami
jurysdykcji państw. Dodatkowo sama relacja normatywna pomiędzy UNCLOS
a CBD nie jest również prosta do ustalenia 136.
Na tę, już dość skomplikowaną, sytuację prawną należy nałożyć trzecią umowę międzynarodową – TRIPS, przyjętą w 6 miesięcy po wejściu w życie CBD
(w 1994 r.) i mającą prywatnoprawną i merkantylną orientację137. Ta z kolei dotyczy w największym stopniu własności intelektualnej, ale pozostawia kwestię
możliwości patentowania elementów bioróżnorodności otwartą, a dodatkowo jej
zastosowanie (czy zapewnienie przestrzegania jej postanowień) do obszarów
morskich (bioróżnorodności tam się znajdującej), w tym zwłaszcza poza granicami jurysdykcji państw, jest kontrowersyjne.
Niewątpliwie więc przedmiotowa kwestia wymaga dalszej uwagi i refleksji,
zwłaszcza że prezentowane problemy nie mają charakteru wyłącznie teoretycznego. Niewątpliwie w omawianym zakresie konieczne jest promowanie rozwiązań, które: a) będą zgodne z fundamentalnymi zasadami międzynarodowego
prawa morza (w szczególności dotyczącymi sposobu prowadzenia morskich
badań naukowych, uwzględniając szczególny status prawny Obszaru i badań
tam prowadzonych); b) będą sprzyjały ochronie wyjątkowych (ale również
wrażliwych) ekosystemów morskich poza granicami jurysdykcji państw; c) będą sprzyjały podejmowaniu morskich badań naukowych oraz d) nie będą w nieuzasadniony sposób hamowały rozwoju gospodarczego i technologicznego.
134
Zob. motyw 4 preambuły TRIPS: „uznając, że prawa własności intelektualnej są prawami prywatnymi”.
135
Zob. art. 16 ust. 2–5 CBD. Szerzej na ten temat J. L i n a r e l l i , Treaty governance, intellectual
property and biodiversity, Environmental Law Review 2004, s. 5–9.
136
Por. art. 22 ust. 1 i 2 CBD oraz art. 311 ust. 2 oraz 237 UNCLOS.
137
Jak wskazuje preambuła TRIPS, celem przyjęcia tej umowy międzynarodowej jest m.in. ograniczenie wypaczeń i ograniczeń w handlu międzynarodowym.
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OVERSEAS PATENT PROTECTION
OF MARINE BIODIVERSITY AND THE TRIPS REGIME
(Summary)
The article explains marine biodiversity from the standpoint of international
law and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS 1994).
Currently there are dozens of patent applications associated with genes of
marine origin outside countries’ jurisdiction. The claims come from developed
countries, i.e. the United States, Germany, Japan, France, the United Kingdom,
Denmark, Belgium, the Netherlands, Switzerland and Norway. All countries,
including landlocked ones, are free to conduct scientific exploration of the sea.
The key areas of application of marine genetic resources include pharmaceuticals, cosmetics and general industry.
Despite some controversy patent protection over natural world has long history. In 1873 Louis Pasteur obtained a patent for yeast, and adrenalin and insulin were patented in early 20th century. In the case of Diamond v. Chakrabarty
(1980) the United States Supreme Court held that a live, human made microorganism is patentable subject matter.
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MAREK CZERNIS

SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRAWA MORSKIEGO

Dnia 12.06.2013 r. w Szczecinie odbył się zjazd założycielski Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego (zwanego dalej Stowarzyszeniem).
Inicjatywa ta miała na celu reaktywację stowarzyszenia utworzonego w 1934 r.,
kontynuowanie jego dorobku, spuścizny oraz tradycji.
Jednym z głównych celów Stowarzyszenia, skupiającego prawników specjalizujących się w prawie morskim oraz inne osoby zainteresowane prawem morskim krajowym i międzynarodowym, będzie przywrócenie członkostwa Polski
w Międzynarodowym Komitecie Morskim (CMI) z siedzibą w Antwerpii, najstarszej (utworzonej w 1897 r.) pozarządowej organizacji, skupiającej stowarzyszenia prawnicze z 51 krajów. Polska działała na forum tej organizacji do
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1998 r. właśnie poprzez Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego. Wraz z zawieszeniem działalności Stowarzyszenia ustało polskie członkostwo w CMI.
Aktualnie – wraz z reaktywacją PSPM – jest szansa na przywrócenie uczestnictwa w pracach CMI.
CMI uczestniczyło i uczestniczy aktywnie w międzynarodowym procesie legislacyjnym na forum wielu organizacji międzynarodowych (IMO, UNCTAD,
UNCITRAL itp.), w którego wyniku powstały najważniejsze dla międzynarodowego obrotu morskiego regulacje prawne (w tym reguły hasko-visbijskie, reguły
rotterdamskie, reguły York-Antwerpia).
W zjeździe założycielskim udział wzięli: prof. Maria Dragun-Gertner, dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. Dorota Pyć, dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska, dr Magdalena Adamowicz
– Uniwersytet Gdański, dr Stanisław Kalina – Uniwersytet Szczeciński, Ewa
Krzysztoporska, Paweł Krężel – administracja morska, mec. Michał Rzeszewicz,
mec. Krzysztof Kochanowski, mec. Tomasz Nadratowski, mec. Bartosz Biechowski, mec. Weronika Haustein, mec. Alina Łuczak, mec. Mirosław Hutnikiewicz, mec. Marek Czernis, mec. Paweł Mickiewicz, mec. Dariusz Szymankiewicz, mec. Aleksander Błahy, mec. Rafał Czyżyk, mec. Piotr Gajlewicz, mec.
Andrzej Oryl, mec. Artur Pomorski oraz mec. Krzysztof Wiszniewski.
Członkowie-założyciele podjęli uchwały o:
1) powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego z siedzibą w Szczecinie i przyjęciu statutu Stowarzyszenia;
2) wyborze członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego
w składzie:
prof. Maria Dragun-Gertner
– prezes Zarządu,
mec. Marek Czernis
– wiceprezes Zarządu,
mec. Michał Rzeszewicz
– wiceprezes Zarządu,
mec. Paweł Mickiewicz
– sekretarz Zarządu;
3) wyborze członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie:
prof. Dorota Pyć
– przewodnicząca Komisji,
mec. Krzysztof Kochanowski
– członek Komisji,
mec. Dariusz Szymankiewicz
– członek Komisji.
Członkowie nowo ukonstytuowanego Polskiego Stowarzyszenia Prawa
Morskiego na spotkaniu założycielskim przedyskutowali i sformułowali założenia wyjściowe i kierunki aktywności Stowarzyszenia. W szczególności potwierdzono, że celami Stowarzyszenia powinny być m.in.: wspomniane przywrócenie członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Morskim (CMI),
popularyzacja i rozwój prawa morskiego, unifikacja prawa morskiego, integracja środowiska prawników morskich.
Stowarzyszenie powinno także:
 aktywnie współpracować z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego
i Komisją Prawa Morskiego PAN;
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 brać aktywny udział i udzielać pomocy eksperckiej w pracach Związku
Armatorów Polskich, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, komisji sejmowych oraz Parlamentu Europejskiego;
 aktywnie uczestniczyć i współpracować z Międzynarodową Organizacją
Morską (IMO Legal Committee), Stowarzyszeniem Armatorów Unii Europejskiej (European Community Shipowner Association – ECSA), Legal
Working Group, The Baltic and International Maritime Council (BIMCO).

KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA MORSKIEGO

ZAŁOŻENIA NOWEGO KODEKSU MORSKIEGO
CZĘŚĆ I. POTRZEBA I CEL WPROWADZENIA DO KODEKSU
MORSKIEGO PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ
POWIĄZANIE Z DŁUGOFALOWYMI STRATEGIAMI
Kodeks morski z 2001 r. (Ustawa z 18.04.2001 r., Dz.U. Nr 138, poz. 1545)
był kilkakrotnie nowelizowany. Tekst jednolity ustawy ogłoszony w 2009 r.
(Dz.U. Nr 217, poz. 1689) zmodyfikowano kolejnymi pięcioma ustawami
(Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432 i Nr 228,
poz. 1368 oraz z 2012 r., poz. 1068 i 1069). Kodeks morski to podstawowy akt
prawny regulujący stosunki związane z żeglugą morską co do zasady o charakterze cywilnoprawnym. Zagadnienia publicznoprawne objęte są regulacją odrębnych ustaw. W stosunkach cywilnoprawnych związanych z żeglugą morską
stosuje się w braku przepisów kodeksu morskiego przepisy prawa cywilnego.
Uchwalenie kodeksu morskiego z 2001 r. stanowiło zwieńczenie wieloletnich prac nad reformą ustawodawstwa morskiego, podyktowanych z jednej
strony względami przekształceń ustrojowych, z drugiej natomiast – potrzebą
dostosowania przepisów kodeksu morskiego do obowiązujących Polskę umów
międzynarodowych. Prawo morskie pozostaje nadal dziedziną poddawaną dynamicznym zmianom w płaszczyźnie legislacji międzynarodowej, a także
w ramach ustawodawstwa Unii Europejskiej. Pociąga to za sobą konieczność
odpowiedniego dostosowywania do tych zmian przepisów prawa wewnętrznego. Wyrazem tego są liczne modyfikacje tekstu podstawowego kodeksu morskiego z 2001 r., dotyczące w szczególności tytułu II (Statek morski), tytułu IV
(Prawa rzeczowe), tytułu VII (Wypadki morskie), tytułu IX (Przepisy kolizyjne).
Ostatnia nowelizacja z 31.08.2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1069) wprowadza zmiany tytułu V (Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie),
tytułu VI (Umowy), dział II (Przewóz pasażerów), tytułu VII (Wypadki morskie), dział III (Zanieczyszczenie ze statków), tytułu IX (Postępowanie w sprawach związanych z ograniczeniem odpowiedzialności za roszczenia morskie
i dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem
przez statki).
Pomimo tak licznych nowelizacji w ciągu 11 lat obowiązywania kodeksu
morskiego, ale także w następstwie ich dokonania, materia kodeksowa wymaga
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uporządkowania i dalszej aktualizacji. Podkreślić bowiem należy, że kodeks
morski z 2001 r. w dość znaczącym zakresie powtórzył rozwiązania kodeksu
morskiego z 1961 r., które wymagają aktualizacji.
Od chwili wejścia w życie kodeksu morskiego wprowadzono wiele istotnych
zmian w przepisach prawa cywilnego. Mając na uwadze legislację międzynarodową, należy wskazać zwłaszcza na uchwalenie w 2009 r. pod auspicjami UNCITRAL (Komisja Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ) nowej konwencji regulującej przewóz ładunku morzem na całej trasie lub jej części (tzw.
reguły rotterdamskie – RR). Perspektywa uzyskania mocy obowiązującej przez
tę konwencję staje się coraz bardziej realna, a to oznacza – w razie jej wejścia
w życie – konieczność daleko idącej modyfikacji przepisów dotyczących najważniejszej dla obrotu cywilnoprawnego umowy regulowanej kodeksem morskim: tytuł VI, dział I Przewóz ładunku (art.103–171 k.m.). Planowane jest także przystąpienie przez Polskę do nowej konwencji o przywilejach i hipotekach
morskich z 1993 r., która weszła w życie 5.09.2004 r. Wymagać to będzie istotnej zmiany treści przepisów kodeksu morskiego w tytule IV – Prawa rzeczowe,
dziale III – Przywileje na statku (art. 90–96) i zachowania zgodności z kodeksem postępowania cywilnego. Należy także zweryfikować regulację tytułu IV –
Prawa rzeczowe wobec zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2009 r., Nr 131, poz. 1075), które weszły w życie 20.02.2011 r. i które
redefiniując konstrukcję hipoteki, wpływają w istotny sposób na regulacje dotyczące hipoteki morskiej.
Uchwalenie ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1068) stanowiącej transpozycję Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/18/WE z 23.04.2009 r. ustanawiającej podstawowe
zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu
morskiego i zmieniającej dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz dyrektywę
2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 131 z 28.05.2009 r.,
s. 114, z późn. zmian.), ograniczającej znacząco dotychczasowe kompetencje izb
morskich, pozostawia otwartą kwestię ich przyszłości, a w perspektywie zmiany
zasad prowadzenia rejestru statków morskich, regulowanych w tytule II – Statek
morski, dziale II – Rejestr okrętowy (art. 23–39).
Ponadto w szczególności:
a) należy rozbudować regulację dotyczącą pozycji prawnej armatora, jego
praw i obowiązków, wobec przyznania mu kluczowej pozycji w polskim
prawie morskim, wyraźnie odróżniającej go od zarządcy statku, któremu
w sferze wielu unormowań międzynarodowych przyznaje się samodzielny
status;
b) wymaga weryfikacji kategoria statków uważanych za stanowiące polską
własność – należy mieć jednak na uwadze jej pragmatyczne znaczenie,
odpowiednio modyfikując kryteria wyznaczające polską własność statku
i podstawy przyznania statkowi polskiej przynależności;
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c) należy zweryfikować wprowadzone w ramach nowelizacji kodeksu morskiego z 2003 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 2277) i zmienione w 2010 r. (Dz.U.
Nr 127, poz. 57) zasady prowadzenia polskiego rejestru jachtów dla statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m (art. 23 § 3 k.m.), ponieważ szczególnie rażącą konsekwencją istniejącego rozwiązania jest wydawanie przez związek
sportowy dokumentu stwierdzającego polską przynależność statku, którym
jest certyfikat jachtowy (zob. § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 23.04.2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów – Dz.U. z 2005 r.,
Nr 6, poz. 43). Nie oznacza to automatycznego wycofania się z przeznaczenia wpływów z rejestracji takich statków na cele rozwoju żeglarstwa;
d) kontynuując przedsięwzięcia sprzyjające konkurencyjności polskiej bandery i powrotowi statków pod banderę narodową, należy wprowadzić rozwiązanie wzorowane na innych systemach prawnych, polegające na stworzeniu szczególnych uwarunkowań do uprawiania żeglugi międzynarodowej przez statek o stałej polskiej przynależności – tzw. rejestr międzynarodowy;
e) hipoteka morska powinna stać się odrębnym ograniczonym prawem rzeczowym na statku, a nie jak dotychczas rodzajem zastawu, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece, co powoduje rozliczne trudności
praktyczne, w tym także w związku z przewidzianą w kodeksie morskim
jej odmianą, jaką jest hipoteka bezegzekucyjna, wzorowana na morgeczu;
f) należy rozszerzyć katalog umów związanych z korzystaniem ze statku,
w tym zwłaszcza szczególne postacie czarterów – statków bez załogi (bare
boat) i powierzchni ładunkowej statku (slot charter). Należy rozważyć
uwzględnienie w umowach nazwanych umowy cumowniczej, a ponadto
modyfikacji wymagają uregulowane już umowy: holowania, pilotażu,
świadczenia usług pośrednictwa morskiego (agencyjnych i maklerskich);
g) należy doprowadzić do efektywności zabezpieczenia i zaspokojenia roszczeń w drodze aresztu statku i egzekucji ze statku. Obecna regulacja dotycząca aresztu statku oparta jest na Międzynarodowej konwencji w sprawie
zajęcia (aresztu) statków morskich, sporządzonej w Brukseli w 1952 r.
(Dz.U. z 1976 r., Nr 39, poz. 229 i 230) – tzw. konwencji aresztowej oraz
na przepisach zawartych w kodeksie postępowania cywilnego, w części
dotyczącej postępowania zabezpieczającego (art. 730–757 k.p.c.), a także
na istniejącym odesłaniu do postępowania egzekucyjnego (art. 1014–
1022), w ramach którego nawiązuje się do egzekucji z nieruchomości, co
w praktyce stwarza wiele trudności. Odnośne procedury powinny zostać
uproszczone ze względu na specyfikę statku jako przedmiotu zabezpieczenia, stanowiącego w przeważającej liczbie wypadków własność osoby zagranicznej, znajdującego się jedynie czasowo i z reguły krótkotrwale na terytorium Polski. Pożądane i celowe staje się odrębne uregulowanie
instytucji aresztu morskiego i uproszczenie obarczonego licznymi formali-
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zmami sposobu postępowania ze statkami opuszczonymi w polskich portach i porzuconymi przez właściciela, a przez to utrudniającymi pracę
w porcie i zagrażającymi żegludze.
Zakres projektowanych zmian w połączeniu z już dokonanymi nowelizacjami obowiązującego Kodeksu morskiego doprowadziłby do zasadniczej modyfikacji tej ustawy od chwili jej wejścia w życie w 2001 r.
Nowy kodeks morski będzie stanowić realizację celów strategicznych zawartych w Polityce morskiej do roku 2020. Adresatami projektowanej ustawy
będą:
 armatorzy eksploatujący statki pod polską banderą,
 uczestnicy wewnątrzkrajowych i międzynarodowych stosunków prywatnoprawnych z zakresu obrotu morskiego,
 organy administracji morskiej,
 izby morskie,
 sądy powszechne – wydziały cywilne.
CZĘŚĆ II. PROPOZYCJE ROZSTRZYGNIĘĆ MERYTORYCZNYCH
NIEZBĘDNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU USTAWY
1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KODEKSU MORSKIEGO
1. Kodeks morski powinien pozostać kodeksem żeglugowym.
2. Zagadnienia publicznoprawne pozostają co do zasady uregulowane w odrębnych ustawach.
3. Kodeks morski ze względu na rangę ustawy pozostaje podstawowym aktem prawa morskiego, zmiany w nim dokonywane powinny uwzględniać
ten jego charakter.
4. Proponuje się przyjęcie w projekcie ustawy nowej stratyfikacji materii
normatywnej.
2. STRATYFIKACJA KODEKSU MORSKIEGO
Tytuł I.
Tytuł II.
Tytuł III.
Tytuł IV.
Tytuł V.
Tytuł VI.
Tytuł VII.

Część ogólna
Statek morski
Prawa rzeczowe na statku
Armator
Kapitan
Umowy
Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie i ubezpieczenie armatorów z tytułu roszczeń morskich
Tytuł VIII. Odpowiedzialność za szkody spowodowane zanieczyszczeniem
morza

Informacje i materiały

Tytuł IX.
Tytuł X.
Tytuł XI.
Tytuł XII.
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Ratownictwo morskie, awaria wspólna, zderzenia statków, mienie
zatopione, porzucone lub znalezione
Ubezpieczenia morskie
Postępowanie w sprawach związanych z ograniczeniem odpowiedzialności za roszczenia morskie i dochodzeniem roszczeń z tytułu
szkód spowodowanych zanieczyszczeniem morza
Areszt (i egzekucja ze statku)

3. OMÓWIENIE TREŚCI PRZEPISÓW POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
TYTUŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Będzie on zawierał rozszerzoną regulację w porównaniu z dotychczasowym
tytułem I (Przepisy ogólne). Wymaga tego uwzględnienie nadrzędności kodeksu morskiego jako podstawowego aktu prawnego dotyczącego prawa morskiego. Powinien to być akt wiążący obszerne ustawodawstwo morskie w jeden system, zarówno w zakresie obrotu gospodarczego, jak i w sferze żeglugi
rekreacyjnej. Powinno to ułatwić legislację morską i interpretację norm prawa
morskiego. Regulacja kodeksu morskiego zawarta w dalszych tytułach zachowa
swój – co do zasady – prywatnoprawny charakter. W tytule pierwszym planuje
się natomiast wskazanie pozostałych dziedzin z zakresu prawa morskiego i dotyczących ich podstawowych aktów normatywnych, w tym: stosunki pracy na
morzu, obszary morskie i administracja morska, ochrona środowiska morskiego, bezpieczeństwo morskie, rybołówstwo morskie, porty i przystanie morskie.
Uwydatni to fakt wieloźródłowości prawa morskiego, będącego dziedziną kompleksową.
Internacjonalizm prawa morskiego i ścisłe powiązanie prawa wewnętrznego
z legislacją międzynarodową przemawiają za potrzebą wskazania w części
ogólnej kodeksu morskiego konwencji, których unormowania w znaczącej części przypadków zostają niemal w całości transponowane do unormowań prawa
krajowego, w zakresie regulacji aktów prawnych dotyczących obrotu morskiego. Uprości to także odesłania do tych konwencji przy regulacji poszczególnych
zagadnień merytorycznych.
Wyraźnego wskazania wymaga systemowo uzgodniona w płaszczyźnie prawa wewnętrznego zasada aktualizacji postanowień konwencyjnych w trybie
tzw. milczącej akceptacji (tacit acceptance), do której sięga ustawodawca międzynarodowy w wielu szczególnych dziedzinach prawa morskiego.
Wobec rozbudowującego się zakresu unormowań prawa europejskiego w odniesieniu do stosunków prawnomorskich, zawartych w rozporządzeniach Unii
Europejskiej, także i one powinny zostać wskazane w części ogólnej kodeksu
morskiego. Planuje się również wprowadzenie dyrektywy interpretacyjnej nakazującej uwzględnianie – przy stosowaniu przepisów opartych na unormowaniach
ponadnarodowych i międzynarodowych – potrzeby dążenia do zachowania jedno-

252

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego

litości prawa morskiego w skali międzynarodowej. W części ogólnej planuje się
także zamieszczenie szczególnych morskich przepisów kolizyjnych.
TYTUŁ II. STATEK MORSKI

Planuje się nowy podział tego tytułu na siedem działów.
Dział I. Pojęcie statku morskiego i zakres stosowania kodeksu morskiego do
poszczególnych rodzajów statków morskich
Dział I będzie zawierał wskazanie, że kodeks morski znajduje przede
wszystkim zastosowanie do morskich statków handlowych, natomiast pozostałe
rodzaje statków podlegają przepisom tego kodeksu we wskazanym, ograniczonym zakresie. Konieczne będzie zrewidowanie w tym dziale definicji niektórych rodzajów statków morskich, w tym: statku w budowie, morskiego statku
handlowego, morskiego statku rekreacyjnego, statku pełniącego specjalną służbę państwową.
Dział II. Polska przynależność statku
Dział II określi podstawy przyznawania statkom polskiej przynależności
i uprawnienia do uprawiania żeglugi pod polską banderą, a także przesłanki jej
zawieszenia oraz utraty. Zachowana zostaje przynależność stała i czasowa oraz
ich podstawy, tj. własność statku bądź jego eksploatacja. Zostanie również zamieszczone określenie kryteriów polskiej własności statku. Ich dotychczasowe
ulokowanie w tytule dotyczącym praw rzeczowych nie jest uzasadnione.
Nowe unormowania w zakresie polskiej przynależności statków projektowane w tym dziale to:
a) weryfikacja kategorii statków uważanych za stanowiące polską własność
i włączenie ich do kategorii statków stanowiących polską własność, z odpowiednią modyfikacją wymogów kapitałowych;
b) zmiana warunków uzyskania, utraty i zawieszenia polskiej przynależności
oraz uprawiania żeglugi przez statki eksploatowane przez armatorów unijnych i ich wpisu do rejestru, w tym wprowadzenie ogólnej podstawy stałej
polskiej przynależności statku poprzez armatora mającego siedzibę w UE,
EOG i Konfederacji Szwajcarskiej za zgodą właściciela lub wszystkich
współwłaścicieli, wraz z zapewnieniem podstaw wykonywania jurysdykcji;
c) uwzględnienie spółek osobowych wśród wnioskodawców o uzyskanie czasowej polskiej przynależności statku.
Dział III. Rejestr okrętowy
Dział III będzie zawierał przepisy określające zasady prowadzenia rejestru
statków przez właściwe organy rejestrowe. Oznaczenie organu rejestrowego dla
rejestru okrętowego zależy od ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie izb morskich – w związku z ustawą o PKBWM. W razie ich zachowania izby morskie

Informacje i materiały

253

pozostałyby organem rejestrowym. Możliwe jest jednak również przekazanie
spraw rejestrowych organom administracji morskiej. Zakłada się wyeliminowanie polskiego rejestru jachtów (obecnie art. 23 § 3 k.m.) przy zachowaniu jednak możliwości przekazywania na rzecz rozwoju żeglarstwa opłat za czynności
rejestrowe dotyczące statków sportowych.
Przewiduje się powrót do dwóch rejestrów: rejestru okrętowego i rejestru
administracyjnego. Obowiązek wpisu do rejestru okrętowego zostanie przewidziany dla statków stanowiących polską własność, a ministrowi właściwemu ds.
gospodarki morskiej przekazane zostaną uprawnienia do określenia rodzajów
statków, które temu obowiązkowi nie będą podlegały. Inne statki będą wpisywane do tego rejestru na wniosek odpowiednio właściciela, wszystkich współwłaścicieli lub armatora.
Rejestr okrętowy będzie się składał z ksiąg rejestrowych, prowadzonych odrębnie dla statków stanowiących polską własność i eksploatowanych przez armatora mającego siedzibę w kraju członkowskim UE, EOG i Konfederacji
Szwajcarskiej (rejestr stały), dla statków, które uzyskały czasową polską przynależność (rejestr tymczasowy), i dla statków w budowie (rejestr statków w budowie). Zakłada się wyodrębnienie w księdze rejestru stałego księgi A (dla statków stanowiących polską własność) i księgi B (dla statków „unijnych”).
Ponadto przewiduje się prowadzenie oddzielnej części rejestru dla statków niebędących morskimi statkami handlowymi. W tym dziale również zostaną określone zasady wydawania dokumentów stwierdzających polską przynależność
statkom wpisanym do rejestru okrętowego.
Dział IV. Rejestr administracyjny
Zostaną w nim określone zasady rejestracji przez dyrektora urzędu morskiego statków, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego
i nie zostały do niego wpisane na wniosek osoby uprawnionej, oraz zasady wystawiania dokumentów stwierdzających polską przynależność takich statków.
Do rozważenia pozostaje wprowadzenie obowiązku rejestracji w tym rejestrze
statków w budowie, mających odbyć podróż próbną przed rozpoczęciem eksploatacji.
Dział V. Rejestr żeglugi międzynarodowej
Są to przepisy projektu ustawy, których celem jest stworzenie szczególnych
uwarunkowań prawnych dla eksploatacji pod polską banderą morskich statków
handlowych o pojemności brutto powyżej 500, uprawiających żeglugę międzynarodową, i zrównanie warunków ich funkcjonowania z armatorami innych
państw, a także zainteresowanie armatorów uprawianiem żeglugi statkami
o polskiej przynależności, co powinno skutkować zwiększeniem potencjalnych
wpływów do budżetu państwa. Określone zostaną zasady rejestracji statków,
w tym wysokość ponoszonych opłat rejestrowych oraz opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Przewiduje się, że statki te będą stanowić
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trzon Narodowej Rezerwy Tonażowej, której utworzenie ma służyć zapewnieniu tonażu do przewozów morskich w sytuacjach nadzwyczajnych, związanych
z zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego, z klęskami żywiołowymi, z zagrożeniami ekologicznymi i innymi. Zagadnienie dotychczas nieuregulowane
w prawie polskim.
Dział VI. Pomiar statku
Zostaną w nim określone zasady mierzenia pojemności brutto i netto oraz
wymiarów głównych (rejestrowych).
Dział VII. Dokumenty statku
Dział ten będzie zawierał przepisy stanowiące o rodzajach dokumentów
statku, których posiadanie i przechowywanie na statku jest wymagane.
TYTUŁ III. PRAWA RZECZOWE

Zostanie on podzielony na trzy opisane poniżej działy.
Dział I. Własność statku
W dziale tym zostaną przewidziane wymogi formalne dotyczące umowy
o przeniesienie własności statku stanowiącego polską własność, podlegającego
obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, oraz statku w budowie wpisanego
do tego rejestru.
Dział II. Hipoteka morska
Jest to podstawowa część regulacji tego tytułu. Dotychczas hipotekę morską
kwalifikowano jako rodzaj zastawu. Należy jednak uznać ją za odrębne ograniczone prawo rzeczowe, bliskie w swym charakterze hipotece, gdyż ze względu
na specyfikę kwalifikowanie jej jako rodzaju zastawu jest całkowicie sztuczne
i nie znajduje uzasadnienia, powodując wiele trudności w praktyce zabezpieczenia roszczeń. Przepis brzmiałby: „Na statku wpisanym do rejestru okrętowego można ustanowić hipotekę morską przez wpis do tego rejestru. Do hipoteki
morskiej stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o hipotece,
z uwzględnieniem przepisów niniejszego działu”. Hipoteka morska jest immanentnie związana z rejestrem okrętowym. Zgodnie z tym co wskazano wyżej,
szczegółowa regulacja zależeć będzie od tego, komu zostanie powierzone prowadzenie tego rejestru.
Dział III. Przywileje na statku
Wraz z postulowaną ratyfikacją konwencji o przywilejach i hipotekach morskich z 1993 r. konieczna stanie się zmiana obowiązujących obecnie przepisów
kodeksu morskiego w celu ich zharmonizowania z rozwiązaniami konwencyjnymi. Zmiany w kodeksie morskim w części dotyczącej hipoteki morskiej

Informacje i materiały

255

i przywilejów na statku wymagają koordynacji z przepisami kodeksu postępowania cywilnego ustanawiającymi kolejność zaspokojenia wierzycieli hipotecznych i uprzywilejowanych.
TYTUŁ IV. ARMATOR STATKU

Dotychczasowe ograniczenie regulacji k.m. do definicji armatora w przepisach ogólnych wobec jego szczególnej pozycji w obrocie morskim wymaga
wyodrębnienia stosownego tytułu i uregulowania pojęcia armatora (w tym też
określenia, kogo uważa się za armatora statku uprawiającego żeglugę pod banderą państwa, którego system prawny takiego podmiotu nie wyodrębnia), jego
obowiązków i wskazania, że w porozumieniu z kapitanem statku armator jest
obowiązany dbać o zapewnienie zdatności żeglugowej, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony statku i ochrony środowiska. Szczególnego unormowania
wymaga też relacja armatora z innymi podmiotami uprawiającymi żeglugę statkiem morskim, w tym zwłaszcza wyodrębnienie zarządzającego statkiem. Tytuł
IV składał się będzie z trzech działów:
Dział I.
Pojęcie armatora
Dział II. Obowiązki armatora
Dział III. Armator a inne osoby uprawiające żeglugę statkiem morskim
TYTUŁ V. KAPITAN STATKU

Tytuł ten będzie się składał z czterech działów:
Dział I.
Przepisy ogólne
Dział II. Obowiązki kapitana statku
Dział III. Uprawnienia kapitana statku
Dział IV. Publiczne funkcje kapitana statku
Z zachowaniem dotychczasowych zasadniczych unormowań przyjętych
w obowiązującym Kodeksie morskim, dotyczących praw i obowiązków kapitana oraz jego funkcji publicznoprawnych, podkreślenia wymaga nadrzędna pozycja wynikająca z kierowniczej roli kapitana na statku, szczególnie w obliczu
osłabiających ją publicznoprawnych przepisów soft law. Definicja kierownictwa
statku wskaże więc, że kierownictwo statku obejmuje osobiste prowadzenie
statku oraz nadzór nad jego prowadzeniem, kierowanie pracą na statku, a także
wykonywanie obowiązków w systemach zarządzania bezpieczeństwem i zapobiegania zanieczyszczeniu morza, ochrony statku oraz wykonywanie związanych z eksploatacją statku czynności administracyjnych i handlowych. Wszelkie obowiązujące na statku systemy zarządzania, ochrony, zapobiegania
zanieczyszczeniu i inne nie mogą naruszać zasady, że kierownictwo statku
sprawuje kapitan. Kodeks morski będzie w tym tytule nawiązywał do kodeksu
ISM oraz ISPS.
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TYTUŁ VI. UMOWY

Tytuł ten ma szczególne znaczenie w zakresie cywilnoprawnych stosunków
żeglugowych. Będzie się składał z siedmiu działów.
Dział I. Przewóz ładunku
Najważniejszą umową regulowaną przez kodeks morski jest umowa przewozu ładunku morzem. Obecna regulacja uwzględnia reżim międzynarodowy
oparty na konwencji brukselskiej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących
konosamentów (Dz.U. z 1937 r., Nr 33, poz. 258) – tzw. regułach haskich –
zmienionej protokołami brukselskimi z 1968 r. (Dz.U. z 1980 r., Nr 14, poz. 48)
oraz z 1979 r. (Dz.U. z 1986 r., Nr 9, poz. 26). Pod auspicjami UNCITRAL została uchwalona nowa konwencja o umowie przewozu ładunku morzem na całej
trasie lub jej części z 2009 r. (tzw. reguły rotterdamskie – RR). Ewentualne wejście w życie tej konwencji wymagać będzie odpowiednich zmian w kodeksie
morskim, w tym w szczególności:
a) poddania reżimowi semiimperatywnemu wszystkich umów, których
przedmiotem jest dokonanie przewozu ładunku morzem na całej trasie
(ewentualnie także w połączeniu z lądowymi odcinkami przewozu), bez
względu na to, czy i jaki rodzaj dokumentu przewozowego został wystawiony, pozostawiając poza jego zakresem umowy czarterowe, których
przedmiotem jest udostępnienie przestrzeni ładownej statku, zarówno
w żegludze nieregularnej, jak i w żegludze liniowej;
b) objęcia reżimem ustawowym całego okresu, w którym ładunek pozostaje
w pieczy przewoźnika, z ewentualnym zastrzeżeniem autonomii stron
dla etapów „przed rozpoczęciem ładowania” i „po zakończeniu wyładowywania”;
c) odstąpienia od unormowań określających szczególną pozycję prawną załadowcy. Będzie on na równi z innymi podmiotami objęty regulacją dotyczącą podmiotów wykonujących obowiązki ciążące na frachtującym i w jego
imieniu (maritime performing party wg RR). Zakres jego czynności będzie
zależeć od warunków dostawy i ewentualnej umowy sprzedaży towarów
oddawanych do przewozu;
d) uwzględnienia elektronicznej formy dokumentacji przewozów, w tym
określenia przesłanek do uznania za funkcjonalne odpowiedniki konosamentów zapisów elektronicznych stosowanych w obrocie;
e) oparcia odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w ładunku na zasadzie
winy, z rozbudowanym, wzorowanym na RR, systemem ekscepcji i domniemań, z ewentualnością wyłączenia ekscepcji błędu nautycznego;
f) uregulowania kontraktów ilościowych (volume contracts), które w RR wyłączono z zakresu obligatoryjnego reżimu unormowań konwencyjnych.
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Dział II. Przewóz pasażerów
Regulacja umowy przewozu pasażera uwzględniająca zmiany wynikające
z Rozporządzenia nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.04.2009 r.
w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach
wodnych z tytułu wypadków (Dz.Urz. UE L 131 z 28.05.2009), wprowadzone
nowelizacją Kodeksu morskiego z 31.08.2012 r., zostanie przejęta do nowego
kodeksu morskiego.
Ewentualna ratyfikacja protokołu z 2002 r. do konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonej 13.12.1974 r.
(Dz.U. z 1987 r., Nr 18, poz. 108), zmienionej protokołem sporządzonym
w Londynie 19.11.1976 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 99, poz. 479), pociągnie za sobą
konieczność poddania zasadom przyjętym w tym protokole także przewozów,
które nie są objęte reżimem rozporządzenia 392/2009.
Regulacja umowy przewozu pasażera zostanie też objęta przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z 24.11.2010 r.
o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.Urz. UE L 334/
2010, s. 1).
Dział III. Umowy o korzystanie z cudzego statku
W dziale tym zostanie uregulowana umowa czarteru na czas, co do której nie
przewiduje się istotnych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego unormowania. W sferze umów czarterowych, wobec rosnącego ich znaczenia
w praktyce, konieczna jest natomiast regulacja umowy czarteru statku bez załogi (bare boat) oraz czarteru typu slot (czarter przestrzeni ładunkowej statku).
Odnośne unormowania będą miały jedynie charakter ramowy.
Dział IV. Pośrednictwo morskie
Nowe unormowanie umów pośrednictwa morskiego, dotychczas uregulowanych odrębnie jako usługi agencyjne i usługi maklerskie, zakłada sformułowanie jednej formy pośrednictwa, bowiem odróżnianie agenta od maklera i przyznanie im możności działania wyłącznie w imieniu armatora nie tylko
w polskiej praktyce wyraźnie się zaciera. Umowa morskiego pośrednictwa powinna zostać ujęta odrębnie w stosunku do prawa cywilnego, ponieważ nie
przystają do niej w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencji, w tym związane z regulacjami powiązanymi z profesjonalnym charakterem
tej umowy. Proponuje się definicję umowy pośrednictwa morskiego w brzmieniu: „Przez umowę pośrednictwa morskiego przyjmujący zlecenie (agent morski) podejmuje się pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu umów
oraz dokonywania zwykłych czynności związanych z obrotem morskim,
w szczególności z uprawianiem żeglugi”. Uwzględniając realia obrotu morskiego, należy zapewnić znaczną liberalizację pośrednictwa morskiego i szeroką
autonomię stron. Przewiduje się także możliwość ograniczenia w umowie za-
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kresu działań pośrednika morskiego do czynności jednorazowych oraz do określenia w umowie terytorium jego działania.
Dział V. Holowanie
Trzon zaproponowanej regulacji pozostanie oparty na dotychczasowym
unormowaniu w kodeksie morskim i będzie uwzględniał praktykę stosowania
w tym zakresie wzorców umownych. Usługi holownicze należy rozszerzyć na
inne niż statek obiekty. Projektowana regulacja obejmie zarówno obowiązkowe
świadczenie usług holowniczych, jak i ewentualność dobrowolnego skorzystania z tych usług. Należy wprowadzić obowiązek posiadania zezwolenia na
świadczenie usług holowniczych przez statki innych bander niż polska, unijna,
EOG czy Konfederacji Szwajcarskiej.
Dział VI. Pilotaż
W projektowanej regulacji zakłada się uwzględnienie dwóch wariantów
umowy pilotażu: umowa z pilotem i umowa z przedsiębiorcą zatrudniającym
pilota, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w określonej w kodeksie treści
umowy pilotażu i zasadach odpowiedzialności. Ponadto, określając treść tej
umowy, należy podkreślić, że istotą umowy pilotażu jest udzielanie informacji
i rady kapitanowi statku.
Dział VII. Cumowanie
Wyodrębnienie tego działu stanowić będzie novum w kodeksie morskim.
Przemawia za tym podyktowany względami postępu technologicznego rosnący
stopień komplikacji tych usług, wymagających unormowania, przynajmniej
w podstawowym zakresie.
TYTUŁ VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA
MORSKIE I UBEZPIECZENIE ARMATORÓW Z TYTUŁU ROSZCZEŃ MORSKICH

Projektowane przepisy stanowić będą powtórzenie treści obecnego tytułu V
Kodeksu morskiego w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną z 31.08.2012 r.
Tytuł ten stanowi inkorporację Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za
roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie 19.11.1976 r. (Dz.U. z 1986 r., Nr
35, poz. 175), zmienionej protokołem sporządzonym w Londynie 2.05.1996 r.
(Dz.U. z 2012 r., poz. 146). Ponadto zawiera on przepisy stanowiące implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z 23.04.2009 r.
w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (Dz.Urz. UE L 131
z 28.05.2009 r., s. 128). Przepisy tego tytułu pozwalają na określenie granic ryzyka związanego z eksploatacją statku, co jest istotne tak dla armatorów, jak dla
ubezpieczycieli. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatorów ma na celu zapewnienie poszkodowanym pokrycia roszczeń odszkodowawczych.
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TYTUŁ VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE
ZANIECZYSZCZENIEM MORZA

Aktualizacja regulacji tego zagadnienia nastąpiła ustawą z 31.08.2012 r.
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1069). Przepisy te zostaną więc bez zmian transponowane
do nowego kodeksu morskiego. Tytuł VIII będzie się składał z działów:
Dział I.
Zanieczyszczenia różne
Dział II. Zanieczyszczenia ze statków przewożących oleje
Dział III. Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane
Zanieczyszczeniem Olejami
Dział IV. Międzynarodowy Dodatkowy Fundusz Odszkodowań za Szkody
Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami
TYTUŁ IX. RATOWNICTWO MORSKIE, AWARIA WSPÓLNA, ZDERZENIA
STATKÓW, MIENIE ZATOPIONE LUB ZNALEZIONE

Wymienione w tym tytule zagadnienia stanowić będą odpowiednio przedmiot regulacji działu I–IV.
W efekcie ratownictwo morskie zmieni swoje miejsce w systematyce kodeksu morskiego. Dotychczas uregulowano je w odrębnym dziale VIII w ramach
tytułu VI (Umowy). Ta kwalifikacja może być jednak myląca ze względu na to,
że świadczenie usług ratowniczych nie musi się opierać na umowie. Regulacja
ratownictwa morskiego, jego istoty i zasad wynagradzania, dotyczy ratowania
mienia, w tym też środowiska morskiego. Ratowanie życia jest obowiązkiem
i osoby uratowane nie są zobowiązane do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za ich ocalenie. Nie przewiduje się istotnych zmian w regulacji tego zagadnienia.
Zachowana też zostanie regulacja obecnego Kodeksu morskiego w kwestii
pozostałych objętych tym tytułem zagadnień.
TYTUŁ X. UBEZPIECZENIA MORSKIE

Jak dotychczas w skład tego tytułu będą wchodziły dwa działy:
Dział I. Umowa ubezpieczenia morskiego
Dział II. Wykonanie umowy ubezpieczenia
W porównaniu z obowiązującą regulacją tytuł nie wymaga zasadniczych
zmian, poza korektami wybranych przepisów (art. 292 § 3, 305 § 3, 315 § 2,
317 § 1). Obserwuje się stopniowe zbliżenie stosunków z zakresu ubezpieczeń
morskich i lądowych. Zachowane zostaną jednak przepisy odzwierciedlające
specyfikę morskich uwarunkowań stosunków ubezpieczeniowych. Unormowania mają charakter względnie obowiązujący.
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TYTUŁ XI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA MORSKIE I DOCHODZENIEM ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH ZANIECZYSZCZENIEM MORZA

Tytuł ten będzie się składał z dwóch działów:
Dział I. Postępowanie w sprawach o ustanowienie i podział funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie
Dział II. Postępowanie w sprawach roszczeń i ograniczenia odpowiedzialności
z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki
W regulacji tego zagadnienia zostaną uwzględnione doświadczenia i uwagi
w kwestii zasadności kształtu obecnej regulacji. Zakłada się uproszczenie dotychczasowych unormowań w celu usprawnienia prowadzonego postępowania.
TYTUŁ XII. ARESZT I EGZEKUCJA ZE STATKU

Nowe przepisy będą jasno określać relacje między konwencją aresztową
i prawem wewnętrznym, precyzować zasady postępowania zabezpieczającego
w odniesieniu do aresztu statku morskiego, uwzględniając specyfikę tego
przedmiotu zabezpieczenia w korelacji z przepisami o egzekucji ze statku morskiego, która co do zasady powinna zostać oparta na przepisach o egzekucji
z ruchomości. Konwencja określa zasadnicze ramy instytucjonalne i proceduralne aresztu statków morskich, w których obrębie należy stosować przepisy
prawa wewnętrznego. Trzeba uprościć system zawiadomień o wszczęciu postępowania, zarówno wobec organów administracji, jak i dłużnika za pośrednictwem kapitana, dopuścić doręczanie dokumentów dłużnikowi (oraz właścicielowi statku) niemającemu miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce w języku
angielskim, przyznać prawo do złożenia sumy zabezpieczenia do depozytu sądowego nie tylko obowiązanemu, ale każdej osobie posiadającej interes prawny
w zwolnieniu statku spod zabezpieczenia, przyznać legitymację bierną w postępowaniu zabezpieczającym nie tylko obowiązanemu, ale także właścicielowi
statku, jeśli nie jest tożsamy z obowiązanym. Projektuje się też wprowadzenie
rozwiązania, zgodnie z którym statek pozbawiony załogi będzie mógł być niezwłocznie sprzedany na wniosek wierzyciela, a suma uzyskana ze sprzedaży
zostanie złożona do depozytu komornika lub sądu.
4. USTAWA – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ KODEKS MORSKI
Równolegle z kodeksem morskim zostanie przygotowana ustawa – Przepisy
wprowadzające ustawę Kodeks morski, w której zostaną zaproponowane stosowne zmiany w obowiązujących ustawach oraz przepisy przejściowe i końcowe, związane z wejściem w życie projektu ustawy kodeks morski.
Opracowała:
Maria Dragun-Gertner
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KONCEPCJA UZUPEŁNIENIA PRZEPISÓW PROJEKTU
NOWEGO KODEKSU MORSKIEGO W ZAKRESIE
ZABEZPIECZENIA WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ
WPROWADZENIE
W 2012 r., w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, autor
przygotował projekt przepisów uzupełniających dział VI części ogólnej projektu
kodeksu morskiego. Projekt części ogólnej nowego k.m. został opracowany
przez autora już w 2009 r.1. Starając się od dawna popularyzować prace Komisji, autor prezentuje także i ten najnowszy projekt.
Początkowo wydawało się celowe uzupełnienie części ogólnej jedynie
o instytucję morskiego prawa zatrzymania, ale później autor poszerzył swoją
propozycję o sprawy związane integralnie z wykonaniem zobowiązań, to jest o:
immunitet statku państwowego, areszt statku i egzekucję ze statków morskich.
Podczas wstępnych dyskusji nad propozycjami autora zasugerowano, by
wzorem dotychczasowych regulacji (postępowanie w sprawie funduszu ograniczenia odpowiedzialności) przepisy proceduralne o areszcie i egzekucji umieścić w końcowej części k.m. Pogląd ten miał uzasadnienie przy założeniu, przyjętym w momencie formułowania dotychczasowych przepisów, że należy dążyć
do utrzymania w k.m. wyłącznie regulacji cywilnoprawnych o charakterze materialnoprawnym. Zakładano, że z czasem przepisy o postępowaniu funduszowym zasilą k.p.c. Obecnie nowy k.m. nie zakłada już takiej jednolitości,
a wręcz podejmuje ryzyko przeniesienia z k.p.c części morskich regulacji procesowych do kodyfikacji morskiej. Należy sądzić, że nie da się utrzymać wyłącznie prywatnoprawnego charakteru k.m. i pewne regulacje publicznoprawne
(zwłaszcza procesowe) powinny się w nim znaleźć.
Prezentowane w tym opracowaniu przepisy o immunitecie, areszcie i egzekucji nie wymagają obszerniejszego komentarza, gdyż w zasadzie są oparte na
istniejącym stanie prawnym. Istotną zmianą jest odstąpienie w przepisach egzekucyjnych od anachronicznego pomysłu traktowania statku morskiego wpisa1

Zob. M.H. K o z i ń s k i , Projekt przepisów części ogólnej nowego Kodeksu morskiego, Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Morskiego, Gdynia 2009 oraz idem, Sugestie legislacyjne dotyczące nowego
Kodeksu morskiego, [w:] Współczesne problemy prawa. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Jerzemu Młynarczykowi, Gdynia 2011, s. 131 i nast.
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nego do rejestru okrętowego jako nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości
znacznie utrudnia wydobycie należności od kontrahentów morskich. Większego
uzasadnienia wymaga wprowadzenie do k.m. instytucji morskiego prawa zatrzymania.
1. CELOWOŚĆ WPROWADZENIA PRAWA ZATRZYMANIA
Prawo zatrzymania jest instytucją mało znaną i w związku z tym niezrozumiałą. W polskiej nauce prawa praktycznie tylko dwóch autorów w ostatnich 25
latach poświęciło prawu zatrzymania obszerniejsze opracowania 2. Ius retentionis należy do instytucji prawa zobowiązań, których początki sięgają prawa
rzymskiego. Różne formy prawa zatrzymania stanowią trwały element większości systemów prawnych.
Niewątpliwie zasadniczym kryterium przydatności danej instytucji prawnej
jest jej praktyczne wykorzystanie. Wyznacznikiem praktycznego wykorzystania
jest głównie orzecznictwo sądowe. Z przeglądu polskiej judykatury można wysnuć wniosek, że ius retentionis stosowane bywa rzadko, można powiedzieć, że
wręcz sporadycznie.
Na wstępie trzeba zauważyć, że rozumienie prawa zatrzymania zarówno
w dawnym prawie, jak i współcześnie nie jest jednolite. Pod pojęciem prawa
zatrzymania rozumie się wszelkie zbliżone funkcjonalnie instytucje prawne.
W prawie morskim wiele zamieszania wprowadza powszechne stosowanie
zbiorczego określenia aresztu statku, które obejmuje tak różne formy zatrzymania, jak: administracyjna, inspekcyjna, egzekucyjna, zabezpieczająca, a także
właściwe ius retentionis. Należy również mieć na uwadze, że za prawo zatrzymania niektórzy autorzy uznają ponadto zatrzymanie umowne, określane przez
kontrahentów w sposób odbiegający od obowiązujących przepisów, zgodnie
z zasadą wolności umów. Zwłaszcza obrót handlowy wykształcił szereg tego
typu klauzul umownych. Nierzadko podstawą stosowania zatrzymania jest zwyczaj handlowy.
Wydawać się może, że tak specjalistyczna instytucja prawa zobowiązań, jak
ius retentionis jest niezależna od pozaprawnych uwarunkowań, sit venia verbo,
natury ideologicznej. Niestety, podobnie jak i inne normy prawne, które odwołują się do inicjatywy samych zainteresowanych, eksponując aktywność uczest2

2. Zob. M.H. K o z i ń s k i , Prawo zatrzymania w zagranicznym obrocie handlowym, Państwo
i Prawo 1976, nr 12; idem, Prawo zatrzymania w polskim kodeksie handlu międzynarodowego, Komisja
Ekspertów MTiGM ds. Kodeksu Handlu Międzynarodowego, Warszawa 1978; idem, Ius retentionis
w handlu morskim, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1984, t. 8; idem, Formy zabezpieczenia
rzeczowego w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Komisja do Spraw Reformy Prawa Cywilnego MS, Warszawa 1987; idem, Prawo zatrzymania w konwencji genewskiej o przywilejach i hipotekach
morskich z 1993 r., Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni 1995, nr 1; idem, Prawo zatrzymania (ius retentionis) w morskim obrocie handlowym, Gdynia 1998; idem, Handlowe prawo zatrzymania
(ius retentionis) - przeszłość, stan obecny, przyszłość, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku 2003, nr 2; T. W i ś n i e w s k i , Prawo zatrzymania w kodeksie cywilnym, Warszawa 1999.
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ników obrotu, a tym samym ograniczając omnipotencję państwa, prawo zatrzymania w dawnych krajach socjalistycznych nie było preferowane. Widać to
wyraźnie w orzecznictwie sądowym. Tylko władza państwowa miała monopol
na wymierzanie sprawiedliwości i zgodne z prawem wymuszanie realizacji
praw podmiotowych. Między innymi dlatego z takim trudem rozwijało się sądownictwo polubowne, tak powszechne w gospodarce rynkowej. Polskie prawo
cywilne przez lata marginalizowało pomoc własną, czyli dozwolone przez prawo użycie przymusu fizycznego w celu ochrony praw podmiotowych nie przez
właściwy organ władzy państwowej, lecz przez samego uprawnionego lub inne
osoby (samoobrona i stan wyższej konieczności).
Tak zwana samopomoc sensu stricto była uznawana za jaskrawy wyłom
w unormowaniach prawa cywilnego, bowiem w zasadzie niedopuszczalne było
zaspokajanie lub zabezpieczanie roszczeń własnym działaniem. Wszystko to
czyniło z prawa zatrzymania instytucję, która stopniowo zanikała w praktyce
obrotu. Wydaje się, że obecnie w wolnokonkurencyjnej gospodarce, której podstawą jest inicjatywa prywatna, należy na uznaną przez prawo samopomoc spojrzeć zdecydowanie inaczej. Wyraźny kryzys sądownictwa państwowego, przejawiający się w przewlekłości i znacznych kosztach postępowania, nieefektywności
egzekucji, a z drugiej strony coraz większe ryzyko podejmowanych czynności
cywilnoprawnych, co wymaga różnych sposobów zabezpieczenia, zdaje się wyjątkowo aktualizować nie tylko prawo zatrzymania, lecz także inne formy dozwolonej samopomocy. Szczególnie w stosunkach regulowanych przez k.m. istnieje
zjawisko, które określa się jako ograniczoną realność roszczeń. Wydaje się, że
tworząc nowe polskie prawo morskie, trzeba spróbować w części ogólnej k.m.
przeciwdziałać temu zjawisku. Należy dać praktyce skuteczne instrumenty wymuszające wykonanie zobowiązań.
Zasadniczym powodem podjęcia przez autora – po raz kolejny – problematyki prawa zatrzymania jest uchylenie dotychczasowych przepisów o handlowym prawie zatrzymania zawartych w k.h. z 1934 r., utrzymanych w mocy na
podstawie przepisów wprowadzających k.c. z 1964 r. Uchwalony 15.09.2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zmian.) w art. 631
stwierdza, że tracą moc wszystkie obowiązujące do tej pory przepisy k.h.,
z wyjątkiem przepisów dotyczących firmy i prokury. Autor uważa, że jest to nie
w pełni przemyślane zubożenie katalogu instytucji służących zabezpieczeniu
wykonania zobowiązań o – mające w polskim systemie prawa wieloletnią tradycję – handlowe prawo zatrzymania (art. 518–524 dawnego k.h.).
Nic nie wskazuje na to, by do k.c. zostały przeniesione dotychczasowe regulacje dotyczące handlowego ius retentionis. Nie widać w pracach legislacyjnych
jakiegokolwiek zainteresowania udoskonalaniem przepisów o prawie zatrzymania na potrzeby obrotu gospodarczego. Może się przeto okazać, że w prawie
polskim na trwale zabraknie handlowego prawa zatrzymania, instrumentu zweryfikowanego praktyką obrotu handlowego. Dlatego autor pragnie zainteresować prawem zatrzymania Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego. Przy tej
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okazji chciałby uzupełnić także inne przepisy autorskiego projektu części ogólnej nowego k.m. – w kontekście wspomnianego wyżej przeciwdziałania ograniczonej realności roszczeń w morskim obrocie handlowym.
2. MORSKIE PRAWO ZATRZYMANIA W TRADYCJI I OBECNYCH
REGULACJACH
Mając na uwadze powiązanie przedmiotowych rozważań głównie z obrotem
handlowym i morskim, należy podkreślić, że wydaje się, iż prawo zatrzymania
zostało wprowadzone do prawa rzymskiego pod wpływem prawa hellenistycznego, w tym greckiego prawa morskiego. Widać to wyraźnie w rzymskich stosunkach morskich, w których stosowano m.in. prawo rodyjskie (lex Rhodia de
iactu). Najstarszą instytucją prawa morskiego jest awaria wspólna, która przetrwała do chwili obecnej. Na marginesie autor pragnie zauważyć, że w nowym
k.m. awaria wspólna powinna być utrzymana. KKPM na razie nie rozważała tej
kwestii. Uczestnik wyprawy morskiej, którego ładunek wyrzucono za burtę
w ramach awarii wspólnej, mógł za pomocą actio locati dochodzić swego roszczenia od przewoźnika morskiego, ten zaś na mocy actio conducti żądał stosunkowego wynagrodzenia związanej z tym szkody od tych swoich kontrahentów,
których ładunki zostały ocalone i szczęśliwie dotarły do portu przeznaczenia.
Przewoźnikowi morskiemu przysługiwało prawo zatrzymania wspomnianych
ładunków do czasu wynagrodzenia szkody przez ich właścicieli.
Morskie prawo zatrzymania stosowane było powszechnie w XV w., co znalazło wyraz w pochodzącym z 1494 r. Lo Libre del Consolat de Mar. Konsulat
Morski należy do pomnikowych źródeł prawa morskiego. Ujmuje on w formie
pisanej „dobre urządzenia” i zwyczaje dotyczące stosunków morskich, jest
kompilacją zwyczajów i różnorodnych wcześniejszych zbiorów prawa morskiego, stał się źródłem, z którego czerpali wszyscy ustawodawcy morscy czasów
nowożytnych. W Konsulacie jest wiele regulacji odnoszących się do ius retentionis.
Rozdział LXXXII O obowiązkach patrona wobec kupca, który frachtuje od
kwintala przewiduje m.in.:
„Kupiec musi zapłacić fracht bez jakiegokolwiek sprzeciwu, a każdy patron statku ma prawo zatrzymać, dla zabezpieczenia frachtu, towary o wartości równej
poczwórnej wysokości należnego frachtu”.

Rozdział CCLXX O warunkach zapłaty frachtu przewiduje m.in.:
„Jeżeli patron statku, który zawarł z kupcem lub kupcami umowę o przewóz,
przybędzie do miejsca, gdzie powinien towary wyładować i jeżeli w umowie nie
ustalono dnia i nie oznaczono terminu, w jakim kupcy powinni należny fracht
zapłacić, patron może zatrzymać wszystkie towary i nie pozwolić na ich wyła-
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dowywanie, dopóki kupcy nie zabezpieczą mu zapłaty umówionego, w czasie
zawierania umowy, frachtu w określonym dniu lub do określonego terminu”.

Rozdział CCLXXV O tym, jak można zatrzymać towary za fracht lub ich się
zrzec przewiduje m.in.:
„Jeżeli statek zafrachtowano na podróż zamorską (...) kupcy zobowiązani są zapłacić patronowi statku fracht zgodnie z zawartą umową. Gdyby zaś zapłacić go
nie chcieli, patron może zatrzymać towary wartości odpowiadającej wysokości
frachtu lub nawet wyższej, a pisarz może również to uczynić w imieniu patrona”.

Szczegółowe omówienie prawa zatrzymania związanego z obrotem morskim
wymagałoby obszernych rozważań. Autor poświęcił tej instytucji odrębne opracowania. Morskie prawo zatrzymania, jeśli chodzi o mechanizm działania
i funkcje, niewiele się różni od cywilnego i handlowego ius retentionis. Wydaje
się jednak, że jego zasadniczą cechą jest lakoniczność regulacji, co wymaga
przy jego stosowaniu korzystania z przepisów prawa cywilnego. Dzisiaj nie ma
bowiem możliwości posłużenia się w obrocie morskim handlowym prawem
zatrzymania. Proponowana regulacja w k.m. uniezależniłaby morskie prawo
zatrzymania, tworząc z niego odrębną instytucję prawa morskiego.
Obecnie morskie prawo zatrzymania to głównie prawo zabezpieczające
roszczenia przewoźnika morskiego. Normuje je art.149 k.m. w sposób następujący:
„§ 1. Przewoźnik może odmówić wydania ładunku i zatrzymać go aż do zapłaty
lub zabezpieczenia przez odbiorcę przypadających na niego należności z przewozu danego ładunku, a także należnego od ładunku udziału w awarii wspólnej
i wynagrodzenia za ratownictwo.
§ 2. Przewoźnik, który wydał ładunek odbiorcy, traci prawo dochodzenia od
frachtującego roszczeń wymienionych w § 1”.

Jak wspomniano, regulacja prawa zatrzymania w k.m. jest niepełna, wymaga
z jednej strony sięgania do wielu przepisów k.m., np. jeśli chodzi o określenie
„należności z przewozu”. Można ponadto zauważyć swoistą symbiozę prawa
zatrzymania i przywilejów na ładunku. Artykuł 156 § 2, pkt 2 i 4 k.m. uprzywilejowuje na ładunku te same wierzytelności, które zabezpiecza morskie ius retentionis. Wydaje się, że specyficzną funkcją morskiego prawa zatrzymania jest
umożliwienie wykonania przywileju morskiego, zaś przywilej daje możliwość
zaspokojenia się z zatrzymanego ładunku. Równie nietypowe jest uregulowanie
§ 2 art. 149 k.m., które czyni z morskiego prawa zatrzymania instytucję nie
tylko dającą „ekonomiczną” podstawę zabezpieczenia roszczenia, lecz także
nadaje mu specyficzną funkcję materialnoprawnego zagwarantowania określonych roszczeń.
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Drugi rodzaj morskiego prawa zatrzymania statuuje art. I pkt 2 protokołu
podpisania konwencji brukselskiej z 10.04.1926 r. o ujednoliceniu niektórych
zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich. Jest jednak dość wątpliwe, mimo wyraźnego brzmienia samego protokołu, czy unormowane w nim
prawo zatrzymania obowiązuje w Polsce ex proprio vigore, bowiem brakuje
jakiegokolwiek przepisu wprowadzającego do naszego prawa wewnętrznego
tego typu ius retentionis. Szczegółowej implementacji wymagałaby zwłaszcza
specyficzna samopomocowa forma zaspokojenia z przedmiotu zatrzymania.
W tym przypadku wyraźnie brakuje dawnych przepisów k.h. Prawo zatrzymania z tej konwencji służy „zarządom portów, doków, latarni morskich i dróg
żeglownych, które dokonały usunięcia wraka lub innych przedmiotów utrudniających żeglugę, albo które są wierzycielami z tytułu opłat portowych lub z tytułu szkód wyrządzonych z winy statku”. W takich wypadkach wspomniane
podmioty mają prawo zatrzymania na statku, wraku i innych przedmiotach oraz
mogą je sprzedać i zaspokoić się z uzyskanych sum z pierwszeństwem przed
innymi wierzycielami.
Za przykład prawa zatrzymania należy uznać także art. 183 § 2 k.m. Przepis
dotyczy zabezpieczenia roszczeń przewoźnika morskiego na bagażu pasażera.
Jak się wydaje, jest to zatrzymanie pozwalające na realizację ustawowego prawa zastawu, które służy przewoźnikowi morskiemu na zabezpieczenie roszczeń
z umowy przewozu.
Kolejnym rodzajem morskiego prawa zatrzymania jest określona w art. 245
§ 3 k.m. możliwość zabezpieczenia roszczenia ratującego o wynagrodzenie za
ratownictwo oraz zwrot kosztów poniesionych za zachowanie, oszacowanie
i sprzedaż uratowanego mienia:
„Art. 245 § 3. Z tytułu roszczenia o wynagrodzenie za ratownictwo oraz zwrot
kosztów poniesionych za zachowanie, oszacowanie i sprzedaż mienia przysługuje ratującemu prawo zastawu na mieniu uratowanym, a na przedmiotach objętych przez niego w posiadanie w związku z ratownictwem – również prawo zatrzymania, aż do złożenia przez dłużnika zabezpieczenia”.

Prawo zatrzymania zabezpieczające te roszczenia przysługuje wyłącznie na
przedmiotach objętych przez ratującego w posiadanie w związku z ratownictwem. Prawo to jest skuteczne aż do złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.
Redakcja tego przepisu budzi poważne wątpliwości. Ze zdania drugiego może
bowiem wynikać, że prawo zatrzymania jest skuteczne mimo uiszczenia należności z tytułu roszczeń ratownika, gdyż tylko ich zabezpieczenie powoduje
wygaśnięcie tego prawa. Sądzić jednak trzeba, że taka wykładnia literalna
wspomnianej normy jest nie do pogodzenia z funkcją prawa zatrzymania.
Bardzo charakterystycznym dla prawa morskiego rodzajem prawa zatrzymania jest prawo służące budowniczym statków oraz dokonującym ich remontów.
To specyficzne morskie ius retentionis występuje zarówno w konwencji bruk-
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selskiej z 1926 r., jak i w nowej konwencji genewskiej o przywilejach i hipotekach morskich z 1993 r. Konwencja genewska tylko w jednym przepisie normuje prawo zatrzymania (right of retention). Artykuł 7 konwencji ma
następujące brzmienie:
1. Each State Party may grant under its law a right of retention in respect of
a vessel in the possession of either:
a/ a shipbuilder, to secure claims for building of the vessel;
or
b/ a shiprepairer, to secure claims for repair, including reconstruction of the
vessel, effected during such possession.
2. Such right of retention shall be extinguished when the vessel ceases to be in
the possession of the shipbuilder or shiprepairer, otherwise than in consequence
of an arrest or seizure.

Omawianie cytowanego przepisu należy zacząć od stwierdzenia, że w odróżnieniu od innych instytucji, które reguluje konwencja (mortgages, hypotheques and registrable charges of the same nature, maritime liens), podlegających jej przepisom ipso iure, prawo zatrzymania formułowane przez konwencję
nie jest instytucją obligatoryjną. Poszczególne państwa same mogą zadecydować o przyznaniu w swoim prawie wewnętrznym morskiego ius retentions.
Z treści konwencji nie wynika, w jakim zakresie do tak wprowadzonego prawa
zatrzymania mają zastosowanie jej pozostałe postanowienia. Wydaje się zatem,
że państwa mają pełną swobodę w kształtowaniu, opierając się na art. 7, np.
możliwości zaspokojenia z przedmiotu zatrzymania i innych istotnych dla tej
instytucji kwestii.
Konwencyjne prawo zatrzymania ma wyjątkowo ograniczony zakres podmiotowy i przedmiotowy. Przysługuje ono jedynie budowniczemu statku, przy
czym warto zwrócić uwagę, że jest to określenie znacznie szersze niż „stocznia”, i osobie dokonującej napraw na statku, nawet daleko idących i polegających na rekonstrukcji statku.
Warunkiem sine qua non ius retentionis jest posiadanie statku. Utrata posiadania powoduje, że nie ma możliwości stosowania prawa zatrzymania; jak się
wydaje, twórcom konwencji chodzi o posiadanie w rozumieniu klasycznym.
Zapewne bardziej celowe byłoby posłużenie się instytucją dzierżenia, wzorem
handlowego prawa zatrzymania.
Wydanie statku, które jest jednym z najważniejszych obowiązków stoczni,
stanowi moment przeniesienia posiadania statku na jego nabywcę. Wydawać się
więc może, że budowniczemu statku praktycznie do tego momentu służy prawo
zatrzymania, ale należy jeszcze raz przypomnieć zasadę, że ius retentionis służy
na rzeczy cudzej. Nasuwa się zatem problem własności budowanego statku.
Najczęściej – zdaniem J. Młynarczyka – gdy zamawiający dostarcza materiałów do budowy statku, od momentu powstania res nova staje się on jego właścicielem. Nie zawsze jednak tak jest – zdarzają się liczne wypadki, gdy arma-
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tor dostarcza tylko niektórych elementów przyszłego statku. Kwestia własności
budowanego statku należy do najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z umowami o budowę statku morskiego. Może to mieć poważny wpływ na
praktyczne stosowanie prawa zatrzymania z konwencji genewskiej, zgodnie
z przepisami o prawie zatrzymania w większości państw.
Można domniemywać, że twórcom omawianego rozwiązania zależało na tym,
by w ustawodawstwie wewnętrznym poszczególne państwa ominęły wspomniane
wyżej trudności, wyraźnie dopuszczając np. zatrzymanie statku będącego jeszcze
własnością stoczni dla wymuszenia zapłaty należności z tytułu budowy statku, ale
z samej konwencji to nie wynika.
Niezwykle ograniczony jest zakres przedmiotowy omawianego prawa zatrzymania, albowiem obejmuje on wyłącznie statek (vessel). Zatem nie można
zatrzymać „statku w budowie” chociaż ta konstrukcja prawna już się przyjęła
w prawie morskim. Wydaje się, że nie można także zatrzymać przynależności
statku, co mogłoby wymusić na armatorze odpowiednie zachowanie. Trudno
uznać te rozwiązania za właściwe.
Równie wąsko ujmuje się zakres roszczeń, które mogą posłużyć jako podstawa zatrzymania statku. W przypadku budującego statek chodzi wyłącznie
o roszczenia z tytułu budowy, a więc np. nie wchodzą tu szkody związane
z przedmiotem zatrzymania. Podobnie w odniesieniu do remontującego chodzi
wyłącznie o roszczenia z tytułu naprawy.
Nie sposób ustrzec się przed refleksją, że prawo zatrzymania nie pasuje do
konwencji, że jest obcym „wtrętem”, a także instytucją prawną zdecydowanie
niedopracowaną legislacyjnie. Nie ma w żadnym przepisie określenia relacji
tego prawa do innych instytucji regulowanych konwencją. Nie wiadomo, czy
i na ile inne przepisy konwencji stosuje się do regulowanego w art. 7 morskiego
prawa zatrzymania. Nie chcąc wracać do sygnalizowanych wyżej kontrowersji
w nauce prawa co do charakteru prawnego prawa zatrzymania, można zauważyć, iż nie ulega żadnej wątpliwości, że konwencja genewska stanowi ius retentionis jako prawo względne, obligacyjne, niepodlegające rejestracji, skuteczne
wyłącznie w stosunkach między budującym lub remontującym statek a jego
właścicielem. Jest to zupełne przeciwieństwo innych instytucji konwencyjnych.
Trudno obecnie powiedzieć, jaki wpływ na prawo morskie będzie miała
konwencja genewska z 1993 r. Prawdopodobnie podzieli ona los konwencji
brukselskich z 1967 r., które nigdy nie weszły w życie. Gdyby jednak Polska
rozważała jej ratyfikację (była o tym mowa na posiedzeniu KKPM), to w zakresie prawa zatrzymania należy zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie omawianego typu morskiego prawa zatrzymania wymagałoby wydania przepisów wewnętrznych, które nadałyby mu bardziej jednoznaczny charakter, umożliwiający jego realne zastosowanie, m.in. bezegzekucyjny sposób zaspokojenia
z przedmiotu zatrzymania. Nie wydaje się, by warto było formułować takie
przepisy tylko dla prawa zatrzymania z konwencji genewskiej. Raczej należałoby unormować kompleksowo morskie prawo zatrzymania, które mogłoby sta-
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nowić podstawę różnych form morskiego ius retentionis. W tym duchu przygotowany jest poniższy projekt.
Na koniec można dodać, w kontekście aktualnych prac KKPM, że prawo zatrzymania (retention of goods) znają także reguły rotterdamskie. Artykuł 49 RR
formułuje to prawo bardzo ogólnie:
Nothing in this Convention affects a right of the carrier or a performing party
that may exist pursuant of the contract of carriage or the applicable law to
retain the goods to secure the payment of sums due.

3. PROJEKT PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO O HANDLOWYM
PRAWIE ZATRZYMANIA Z 2003 ROKU
Przed omówieniem projektu odpowiednich przepisów nowego k.m. autor
pragnie zaprezentować wcześniejszy projekt uzupełnienia k.c. Projekt ten, który
został opublikowany3, wzoruje się głównie na dawnym handlowym prawie zatrzymania, uznając je za najdoskonalszą formę ius retentionis. Nie znaczy to
jednak, że w k.c. nie powinno być prawa zatrzymania w jego dotychczasowej
wersji. Wydaje się jednak, że wzorem profesjonalizacji np. umowy agencyjnej,
można by było stworzyć obok art. 461 k.c. handlową odmianę prawa zatrzymania.
Podstawowe założenia projektu były następujące:
1) przepisy nie powinny być zbyt obszerne; powinny zawierać definicję, zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz sposób wykonywania prawa zatrzymania;
2) proponowane rozwiązania powinny być skorelowane z innymi normami;
3) stoppage in transitu powinno się mieścić w ramach handlowego prawa
zatrzymania na zasadzie argumentum a maiori ad minus;
4) należy przyjąć zdecydowanie koncepcję obligacyjnego prawa zatrzymania;
5) prawo zatrzymania powinno być akcesoryjne, uzależnione od istnienia
ważnej i zaskarżalnej wierzytelności;
6) należy rozluźnić zasadę connexitas albo wręcz od niej odstąpić, przyjmując
koncepcję ius retentionis ex dispari causa;
7) przepisy powinny zawierać uregulowanie bezegzekucyjnego trybu zaspokojenia z rzeczy zatrzymanej;
8) do wykonania prawa zatrzymania wystarczy dzierżenie rzeczy;
9) przedmiotem zatrzymania powinny być rzeczy ruchome i papiery wartościowe;
10) nie powinno być możliwe zatrzymanie na prawach, nawet tych, które są
stwierdzone dokumentem; zatrzymanie papieru wartościowego nie po-
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Zob. M.H. K o z i ń s k i , Handlowe prawo zatrzymania (ius retentionis)…, op.cit., s. 99.
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winno być traktowane jako zatrzymanie na prawach w nim inkorporowanych;
nie można zatrzymać rzeczy osoby trzeciej;
zatrzymanie i zaspokojenie z przedmiotu zatrzymania powinno być prawem, a nie obowiązkiem wierzyciela;
prawo zatrzymania będzie stosowane do zatrzymania ładunków w obrocie morskim, towarów w handlu międzynarodowym; może być stosowane zarówno w wewnętrznym, jak i zagranicznym obrocie gospodarczym;
należy zastąpić pojęcie władania przedmiotem zatrzymania za pomocą
papierów towarowych pojęciem władania za pomocą odpowiednich dokumentów; ułatwia to wydatnie zatrzymanie i uwzględnia powstawanie
nowych dokumentów towarowych, co do których nie ma pewności, czy
są papierami wartościowymi;
należałoby uznać nadużycie prawa zatrzymania za czyn nieuczciwej konkurencji, co powinno spowodować ograniczenie jego stosowania w sposób nieuzasadniony, np. w celu szykanowania kontrahenta.

PROJEKT UZUPEŁNIENIA PRZEPISÓW K.C.
„Art. 4611. Wierzycielowi, będącemu przedsiębiorcą, w celu zabezpieczenia wymagalnej wierzytelności, pochodzącej z obrotu gospodarczego, służy prawo zatrzymania
skuteczne w stosunku do dłużnika i jego wierzycieli, a także osób trzecich, które nabyły
prawa na przedmiocie zatrzymania po powstaniu prawa zatrzymania.
Art. 4612 § 1. Przedmiotem prawa zatrzymania mogą być rzeczy ruchome i papiery
wartościowe, będące własnością dłużnika, które znajdują się we władaniu wierzyciela
lub osoby trzeciej, władającej nimi w imieniu wierzyciela, bądź którymi może rozporządzać sam lub przez osoby działające w jego imieniu za pomocą właściwych dokumentów.
§ 2. Przedmiotem prawa zatrzymania mogą być również rzeczy i papiery wartościowe
będące własnością wierzyciela, jeżeli jest on zobowiązany do wydania ich dłużnikowi.
§ 3. Wyłączone spod zatrzymania są przedmioty, którymi wierzyciel włada w związku
z czynem niedozwolonym oraz odnośnie do których przyjął zlecenie dłużnika, stojące
w sprzeczności z wykonaniem prawa zatrzymania.
Art. 4613. W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika albo stwierdzenia w sposób
niebudzący wątpliwości jego niewypłacalności prawo zatrzymania przysługuje na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności dłużnika, nawet jeszcze niewymagalnych. Zlecenie dłużnika, o którym mowa w przepisie poprzedzającym, przyjęte przed uzyskaniem informacji o jego niewypłacalności nie ma mocy prawnej.
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Art. 4614. O dokonanym zatrzymaniu wierzyciel jest zobowiązany zawiadomić dłużnika
niezwłocznie, w sposób przyjęty w stosunkach danego rodzaju.
Art. 4615 § 1. Poza zatrzymaniem służy wierzycielowi, w stosunku do wymagalnych
wierzytelności, prawo zaspokojenia z przedmiotu zatrzymania, z pierwszeństwem przed
osobami, w stosunku do których prawo zatrzymania jest skuteczne.
§ 2. Zaspokojenie następuje poprzez sprzedaż rzeczy zatrzymanej. Sprzedaży papierów
wartościowych może na wniosek wierzyciela dokonać makler. Wartość papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ocenia się po kursie z końca dnia
sprzedaży.
§ 3. Do sprzedaży przedmiotu zatrzymania stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego.
Art. 4616. Prawo zatrzymania wygasa w przypadku, gdy dłużnik zaspokoił wierzyciela
lub udzielił mu zabezpieczenia uznawanego za należyte w praktyce obrotu albo gdy
wierzyciel utracił możliwość władania rzeczą zatrzymaną”.

PROJEKT UZUPEŁNIENIA PRZEPISÓW CZĘŚCI OGÓLNEJ
NOWEGO KODEKSU MORSKIEGO
„Dział VI
Immunitet statków państwowych
i zabezpieczenie wykonania zobowiązań
Rozdział 1
Immunitet statków państwowych
Art. 31 § 1. Statki państwowe lub eksploatowane przez państwo i przeznaczone,
w chwili powstania wierzytelności, wyłącznie do celów rządowych, niehandlowych
korzystają z immunitetu.
§ 2. Immunitet polega na zakazie zajęcia, aresztu lub wszelkiej innej formy zatrzymania
statku wskutek zarządzenia sądowego lub aktu innej władzy publicznej, mającego na
celu wymuszenie wykonania zobowiązania.
§ 3. Immunitetem objęte są także ładunki przewożone na statkach, o których mowa w § 1.
§ 4. Do immunitetu statków państwowych o przynależności do państwa będącego stroną
konwencji o immunitecie stosuje się postanowienia tej konwencji.
Art. 311 § 1. Wierzytelności z tytułu zderzeń, wypadków morskich, ratownictwa morskiego oraz awarii wspólnej nie są objęte immunitetem.
§ 2. Immunitet nie chroni w przypadku zastosowania morskiego prawa zatrzymania.

272

Mirosław H. Koziński

Rozdział 2
Morskie prawo zatrzymania
Art. 312. Wierzycielowi będącemu przedsiębiorcą, w celu zabezpieczenia wymagalnej
wierzytelności, pochodzącej ze stosunków prawnych, o których mowa w art. 1 § 1 i 2
niniejszego kodeksu, służy prawo zatrzymania, skuteczne w stosunku do dłużnika
i jego wierzycieli, a także osób trzecich, które nabyły prawa na przedmiocie zatrzymania po powstaniu prawa zatrzymania.
Art. 313 § 1. Przedmiotem prawa zatrzymania może być statek i inne rzeczy ruchome
związane z jego eksploatacją, a także papiery wartościowe wykorzystywane w żegludze
morskiej, będące własnością dłużnika, które znajdują się we władaniu wierzyciela lub
osoby trzeciej, władającej nimi w imieniu wierzyciela, bądź którymi może dysponować
[rozporządzać] sam lub przez osoby działające w jego imieniu za pomocą właściwych
dokumentów.
§ 2. Przedmiotem prawa zatrzymania mogą być również rzeczy i papiery wartościowe
będące własnością wierzyciela, jeżeli jest on zobowiązany do wydania ich dłużnikowi.
§ 3. Wyłączone spod zatrzymania są przedmioty, którymi wierzyciel włada w związku
z czynem niedozwolonym oraz odnośnie do których przyjął zlecenie dłużnika, stojące
w sprzeczności z wykonaniem prawa zatrzymania.
Art. 314. W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika albo stwierdzenia w sposób niebudzący wątpliwości jego niewypłacalności prawo zatrzymania przysługuje do zabezpieczenia wszelkich wierzytelności dłużnika, nawet jeszcze niewymagalnych. Zlecenie
dłużnika, o którym mowa w przepisie poprzedzającym, przyjęte przed uzyskaniem
informacji o jego niewypłacalności nie ma mocy prawnej.
Art. 315. O dokonanym zatrzymaniu wierzyciel jest zobowiązany zawiadomić dłużnika
niezwłocznie, w sposób przyjęty w stosunkach danego rodzaju.
Art. 316 § 1. Poza zatrzymaniem służy wierzycielowi, w stosunku do wymagalnych
wierzytelności, prawo zaspokojenia z przedmiotu zatrzymania, z pierwszeństwem przed
osobami, w stosunku do których prawo zatrzymania jest skuteczne.
§ 2. Zaspokojenie następuje przez sprzedaż rzeczy zatrzymanej. Sprzedaży papierów
wartościowych może na wniosek wierzyciela dokonać makler lub bank.
§ 3. Do sprzedaży przedmiotu zatrzymania stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży w trybie egzekucji z ruchomości.
Art. 317. Prawo zatrzymania wygasa w przypadku, gdy dłużnik zaspokoił wierzyciela
lub udzielił mu zabezpieczenia uznawanego za należyte w praktyce obrotu, albo gdy
wierzyciel utracił możliwość władania rzeczą zatrzymaną.
Art. 318. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zatrzymania związanego ze stosowaniem ustawowego prawa zastawu służącego przewoźnikowi na bagażu pasażera i ratującemu na mieniu uratowanym.

Informacje i materiały

273

Rozdział 3
Areszt statku4
Art. 319. W stosunkach prawnych, o których mowa w art. 1 § 1 i 2 niniejszego kodeksu,
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym ze zmianami wskazanymi w poniższych artykułach.
Art. 3110 § 1. Zabezpieczenie w formie obciążenia statku morskiego lub na statku
w budowie hipoteką morską może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.
§ 2. Właściciel lub armator statku, niebędący obowiązanym, ma legitymację bierną do
występowania w postępowaniu zabezpieczającym, mającym za przedmiot, należący
do niego lub eksploatowany przez niego, statek morski.
Art. 3111 § 1. Do zajęcia statku w postępowaniu zabezpieczającym (areszt statku) stosuje się odpowiednio przepisy o przytrzymaniu statku w trybie egzekucyjnym. Areszt
statku nie wyklucza wykorzystania przeciwko jego właścicielowi innych form zabezpieczenia.
§ 2. Areszt statku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być zarządzony także
w stosunku do statków o obcej przynależności oraz do statków, do których w związku
z ich używaniem zabezpieczone roszczenie nie powstało, jeśli należą do tego samego
dłużnika.
§ 2. Do aresztu statku o przynależności do państwa będącego stroną konwencji o areszcie statku stosuje się postanowienia tej konwencji.
Art. 3112 § 1. Bezpodstawny areszt statku pozwala domagać się od wnioskodawcy należytego odszkodowania.
§ 2. Niedopuszczalne jest aresztowanie statku na morzu albo w momencie planowanego
wyjścia w morze.
Art. 3113 § 1. Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu w formie aresztu statku
w terminie 3 dni od daty wniesienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia.
§ 2. Zabezpieczenie w formie aresztu statku upada, jeżeli właściciel statku zapewni
wnioskodawcy inną formę zabezpieczenia, która zostanie przez niego przyjęta. Wnioskodawca niezwłocznie zawiadamia sąd, który wydał postanowienie w sprawie aresztu
statku, o okolicznościach, które mogą spowodować upadek zabezpieczenia w formie
aresztu statku, pod rygorem uznania aresztu statku za bezpodstawny.
§ 3. Sumę zabezpieczenia może złożyć do depozytu sądowego każdy, kto ma interes
prawny w zwolnieniu statku z aresztu.

4
Formułując przepisy o areszcie statku i egzekucji ze statków morskich, autor wykorzystał niektóre
sugestie równolegle przygotowane dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego przez K. K o c h a n o w s k i e g o (Areszt i egzekucja ze statku morskiego w nowym Kodeksie morskim), zob. także idem,
Areszt i egzekucja ze statku morskiego. Uwagi de lege ferenda, Prawo Morskie 2011, t. XXVII, s. 97
i nast.
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Rozdział 5
Egzekucja ze statków morskich
Art. 3114. Do egzekucji ze statków morskich stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego o egzekucji z ruchomości ze zmianami wskazanymi w poniższych artykułach.
Art. 3115 § 1. Egzekucja ze statku należy do komornika sądu, w którego okręgu statek
znajduje się w chwili wszczęcia egzekucji.
§ 2. Egzekucja z udziału w statku należy do komornika sądu, w którego okręgu znajduje
się port macierzysty statku.
Art. 3116 § 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do zapłaty komornik
zarządza przytrzymanie statku i ustanawia dozór nad statkiem. Dozoru nie może wykonywać sam dłużnik, a przytrzymany statek nie może być w żaden sposób eksploatowany.
§ 2. Statek jest zajęty z chwilą przytrzymania. O zajęciu należy zawiadomić dłużnika
oraz właściciela statku, który nie jest dłużnikiem.
§ 3. Do protokołu zajęcia statku komornik dołącza opis i oszacowanie zajętego statku.
Oszacowania wartości statku komornik dokonuje przy udziale biegłego.
§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2, następuje przez doręczenie kapitanowi
statku stosownych dokumentów. Gdy statek nie ma kapitana, jest opuszczony przez
załogę, zawiadomienie doręcza się kapitanowi portu, w którym statek się znajduje, ze
skutkiem doręczenia.
§ 5. Dyrektor właściwego urzędu morskiego i kapitan portu, w którym znajduje się
przytrzymywany statek, na żądanie komornika udziela mu wszelkiej niezbędnej pomocy
dla ułatwienia egzekucji.
Art. 3117 § 1. Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik wywiesza w budynku sądowym i umieszcza na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz doręcza
dyrektorom urzędów morskich z zaleceniem jego umieszczenia na stronach internetowych administracji morskiej.
§ 2. Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji podaje się do wiadomości w sposób określony
w § 1 przynajmniej na 2 tygodnie przed licytacją. W przypadku statku o obcej przynależności komornik doręcza ogłoszenie także właściwemu organowi administracji morskiej portu macierzystego statku.
Art. 3118 § 1. Do sprzedaży statku nie stosuje się przepisów o sprzedaży z wolnej ręki
i sprzedaży pozalicytacyjnej.
§ 2. Statek może być sprzedany na wniosek wierzyciela z wolnej ręki, jeśli jest pozbawiony załogi lub przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego był zajęty w postępowaniu zabezpieczającym ponad rok, lub zagraża bezpieczeństwu portu albo środowiska, lub licytacja statku okazała się bezskuteczna.
Art. 3119 § 1. Do egzekucji statku o obcej przynależności znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy Kodeksu morskiego.
§ 2. O sprzedaży statku o obcej przynależności w trybie egzekucyjnym komornik zawiadamia organ rejestrowy statku”.
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Dział VI części ogólnej k.m. powiększyłby się do 20 artykułów. Zdaniem
autora jest to uzasadniona „cena” za umieszczenie w k.m. materii, która ma
istotne znaczenie dla praktyki obrotu morskiego.

JUSTYNA NAWROT

NAJNOWSZE ZMIANY DO KONWENCJI O UŁATWIENIU
MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU MORSKIEGO (FAL)
Ostatnie dwie uchwały Międzynarodowej Organizacji Morskiej, wprowadzające poprawki do załącznika Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu
morskiego z 1965 r., nie zostały opublikowane w języku polskim. Dotychczas
zmiany wspomnianej konwencji publikowane były w Dzienniku Ustaw w formie obwieszczeń rządowych. Zgodnie jednak z procedurą przyjmowania poprawek, którą przewidziano w konwencji FAL – procedurą milczącej zgody
(taccit acceptance), zmiany wiążą Polskę niezależnie od tego, czy zostały opublikowane w języku polskim, czy też nie1. Ma to szczególne znaczenie dla
podmiotów prywatnych. W tej sytuacji publikacja choćby nieoficjalnej polskiej
wersji wspomnianych dwóch ostatnich uchwał IMO wydaje się zasadna.
Dotychczas konwencja FAL zmieniana była 13 razy. Jedna zmiana, wprowadzona w 1973 r., dotyczyła zmiany treści konwencji w zakresie artykułu VII
dotyczącego procedury zmiany konwencji i weszła w życie w 1984 r. Pozostałe
12 uchwał dotyczyło modyfikacji postanowień załącznika do konwencji. Pierwsza taka zmiana została wprowadzona w 1969 r., weszła w życie 12.08.1971 r.
i odnosiła się do statków wycieczkowych; kolejna – z 1977 r. – weszła w życie
31.07.1978 r. i wprowadziła zmiany w zakresie podróży osób chorych, rannych
i podróżujących tranzytem oraz pracy badawczej i ratunkowej; następna zmiana
– z 1986 r. – weszła w życie 1.10.1986 r., wprowadzając do konwencji pojęcie
EDI – elektronicznej wymiany danych (electronic data interchange); kolejna
zmiana, wprowadzona uchwałą FAL 1(17) z 1987 r., weszła w życie 1.01.1989 r.
i dotyczyła uaktualniania zaleceń; uchwała FAL 2(19) z 1990 r. weszła w życie
1.09.1991 r. i wprowadzała zmiany dotyczące walki z handlem narkotykami;
uchwała FAL 3(21) z 1992 r., która weszła w życie 1.09.1993 r., dokonywała
przeredagowania załącznika oraz wprowadzała zmiany w zakresie EDI
i wyspecjalizowanych urządzeń; zmiana z 1993 r., która weszła w życie
1.09.1994 r. (uchwała FAL 4(22)), wprowadzała zmiany w postanowieniach
części ogólnej załącznika; zmiana z 1996 r. weszła w życie 1.05.1997 r.
(uchwała FAL 5(24)) i dotyczyła części ogólnej, a ponadto odpraw wstępnych
1
Wyciąg z konwencji został opublikowany zob. M.H. K o z i ń s k i , Morskie prawo gospodarcze,
cz. 2, Gdynia 1999, s. 169–184.
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przy wejściu statku do portu; następna uchwała zmieniająca – FAL 6(27)
z 1999 r. weszła w życie 1.01.2001 r., wprowadzając liczne zmiany, z których
najważniejsze dotyczyły definicji i części ogólnej, wejścia, pobytu i wyjścia
statku/osób i odprawy ładunku, załogi i bagażu; ostatnia z opublikowanych oficjalnie w Polsce zmian – uchwała FAL 7(29) z 2002 r. weszła w życie
1.05.2003 r., dokonując modyfikacji w zakresie definicji i części ogólnej
w odniesieniu do wejścia, pobytu i wyjścia statku i pasażerów bez biletu.
Dwie ostatnie, niepublikowane w Polsce, uchwały IMO, weszły w życie odpowiednio: uchwała FAL 8(32) z 2005 r. – 1.11.2006 r. i uchwała FAL 10(35)
z 2009 r. – 15.05.2010 r. Pierwsza z nich wprowadza zmiany w zakresie definicji i ogólnych postanowień dotyczących wejścia, pobytu i wyjścia statku oraz
ładunku, zmierzające do pełnej elektronizacji obrotu morskiego, druga natomiast dotyczy głównie wprowadzenia ułatwień w podróżach dla osób. Zmiany
wprowadzone we wspomnianych uchwałach pociągnęły za sobą konieczność
modyfikacji formularzy FAL. Mimo braku publikacji samych uchwał nowe
formularze FAL wprowadziło do prawa polskiego Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22.06.2012 r. w sprawie
formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich oraz Rozporządzenie z 11.01.2013 r. w sprawie przekazywania informacji
o odpadach znajdujących się na statku.
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UCHWAŁA FAL 8(32)
przyjęta w dniu 7 lipca 2005 r.
PRZYJĘCIE POPRAWEK DO KONWENCJI
O UŁATWIENIU MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU MORSKIEGO,
1965, TEKST POPRAWIONY
KOMITET UŁATWIEŃ,
PRZYPOMINAJĄC postanowienia artykułu VII ustęp 2 litera a) Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, 1965, w jej wersji poprawionej, zwanej dalej
„Konwencją”, dotyczące procedury wprowadzania poprawek do jej załącznika,
PRZYPOMINAJĄC zadania powierzone przez Konwencję Komitetowi Ułatwień w celu
rozważenia i przyjęcia poprawek do Konwencji,
WZIĄWSZY POD UWAGĘ, na swojej trzydziestej drugiej sesji, poprawki do załącznika do Konwencji, które zostały zaproponowane i rozesłane umawiającym się Rządom
zgodnie z zapisem artykułu VII ustęp 2 litera a) wspomnianej Konwencji,
1. PRZYJMUJE, zgodnie z artykułem VII ustęp 2 litera a) Konwencji, poprawki do
Konwencji, których tekst został zamieszczony w załączniku do niniejszej uchwały;
2. POSTANAWIA, zgodnie z artykułem VII ustęp 2 litera b) Konwencji, że wymienione powyżej poprawki wejdą w życie z dniem 1 listopada 2006 r., chyba że
przed dniem 1 sierpnia 2006 r. co najmniej jedna trzecia Umawiających się Rządów notyfikuje na piśmie Sekretarzowi Generalnemu, że nie akceptuje wymienionych poprawek;
3. PROSI Sekretarza Generalnego, zgodnie z artykułem VII ustęp 2 litera a) Konwencji, o przekazanie zmian zawartych w załączniku do niniejszej uchwały
wszystkim Umawiającym się Rządom;
4. PROSI TAKŻE Sekretarza Generalnego o notyfikowanie przyjęcia i wejścia w życie poprawek Rządom-Sygnatariuszom.
ZAŁĄCZNIK
POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO KONWENCJI
O UŁATWIENIU MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU MORSKIEGO, 1965
Rozdział 1 – Definicje i postanowienia ogólne
A. Definicje
1. Dodaje się następujące nowe definicje: odprawa celna i zwolnienie celne po
istniejącej definicji statek wycieczkowy:
Odprawa celna. Dopełnienie formalności celnych niezbędnych do uzyskania zgody na wwóz towarów do użytku krajowego, ich eksport lub
poddanie dalszym procedurom celnym.
Zwolnienie celne. Działania podejmowane przez władze celne w celu
udzielenia zgody na przekazanie towarów stanowiących przedmiot odprawy celnej do dyspozycji uprawnionych osób.
2. Skreśla się dotychczasową definicję nośnik danych.
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3. Dotychczasową definicję dokumentu zastępuje się nową w brzmieniu:
Dokument. Informacja przedstawiająca dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nieelektronicznej.
4. Dodaje się nową definicję przewidywany czas przybycia po definicji dokument:
Przewidywany czas przybycia (ETA). Czas, w którym statek przewiduje
swoje przybycie do stacji pilotowej obsługującej port lub określonego
miejsca w obszarze portu, na którym obowiązują przepisy portowe.
5. Skreśla się dotychczasową definicję poczta.
6. Dodaje się nową definicję manifest po nowej definicji przewidywany czas
przybycia (ETA):
Manifest. Dokument zawierający zestawienie danych z konosamentów
i z innych dokumentów przewozowych wystawionych w celu przewozu towarów na statku.
7. W definicji bagaż towarzyszący pasażerom po słowach umowy przewozu dodaje się wyraz towarów.
8. Po definicji port dodaje się nową definicję przesyłka pocztowa:
Przesyłka pocztowa. Korespondencja lub inne przedmioty powierzone
do przewozu statkiem przez administrację pocztową z zamiarem doręczenia administracji pocztowej w portach zawinięcia statku.
9. Dotychczasową definicję środków ochrony zastępuje się nową w brzmieniu:
Środki ochrony. Środki opracowane i wdrożone, zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami, dla zwiększenia ochrony statków, w portach,
obiektach portowych oraz towarów przemieszczanych w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w celu wykrycia i zapobieżenia aktom bezprawnym2.
10. Dodana zostaje nowa definicja dokumenty statku po istniejącej definicji armator:
Dokumenty statku. Świadectwa i inne dokumenty znajdujące się na statku w posiadaniu kapitana, potwierdzające, że statek spełnia wymagania
przewidziane w regulacjach krajowych i międzynarodowych.
11. Dodana zostaje nowa definicja warunkowej odprawy czasowej po istniejącej
definicji pasażer bez biletu.
Warunkowa odprawa czasowa. Procedura celna, zgodnie z którą pewne
towary wwiezione do obszaru celnego mogą być, całkowicie albo częściowo, warunkowo zwolnione z opłat przywozowych lub podatkowych,
lub z zakazów albo ograniczeń przywozowych o charakterze ekonomicznym. Towary te muszą być przywożone w określonych celach i z przeznaczeniem do ponownego wywozu w określonym czasie oraz bez zmiany ich
stanu, z wyjątkiem normalnej utraty wartości spowodowanej zużyciem.
12. W definicji dokument przewozowy wyraz dokument zastępuje się po nagłówku wyrazem informacja.

2

Powyższa definicja nawiązuje do Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom
przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej z 1988 r. (konwencja SUA), Międzynarodowego kodeksu
ochrony statków i obiektów portowych (kodeks ISPS) oraz rozdziału XI-2 Międzynarodowej konwencji
o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r. (konwencja SOLAS).
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B. Postanowienia ogólne
13. W Normie 1.1 skreśla się następujące zdanie:
Jeżeli w załączniku podano dokładne wyliczenie danych, władze publiczne
nie będą wymagać tych danych, których nie uważają za istotne.
14. W Zaleconej praktyce 1.1.1 wyrazy technik automatycznego przetwarzania
i transmisji danych zastępuje się słowami systemy elektronicznej wymiany informacji.
15. Zalecona praktyka 1.3 otrzymuje następujące brzmienie:
1.3. Zalecona praktyka. Środki i procedury wprowadzone przez Umawiające się Rządy w celu ochrony lub zapobiegania handlu narkotykami powinny być skuteczne i stosowane z wykorzystaniem technologii informacyjnej zawsze, gdy jest to możliwe. Środki te i procedury (np. zarządzanie
ryzykiem lub weryfikacja sprawdzanych informacji) powinny być wdrożone w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia i zapobiegać niepotrzebnym opóźnieniom statków, osób i mienia na statku.
C. Techniki elektronicznego przetwarzania informacji
16. Tytuł C Techniki elektronicznego przetwarzania danych otrzymuje brzmienie
Systemy elektronicznej wymiany informacji.
17. W dotychczasowej Normie 1.4 wyrazy techniki przekazywania danych (EDI)
zastępuje się wyrazami systemów elektronicznej wymiany informacji wymaganych przez władze publiczne odnośnie do przybycia, pobytu lub wyjścia
statku, osób lub ładunku.
18. W dotychczasowej Normie 1.6 słowa techniki elektronicznego przekazywania
danych (EDI) zastępuje się wyrazami systemy elektronicznej wymiany informacji.
19. W dotychczasowej Zaleconej praktyce 1.7 wyrazy techniki elektronicznego
przekazywania danych (EDI) zastępuje się wyrazami systemy elektronicznej
wymiany informacji.
20. W dotychczasowej Zaleconej praktyce 1.7 litera e i f wyrazy techniki zastępuje się wyrazami systemy.
21. Po Zaleconej praktyce 1.7 i 1.8 dodaje się nowe zalecone praktyki 1.7.1 oraz
1.8.1 w brzmieniu:
1.7.1. Zalecona praktyka. Umawiające się Rządy, mając na celu ulepszenie wymiany informacji dotyczących przybycia, pobytu lub wyjścia statków, osób lub ładunków oraz zapewnienie interoperacyjności elektronicznych systemów tworzonych przez władze publiczne z systemami innych zainteresowanych stron, powinny zachęcać władze publiczne
i inne zainteresowane strony do współpracy lub bezpośredniego udziału
w rozwoju systemów elektronicznych, stosując przyjęte normy międzynarodowe.
1.8.1. Zalecona praktyka. Umawiające się Rządy powinny zachęcać
władze publiczne do wypracowania porozumień umożliwiających podmiotom obsługującym przewóz morski, w tym statkom, przesyłanie
wszelkich informacji wymaganych przez władze publiczne, związanych
z przybyciem, pobytem i wyjściem statków, osób lub ładunków, unikając
ich powtarzania przy każdym wejściu, do jednego punktu kontaktowego.
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22. W Normie 1.8 wyrazy techniki elektronicznego przekazywania danych (EDI)
zastępuje się wyrazami systemy elektronicznej wymiany informacji oraz wyraz technik zastępuje się wyrazem systemów.
D. Nielegalny handel narkotykami
23. Skreśla się Zaleconą praktykę 1.11.
24. Po rozdziale D Nielegalny handel narkotykami dodaje się następującą nową
sekcję E Techniki kontroli:
E. Techniki kontroli
1.11. Norma. Władze publiczne powinny stosować mechanizm zarządzania
ryzykiem w celu ulepszenia procedur kontroli granic odnośnie do:
– zwolnień i odpraw ładunków,
– wymagań w zakresie bezpieczeństwa/ochrony,
– zdolności do wykrycia przemytu
i w ten sposób ułatwić legalny przepływ osób i towarów.
Rozdział 2 – Wejście, postój i wyjście statku
A. Część ogólna
25. W Normie 2.1 po istniejącym dokumencie lista pasażerów dodaje się nowy
dokument manifest towarów niebezpiecznych.
26. Po istniejącej Normie 2.1.1 dodaje się następujące nowe zalecone praktyki
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 i 2.1.5:
2.1.2. Zalecona praktyka. W celu ułatwienia przetwarzania informacji
wymaganych przez władze publiczne do zwolnień i odpraw ładunku lub
osób władze publiczne powinny rozwijać procedury zgłoszenia wstępnego przed wejściem do portu i zgłoszenia wyjściowego przed wyjściem
z portu.
2.1.3. Zalecona praktyka. Ustawodawstwo krajowe powinno określać warunki składania zgłoszenia wstępnego i zgłoszenia wyjściowego. W odniesieniu do czasu przesłania informacji zawartych w zgłoszeniu wstępnym
ustawodawstwo krajowe nie powinno określać terminu wysłania zgłoszenia wstępnego zbyt wcześnie w stosunku do momentu wyjścia statku
z państwa obcego. Jednakże ustawodawstwo krajowe może określić wyjątki od wspomnianej reguły, jeżeli czas podróży jest krótszy niż czas
w niej określony.
2.1.4. Zalecona praktyka. Władze publiczne nie powinny wymagać składania oddzielnie zgłoszenia ogólnego, zgłoszenia ładunku, listy załogi
i listy pasażerów, jeżeli dane zawarte w tych dokumentach znajdują się
w zgłoszeniu wstępnym.
2.1.5. Zalecona praktyka. Władze publiczne powinny: rozwijać systemy
elektronicznego przesyłania danych w celu składania zgłoszenia wstępnego i zgłoszenia wyjściowego; rozważyć ponowne użycie zgłoszenia
wstępnego lub zgłoszenia wyjściowego podczas kolejnych procedur, jako
części wszystkich informacji wymaganych do zwolnienia lub odprawy
pasażerów lub ładunku.
B. Treść i przeznaczenie dokumentów
27. W Normie 2.2 wyraz informacje zastępuje się wyrazem dane.
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28. W Zaleconej praktyce 2.2.1 po wyrazach jak i przy wyjściu dodaje się wyraz
tego.
29. W Zaleconej praktyce 2.2.2 wyraz informacji zastępuje się wyrazem danych
i dodaje się nowe tiret zapotrzebowanie statku w zakresie urządzeń odbiorczych odpadów i pozostałości po dotychczasowym tiret miejsce postoju statku
w porcie. Pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: nazwa, rodzaj i numer IMO
statku. W drugim tiret wyrazy przynależność państwowa statku zastępuje się
wyrazem państwo bandery statku. W szóstym tiret wyraz adres zastępuje się
wyrazem dane kontaktowe. Po pierwszym tiret dodaje się nowe tiret w brzmieniu: sygnał wywoławczy. Po ostatnim tiret dodaje się nowe tiret w brzmieniu:
poprzedni port/następny port.
30. W Normie 2.2.3 po wyrazie akceptują dodaje się przecinek i wyraz że oraz
po wyrazach zgłoszenie ogólne dodaje się wyraz jest.
31. W Normie 2.3 wyraz informacje zastępuje się wyrazem dane.
32. W Zaleconej praktyce 2.3.1 wyraz informacji zastępuje się wyrazem danych
oraz dodaje się na końcu tiret: identyfikacja kontenera, w razie potrzeby, znaki i numery; liczba i rodzaj opakowań; ilość i opis towarów wyrazy lub kod
HS3, jeżeli jest dostępny. Dodaje się nową notę po istniejącej w brzmieniu:
Nota. W celu ułatwienia przetwarzania informacji wymaganych przez
władze publiczne wszystkie zainteresowane strony powinny stosować
właściwy opis towarów i unikać stosowania terminów rodzajowych, takich jak „drobnica”, „części” itp.
Pierwsze tiret 2.3.1 w literach a i b zastępuje się wyrazami: nazwa i numer
IMO statku. Po pierwszym tiret w literach a i b dodaje się nowe tiret: państwo bandery statku. W istniejącym trzecim tiret wyrazy port, z którego statek przybył , zastępuje się wyrazami port załadunku. W literze b trzecie tiret
wyraz przeznaczenia zastępuje się wyrazem wyładunku. Dodaje się nowe tiret w literach a i b po trzecim tiret w brzmieniu: sygnał wywoławczy.
33. W Normie 2.3.3 po wyrazie zaakceptują dodaje się wyraz że oraz po wyrazach zgłoszenie ładunku dodaje się wyraz jest.
34. W Zaleconej praktyce 2.3.4.1 wyrazy informacje przewidziane w zastępuje
się wyrazami dane wymagane i określone zgodnie z.
35. W istniejącej Normie 2.4.1 po wyrazie zaakceptują dodaje się wyraz że oraz
po wyrazach zgłoszenie zasobów statku dodaje się wyraz jest.
36. W Normie 2.5.1 po wyrazie zaakceptują dodaje się wyraz że oraz po wyrazach zgłoszenie rzeczy załogi dodaje się wyraz jest.
37. W Normie 2.6 wyrazy podający władzom publicznym zastępuje się przez wyrazy wymagany przez władze publiczne oraz wyraz informacje zastępuje się
wyrazami zawierający dane.
38. W Normie 2.6.1 wyraz informacji zastępuje się wyrazem danych oraz tiret
miejsce skąd przybył zastępuje się tiret poprzedni port. Pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: nazwa i numer IMO statku. Po pierwszym tiret dodaje się
3

Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (International
Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System) nazywanego również
systemem HS. Ta międzynarodowa konwencja weszła w życie 1.01.1988 r., jej przedmiotem jest ustanowienie i opisanie systemu przeznaczonego dla władz celnych określającego towary lub grupy towarów w celu ustanowienia taryf opłat celnych oraz do opracowywania statystyk.
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nowe tiret w brzmieniu: państwo bandery statku. Po pierwszym tiret dodaje
się nowe tiret w brzmieniu: sygnał wywoławczy.
39. W Normie 2.6.2 po wyrazie zaakceptują dodaje się wyraz że oraz wyraz listę
zastępuje się wyrazem lista i po wyrazach lista załogi dodaje się wyraz jest.
40. W Normie 2.7 wyrazy podający władzom publicznym zastępuje się przez wyrazy wymagany przez władze publiczne oraz wyraz informacje zastępuje się
wyrazami zawierający dane.
41. W Zaleconej praktyce 2.7.3 wyraz informacji w pierwszym zdaniu zastępuje
się wyrazem danych. Po istniejącym tiret miejsce urodzenia dodaje się nowe
tiret rodzaj dokumentu tożsamości dostarczony przez pasażera oraz numer
seryjny dokumentu tożsamości; po istniejącym tiret port i data wejścia statku
dodaje się nowe tiret pasażer tranzytowy lub nie. Pierwsze tiret otrzymuje
brzmienie nazwa i numer IMO statku. Po pierwszym tiret dodaje się nowe
w brzmieniu: państwo bandery statku. Dodaje się nowe tiret po pierwszym tiret w brzmieniu: sygnał wywoławczy.
42. W Normie 2.7.5 po wyrazie zaakceptują dodaje się wyraz że. Wyraz listę zastępuje się wyrazem lista oraz po wyrazach lista pasażerów dodaje się wyraz
jest.
43. W Normie 2.8.1 w trzecim tiret wyrazy przynależność państwowa zastępuje
się wyrazami państwo bandery i dodaje się nowe tiret po pierwszym tiret
w brzmieniu: sygnał wywoławczy.
44. Dotychczasowa Norma 2.9 otrzymuje brzmienie:
2.9. Norma. Władze publiczne nie będą wymagać przy wejściu i wyjściu
statku w odniesieniu do przesyłek pocztowych pisemnego zgłoszenia poza tym, które jest przewidziane w Światowej Konwencji Pocztowej, jeżeli
jest ono wystawione. W przypadku braku tego dokumentu przedmioty
przesyłane pocztą (liczba i waga) muszą być wykazane w zgłoszeniu.
45. W Normie 2.10 wyraz informacje zastępuje się wyrazem dane.
E. Dokumenty przy wyjściu
46. W Zalecanej praktyce 2.12.2 przed wyrazami w tym porcie dodaje się wyrazy
w tym celu i.
47. Dotychczasowa Norma 2.12.3 otrzymuje brzmienie:
2.12.3. Norma. Jeżeli władze publiczne wymagają informacji o załodze
statku przy jego wyjściu, egzemplarz listy załogi przedstawiony przy wejściu będzie przyjmowany przy wyjściu, jeżeli został ponownie podpisany
przez kapitana lub uprawnionego przez niego oficera i zaopatrzony w adnotację wskazującą każdą zmianę w liczbie lub składzie załogi do czasu
wyjścia statku albo stwierdzającą, że w czasie postoju statku w porcie
żadna zmiana nie zaszła.
F. Wypełnianie dokumentów
48. W Zaleconej praktyce 2.15 wyraz informacje zastępuje się wyrazem dane.
49. W Normie 2.16 wyraz informacje zastępuje się wyrazem dokumenty oraz wyrazy technik automatycznego przetwarzania danych zastępuje się wyrazami
technologii informacyjnej.
G. Pomyłki w dokumentach i kary za nie
50. W Normie 2.19 na końcu akapitu dodaje się wyrazy państwa portu.
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H. Specjalne ułatwienia dla statków zawijających do portów w celu wysadzenia
na ląd chorych lub rannych, wymagających natychmiastowej pomocy medycznej członków załogi, pasażerów lub innych osób
51. W tytule podrozdziału H dodaje się wyrazy osób uratowanych na morzu, co
powoduje, że otrzymuje on brzmienie:
H. Specjalne ułatwienia dla statków zawijających do portów w celu wysadzenia na ląd chorych lub rannych, wymagających natychmiastowej
pomocy medycznej członków załogi, pasażerów, osób uratowanych na
morzu lub innych osób.
52. W Normie 2.20 dodaje się wyrazy osób uratowanych na morzu oraz skreśla
się wyrazy oraz status tych osób, co powoduje, że norma ta otrzymuje
brzmienie:
2.20. Norma. Władze publiczne dążą do współpracy z armatorami, aby
w sytuacji gdy kapitanowie statków zawijają do portów jedynie w celu
wysadzenia na ląd chorych lub rannych, wymagających natychmiastowej
pomocy medycznej członków załogi, pasażerów osób uratowanych na
morzu lub innych osób, uprzedzali władze publiczne o swoim zamiarze
z jak największym wyprzedzeniem, udzielając przy tym możliwie najpełniejszych informacji o chorobie lub obrażeniach oraz podając dane osobowe.
53. W Normie 2.24 wyraz informacji zastępuje się wyrazem danych oraz wyraz
ta zastępuje się wyrazem te.
Rozdział 5 – Wejście, postój i wyjście z portu ładunków i innych przedmiotów
54. W Zaleconej praktyce 5.3 wyraz poczta zastępuje się wyrazami przesyłka
pocztowa oraz dodaje się pomiędzy wyrazami drogą morską a powinny wyrazy lub importem.
55. Zalecona praktyka 5.5 otrzymuje brzmienie:
5.5. Zalecona praktyka. Jeżeli ładunek ze względu na swój charakter
znajdzie się we właściwości więcej niż jednej służby inspekcyjnej, np.
służb celnych i weterynaryjnych lub sanitarnych, Umawiające się Rządy
powinny upoważnić do odprawy służby celne lub jedną z pozostałych
służb lub, jeśli to niewykonalne, podjąć wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia, żeby odprawa była przeprowadzana przez służby jednocześnie i w jednym miejscu, powodując jak najmniejsze opóźnienie.
B. Odprawa ładunku
56. Norma 5.7 otrzymuje brzmienie:
5.7. Norma. Z zastrzeżeniem przestrzegania krajowych wymagań, ograniczeń oraz środków mających na celu bezpieczeństwo portu lub zapobieganie handlu narkotykami, władze publiczne powinny zapewnić
pierwszeństwo odprawy żywych zwierząt, towarów nietrwałych oraz innych towarów, których charakter wymaga niezwłocznej odprawy.
57. Po istniejącej Zaleconej praktyce 5.7 dodaje się nową zaleconą praktykę 5.7.1
w brzmieniu:
5.7.1. Zalecona praktyka. W celu ochrony jakości towarów oczekujących
na odprawę władze publiczne powinny we współpracy ze wszystkimi za-

286

Justyna Nawrot

interesowanymi stronami przedsięwziąć wszelkie środki pozwalające na
praktyczne, bezpieczne i należyte przechowywanie towarów w porcie.
58. Skreśla się Zaleconą praktykę 5.9.
59. W Zaleconej praktyce 5.10 do wyrazów Konwencja z Kioto dodaje się wyraz
poprawiona.
60. Po Zaleconej praktyce 5.10 dodaje się nową zaleconą praktykę 5.10.1
w brzmieniu:
5.10.1. Zalecona praktyka. Władze publiczne powinny rozważyć wprowadzenie dla uprawnionych osób uproszczonych procedur pozwalających na:
a) zwolnienie towarów na podstawie minimum informacji niezbędnych
do zaklasyfikowania towaru, dokładnego określenia i oceny ryzyka,
jakie może on powodować dla zdrowia i bezpieczeństwa, oraz pozwalających następnie na wypełnienie ostatecznej deklaracji towarów;
b) odprawę towarów w siedzibie składającego deklarację lub innym
miejscu autoryzowanym przez właściwe władze publiczne;
c) przedłożenie jednej deklaracji towarów dla wszystkich operacji importowych i eksportowych w danym okresie, gdy towary były importowane lub eksportowane regularnie przez tę samą osobę.
61. W Normie 5.11 skreśla się na końcu akapitu wyrazy poprzez użycie oceny ryzyka w celu określenia ładunku, który powinien być skontrolowany.
62. W Zaleconej praktyce 5.14 wyrazy techniki przekazywania danych (EDI) zastępuje się wyrazami systemów elektronicznej wymiany informacji.
63. Po Zaleconej praktyce 5.14 dodaje się nową zaleconą praktykę 5.14.1:
5.14.1. Zalecona praktyka. Władze publiczne powinny podjąć właściwe
starania w celu usprawnienia procedur tranzytowych, obejmujących towary z innych państw oczekujące na załadunek.
C. Kontenery i palety
64. W Normie 5.15 wyrazy import czasowy zastępuje się wyrazami odprawa czasowa.
65. W Normie 5.18 wyrazy import czasowy zastępuje się wyrazami odprawa czasowa.
Rozdział 7 – Postanowienia różne
C. Pomoc w nagłych wypadkach
66. Norma 7.8 otrzymuje brzmienie:
7.8. Norma. Władze publiczne ułatwiają przybycie i wyjście statku zajmującego się:
– usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
– ratowaniem osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu
w celu udzielenia miejsca schronienia dla tych osób;
– zwalczaniem lub ochroną przed zanieczyszczeniem morza lub
– innymi nagłymi działaniami prowadzonymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa życia na morzu, bezpieczeństwa
populacji organizmów morskich lub ochroną środowiska morskiego.
Załącznik nr 1 – Formularze IMO FAL
67. Formularze IMO FAL 1–7 otrzymują nowe brzmienie.
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UCHWAŁA FAL 10(35)
przyjęta w dniu 16 stycznia 2009 r.
PRZYJĘCIE POPRAWEK DO KONWENCJI
O UŁATWIENIU MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU MORSKIEGO,
1965, TEKST POPRAWIONY
KOMITET UŁATWIEŃ,
PRZYPOMINAJĄC postanowienia artykułu VII ustęp 2 litera a) Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, 1965, w jej wersji poprawionej, zwanej dalej
„Konwencją", dotyczące procedury wprowadzania poprawek do jej załącznika,
PRZYPOMINAJĄC zadania powierzone przez Konwencję Komitetowi Ułatwień w celu
rozważenia i przyjęcia poprawek do Konwencji,
WZIĄWSZY POD UWAGĘ, na swojej trzydziestej piątej sesji, poprawki do załącznika
do Konwencji, które zostały zaproponowane i rozpowszechnione zgodnie z zapisem
artykułu VII ustęp 2 litera a) wspomnianej Konwencji,
1. PRZYJMUJE, zgodnie z artykułem VII ustęp 2 litera a) Konwencji, poprawki do
Konwencji, których tekst został zamieszczony w załączniku do niniejszej uchwały;
2. POSTANAWIA, zgodnie z artykułem VII ustęp 2 litera b) Konwencji, że wymienione powyżej poprawki wejdą w życie z dniem 1 maja 2010 r., chyba że przed
dniem 1 lutego 2010 r. co najmniej jedna trzecia Umawiających się Rządów notyfikuje na piśmie Sekretarzowi Generalnemu, że nie akceptuje wymienionych poprawek;
3. PROSI Sekretarza Generalnego, zgodnie z artykułem VII ustęp 2 litera a) Konwencji, o przekazanie zmian zawartych w załączniku do niniejszej uchwały
wszystkim Umawiającym się Rządom;
4. PROSI TAKŻE Sekretarza Generalnego o notyfikowanie przyjęcia i wejścia
w życie poprawek Rządom-Sygnatariuszom.

ZAŁĄCZNIK
POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO KONWENCJI
O UŁATWIENIU MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU MORSKIEGO,
1965, TEKST POPRAWIONY
Rozdział 2 – Wejście, postój i wyjście statku
B. Treść i przeznaczenie dokumentów
1. W Zaleconej praktyce 2.2.2 po dotychczasowym tiret państwo bandery statku
dodaje się nowe tiret w brzmieniu: numer podróży.
2. W Zaleconej praktyce 2.3.1 litera a po czwartym tiret sygnał wywoławczy
dodaje się nowe tiret w brzmieniu: numer podróży.
3. W Zaleconej praktyce 2.3.1 litera b po czwartym tiret - sygnał wywoławczy
dodaje się nowe tiret w brzmieniu: numer podróży.
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4. W normie 2.6.1 po trzecim tiret sygnał wywoławczy dodaje się nowe tiret
w brzmieniu: numer podróży.
5. Skreśla się Normę 2.6.3 i zastępuje się ją wyrazami: 2.6.3. Nieużywany.
6. Skreśla się dotychczasową Zaleconą praktykę 2.6.4 i zastępuje przez nową
w brzmieniu:
2.6.4 Zalecona praktyka. W odniesieniu do statków uprawiających żeglugę regularną i zawijających ponownie do tego samego portu co najmniej
raz na 14 dni, jeżeli zmiany załogi były niewielkie, władze publiczne nie
powinny, co do zasady, wymagać składania nowej pełnej listy załogi, lecz
powinny akceptować dotychczasową listę załogi ze wskazanymi zmianami.
7. Skreśla się dotychczasową Zaleconą Praktykę 2.7.1 i zastępuje przez wyrazy:
2.7.1. Nieużywany.
8. W Zaleconej praktyce 2.7.3 po drugim tiret państwo bandery statku dodaje
się nowe tiret w brzmieniu: numer podróży.
9. W Zaleconej praktyce 2.7.3 skreśla się następujące tiret:
– rodzaj dokumentu dostarczony przez pasażera,
– numer seryjny dokumentu tożsamości
i zastępuje się przez nowe dziesiąte i jedenaste tiret w brzmieniu:
– rodzaj dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży dostarczony przezpasażera,
– numer seryjny dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży.
10. W Normie 2.8.1 szóste tiret numer porządkowy podróży otrzymuje brzmienie: numer podróży.
11. W Normie 2.8.1 po tiret miejsce zasztauowania na statku dodaje się nowe tiret w brzmieniu: dodatkowe informacje.
Rozdział 3 – Wjazd i wyjazd osób
A. Wymagania i procedury wjazdowe i wyjazdowe
12. W drugim zdaniu Normy 3.3.6 po wyrazach odpowiedzialny za koszty dodaje
się wyrazy pobytu i.
13. Norma 3.10 otrzymuje brzmienie:
3.10. Norma. Paszport lub dokument tożsamości wydany zgodnie z właściwą konwencją ILO, albo ważny i uznany dokument tożsamości marynarza będzie stanowić podstawowy dokument dostarczający władzom publicznym informacji dotyczących poszczególnych członków załogi przy
wejściu i wyjściu statku.
B. Środki ułatwiające odprawę pasażerów, załogi i bagażu
14. W Normie 3.14 po wyrazach kontrolę osób dodaje się wyraz obecnych.
15. Skreśla się dotychczasową Normę 3.15 i zastępuje się ją nową zaleconą praktyką w brzmieniu:
3.15. Zalecona praktyka. Władze publiczne nie powinny nakładać nadmiernych i nieproporcjonalnych kar finansowych na armatorów w przypadku, gdy w wyniku jakiejkolwiek kontroli dokumentów będących
w posiadaniu pasażera okazały się one nieodpowiednie lub jeżeli z tego
powodu pasażer nie może być wpuszczony na terytorium państwa.
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C. Ułatwienia dla statków odbywających podróże wycieczkowe i dla pasażerów
tych statków
16. Skreśla się dotychczasową Normę 3.21 i zastępuje się ją nową zaleconą praktyką w brzmieniu:
3.21. Zalecona praktyka. W przypadku statków wycieczkowych, jeżeli
nie nastąpiły zmiany warunków podróży, zgłoszenie ogólne, lista pasażerów i lista załogi powinny być wymagane tylko w pierwszym porcie przybycia i w ostatnim porcie wyjścia danego kraju.
17. Skreśla się Zaleconą praktykę 3.35 i zastępuje się wyrazami: 3.35. Nieużywany.
18. Formularze IMO FAL otrzymują nowe brzmienie.

OMÓWIENIA
M.J. Peláez, P.Z. Moral, M.E. Gómez Rojo, M. del Carmen Amaya Galván,
C.C. Rodriges, Una investigación sobre la historia de la Asociación Española
de Derecho Marítimo, Universidad de Málaga, Málaga–Madrid 2012, ss. 186
Publikacja ta, zawierająca zbiór studiów z wynikami badań nad historią
i działalnością Hiszpańskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, związana jest
tematycznie i problemowo z trzema zrealizowanymi projektami badawczymi na
zlecenie władz Andaluzji oraz Ministerstwa Nauki i Technologii Hiszpanii.
Projekty te dotyczyły następujących zagadnień: „Jednolite prawo europejskie
dotyczące umów morskich – podstawy historyczne oraz implikacje środowiskowe (ekologiczne) i ekonomiczne”, „Jednolita przestrzeń systemu informacji
ontologicznej i tezaurusów o środkach dotyczących otoczenia (środowiska)
ekoturystyki” oraz „Zawieranie wielojęzycznych umów turystycznych w formie
elektronicznej jako pośredniczenie międzykulturowe – aspekty prawne, translatorskie i terminologiczne”.
Kolejne studia w tej publikacji, bogato udokumentowane źródłowo i opatrzone dodatkowym komentarzem w przypisach, dotyczą: zarysu historii Hiszpańskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego i jego działalności w dziedzinach:
prawnej i ekonomicznej, związanej z reformowaniem i modyfikacją głównych,
szczególnie ważnych dziedzin prawa morskiego Hiszpanii; badania popularyzowania, aktualizowania i komentowania tego prawa; regulowania sporów morskich na drodze postępowania arbitrażowego; współpracy z organami wymiaru
sprawiedliwości i innymi instytucjami przy tworzeniu i zmianach regulacji
prawnych związanych z prawem morskim i prawem portowym, a także w sprawach zagadnień prawnych Wysp Kanaryjskich.
Na sesjach plenarnych Hiszpańskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego analizowano m.in. zagadnienia implementacji i interpretacji konwencji międzynarodowych, prawa transportu i bezpieczeństwa morskiego, a także aktualne kwestie
międzynarodowego prawa morskiego. Z kolei na I Kongresie Narodowym
w Walencji w 2004 r. zajmowano się głównie problemami prawnymi i ekonomicznymi: portów morskich oraz transportu i bezpieczeństwa morskiego.
W dziejach najnowszych tego Stowarzyszenia działającego od 1949 r.,
przedstawionych w monografii, istotne miejsce zajmują zagadnienia tzw. ekoturystyki morskiej oraz szeroko rozwijana współpraca międzynarodowa w ramach
ONZ i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Wśród sygnalizowanych
nowych perspektyw i obszarów aktywności Stowarzyszenia w najbliższym czasie wymienia się m.in. ekoturystykę, w tym potrzebę odpowiedniego dostosowania regulacji prawnych z zakresu żeglugi morskiej.
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W aneksie dołączonym do monografii zamieszczono m.in. Statut Stowarzyszenia, przyjęty na nadzwyczajnym zgromadzeniu 30.05.1985 r., oraz sylwetki
i dorobek twórczy trzech byłych, nieżyjących już działaczy tego Stowarzyszenia: Fernanda Sáncheza Calero (1928–2011), Anibala Sánchesa Andrésa (1941–
2006) i Iglesiasa Prady Juana Luisa (1941–2012).
Godny odnotowania jest kurtuazyjny gest, jaki uczynił Wydział Prawa Uniwersytetu Malagi, od wielu lat współpracujący także z członkami Komisji Prawa
Morskiego PAN, publikującymi swe artykuły, recenzje i inne materiały na
łamach wydawanych przez ten wydział specjalistycznych roczników m.in.
z dziedziny prawa morskiego. W nocie odautorskiej zamieszczonej na s. 2 omawianej monografii jej hiszpańscy autorzy dedykują swoje dzieło, z okazji jubileuszu tej współpracy, m.in. autorom z Polski, w osobach profesorów: Jana Łopuskiego, Janusza Gilasa i autora tego omówienia.
Niejako suplementem do omawianej monografii jest artykuł jej współautorki
Patricji Zambrana Moral, także wykonany w ramach wspomnianych wcześniej
projektów badawczych, opublikowany na łamach „European Transport Law”
2011, vol. XLVI, no. 5 (s. 479–502). Dotyczy on podstaw historycznych oraz
implikacji ekologicznych i ekonomicznych w jednolitym prawie europejskim
dotyczącym umów morskich – jako propozycja badań. Jednocześnie ukazuje on
stan i istotę problemu.
Leonard Łukaszuk

Tomasz Szubrycht, Strategie doktryny morskie. Zarys problematyki, Wydawnictwo J.P., Gdynia 2013, ss. 380
Monografia Tomasza Szubrychta jest pierwszą we współczesnej polskiej
literaturze tak obszerną i kompleksową pracą poświęconą strategii i doktrynom morskim, w tym strategii i doktrynom sił morskich. Za punkt wyjścia
w dziele przyjęto relacje między takimi pojęciami, jak polityka morska, interesy morskie a strategia morska i strategia sił morskich. Zdaniem Autora
interesy morskie państwa determinują politykę morską, ta strategię morską,
a na podstawie strategii formułowana jest doktryna morska i stawiane są zadania siłom morskim, z których tylko część to zadania stricte militarne,
a większość to bez wątpienia zadania polityczne, gdyż to marynarka wojenna
jest organem i najefektywniejszym środkiem państwa zdolnym do realizowania polityki na morzach.
Praca obejmuje pięć rozdziałów, w których Autor kolejno przedstawia teoretyczne i praktyczne wymiary strategii oraz doktryn, nowe wymiary strategii (w tym
strategię w działalności biznesowej), teoretyczny wymiar strategii i doktryn sił mor-
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skich, strategie sił morskich wybranych państw (Stanów Zjednoczonych, Rosji,
Indii, Kanady i Australii) oraz metodologię i metodykę tworzenia strategii sił morskich. Dzieło odwołuje się do imponującego materiału źródłowego – poza klasykami myśli strategicznej również do dzieł mniej znanych autorów, także z pozaeuropejskiego kręgu kulturowego. Niewątpliwie dużą wartością są oryginalne
przemyślenia i koncepcje Autora. Na szczególną uwagę z punktu widzenia prawników zajmujących się problematyką morską zasługują definicje polityki morskiej państwa, która zdaniem Autora obejmuje „całokształt zamierzonych działań
władzy ustawodawczej i wykonawczej, podmiotów gospodarczych oraz społecznych zapewniających szeroko pojęte bezpieczeństwo morskie państwa. Musi ona
stworzyć warunki umożliwiające efektywne wykorzystanie zarówno zasobów
morza, jak i nadmorskiego położenia zgodnie z interesami politycznymi, militarnymi i spo-łecznymi państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej
ochrony środowiska morskiego” (s. 142). Autor słusznie zauważa, że efektywna
polityka morska nie tylko odnosi się do gospodarki morskiej, ale obejmuje także
problematykę bezpieczeństwa, kultury i świadomości społecznej. Strategia morska wynika natomiast z polityki państwa, „jest jedną ze strategii szczegółowych,
pozwalającą zarówno na szczegółowe zdefiniowanie i doprecyzowanie celów
określonych przez politykę morską, jak i określenie długofalowych metod ich
realizacji dzięki skoordynowanemu użyciu posiadanych przez państwo środków”
(s. 147).
Bez wątpienia książka zasługuje na uwagę nie tylko osób zainteresowanych problematyką sił morskich i ich użycia, morzem w ogóle, czy nawet
strategią w biznesie, ale także, a może przede wszystkim, tych, którzy odpowiadają i realizują polską politykę morską. Samo zaś odwołanie do polskiej
polityki morskiej i osób za nią odpowiadających nieodparcie budzi pytanie, na
które odpowiedź zdaje się być mało optymistyczna: Czy współczesna Polska
prowadzi spójną i konsekwentną politykę morską wymierzoną w realizację
długofalowych celów strategicznych?
Dariusz R. Bugajski

United Nations Convention on the Law of the Sea at Thirty: Reflections, UN
Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, New York 2013
Omawiana publikacja została wydana w 2013 r. przez organ Narodów Zjednoczonych zajmujący się sprawami oceanicznymi i prawem morza (UN
DOALOS) z okazji 30-lecia otwarcia do podpisu konwencji o prawie morza.
Jest to interesujący dokument przypominający o pracy wielu wybitnych osób,
dzięki którym wizja umowy – „konstytucji mórz i oceanów” ujrzała światło
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dzienne. Refleksje opowiadają historię o tym, jak takie zamierzenie stało się
rzeczywistością oraz ile pracy wymagało ono od zaangażowanych w nie interesariuszy. Autorzy osobistych wspomnień składających się na publikację odegrali ważną rolę nośnika wiedzy. Z jej kart płynie zatem zachęta skierowana do
wszystkich zainteresowanych, żeby podążać ich drogą. Przesłanie jest jasne:
pracując razem, można osiągnąć cel – „zdrowe oceany dla dobrobytu i zrównoważonego rozwoju ludzkości”.
W słowie wstępnym Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych, podkreślił, że dzień 10.12.1982 r. można potraktować jak „kamień milowy
multilateralizmu”. To właśnie wtedy, po latach drobiazgowych i żmudnych negocjacji, konwencja o prawie morza została wreszcie otwarta do podpisu. Sygnowało ją 119 państw, ustanawiając tym samym rekord. Sekretarz Generalny NZ
zwrócił uwagę na trwający od 30 lat proces, przejawiający się w przewodniej roli
prawa morza, ukierunkowujący społeczność międzynarodową na racjonalne rządzenie oceanami oraz jego zasobami, a także zintegrowane zarządzanie różnymi
rodzajami działalności człowieka na morzu. Ban Ki-moon wyraził opinię o widocznym, dynamicznym rozwoju prawa morza w ramach elastycznej konwencji
o prawie morza oraz powiązanych z nią instrumentów prawnych.
Pokojowe zarządzanie morzami i oceanami wymaga szerokiego, wspólnego
zaangażowania. Konwencja o prawie morza ukierunkowała społeczność międzynarodową na pokojowe rozstrzyganie sporów, wprowadziła możliwość rozciągania zewnętrznych granic szelfu kontynentalnego oraz administrowania
zasobami dna morskiego w obszarach położonych poza jurysdykcją państw.
W ten sposób konwencja wciąż przyczynia się do zapewnienia pokoju i utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz sprawiedliwego i zrównoważonego użytkowania środowiska morskiego.
Prymat i znaczenie „konstytucji mórz i oceanów” zostały ostatnio potwierdzone na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju, która odbyła się w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 (Rio+20), 20 lat po Szczycie Ziemi. Podczas Konferencji Rio+20 podkreślono, że prawo morza wprowadziło ramy prawne dla ochrony i zrównoważonego użytkowania mórz i ich
zasobów oraz ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia przeprowadzenia
strategicznej „wizji integracji oceanu” w systemie Narodów Zjednoczonych.
Shunji Yanai, przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza
(ITLOS), podkreślił, że konwencja o prawie morza wprowadziła nowoczesny,
kompleksowy i elastyczny system rozwiązywania sporów w celu zapewnienia
właściwej interpretacji i efektywnego stosowania postanowień konwencji, służący utrzymaniu delikatnej równowagi przy ważeniu różnych interesów państw.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że na podstawie konwencji o prawie morza
państwa mają prawo dokonania wyboru jurysdykcji: ITLOS, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, arbitrażu i arbitrażu specjalnego. Shunji Yanai
odwołując się do jednego z orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Prawa
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Morza, zwrócił uwagę, że na podstawie konwencji o prawie morza powołano
kilka organów: Komisję Granic Szelfu Kontynentalnego, Międzynarodową
Organizację Dna Morskiego, ITLOS, których działalność powinna cechować
komplementarność w celu zapewnienia spójności i efektywnej implementacji
oraz wykonywania konwencji.
Z kolei Allotey Odunton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, stwierdził, że podczas III Konferencji Prawa Morza rozwiązano wiele politycznych spraw dotyczących zasobów morskich, m.in. kwestie:
własności zasobów położonych poza jurysdykcją państw (wspólne dziedzictwo
ludzkości), uczestnictwa członków społeczności międzynarodowej w eksploatacji zasobów morskich na zasadach słuszności (przedsiębiorstwo), zasad administrowania zasobami morskimi (Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego),
wymagań w zakresie ochrony i zachowania środowiska morskiego oraz metod
rozstrzygania sporów międzynarodowych.
Galo Carrera, Przewodniczący Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego,
stwierdził, że w idealnym świecie nie istnieją żadne spory: ani spory morskie,
ani spory dotyczące interpretacji konwencji o prawie morza, natomiast w świecie realnym Komisja Granic Szelfu Kontynentalnego jest świadkiem wielu
ważnych problemów stanowiących wyzwania, z którymi musi się zmierzyć.
Galo Carrera zwrócił ponadto uwagę, że 30-lecie otwarcia konwencji do podpisu jest dobrą okazją do przypomnienia roli, jaką odegrał ambasador Malty
Arvid Pardo, i jego wizji, którą przedstawił 1.11.1967 r. przed Zgromadzeniem
Ogólnym NZ. Arvid Pardo stwierdził, że proces tworzenia konwencji o prawie
morza stanowi „unikalną możliwość ustanowienia solidnych fundamentów pokojowej i dostatniej przyszłości wszystkich narodów”.
W omawianej publikacji zawarte są wspomnienia oraz opinie przedstawicieli
z 37 państw, wybitnych osób uczestniczących i związanych z pracami III Konferencji Prawa Morza. Polskę reprezentował wówczas profesor Janusz Symonides, który w Refleksjach wyraził pogląd, że III Konferencja Prawa Morza Narodów Zjednoczonych była wyjątkowa z wielu względów, w tym m.in. dlatego że
Komisja Prawa Międzynarodowego nie przygotowała wcześniej projektu konwencji, co wiązało się z rozpoczęciem negocjacji na tejże Konferencji bez chociażby wstępnie sformułowanych artykułów umowy. Stanowiło to znaczące
odchylenie od ogólnej praktyki. Inna ciekawa kwestia dotyczyła zasad głosowania. Nowością było przyjęcie zasady konsensusu, co doprowadziło w efekcie do
stosowania tzw. rozwiązań pakietowych, polegających na równoważeniu
sprzecznych interesów. Profesor zwrócił też uwagę, że podczas III Konferencji
Prawa Morza doszło do interesującego układu sił i grup interesu. Oprócz grup
regionalnych, charakterystycznych dla systemu NZ, oraz grupy 77 (kraje rozwijające się) funkcjonowały dwie inne grupy, które były mocno „zakorzenione” na
konferencji: grupa państw o niekorzystnym położeniu (grupa 54) i grupa „terytorialistów”, czyli państw nadbrzeżnych występujących z roszczeniami do rozciąg-
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nięcia do 200 mil szerokości morza terytorialnego. Warto pamiętać, że Polska
aktywnie uczestniczyła w pracach grupy państw o niekorzystnym położeniu.
Refleksje stanowią osobisty hołd dla negocjacji, które miały miejsce w ubiegłym wieku, a które doprowadziły do przyjęcia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Przywołują one ducha konsensusu obecnego na III Konferencji Prawa Morza i traktują o znaczeniu konwencji 30 lat później.
Dorota Pyć

Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, red. D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 677
Ukazała się przydatna praca zbiorowa pod redakcją prof. Doroty Pyć i dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej, która może mieć duże znaczenie dla popularyzacji
prawa morskiego. W tym starannie wydanym tomie zawarto 100 haseł dotyczących różnych aspektów prawa morskiego i prawa morza. Forma ujęcia materii
w znacznym stopniu zdeterminowana jest serią wydawniczą Wydawnictwa C.H.
Beck. Naturalnie w takim opracowaniu zawsze dyskusyjny może być dobór haseł.
Interesujące jest położenie nacisku na wpływ elektronizacji na współczesny obrót
morski. Wątpliwe jest natomiast wprowadzenie niektórych haseł, jak np. autostrady morskie, klaster morski czy wędkarstwo morskie. Zapewne w prawie morskim znalazłoby się wiele bardziej charakterystycznych dla tej dziedziny prawa
problemów. Niewątpliwie ten leksykon jest najobszerniejszym opracowaniem
tego typu w polskiej literaturze prawniczej. Omawiany tom stanowi interesujące
kompendium wiedzy z prawa morskiego i na pewno znajdzie licznych czytelników.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Zeszyt 19, Prawo 3, Gdynia 2012, ss.168
Wyjątkowo prezentujemy tom czasopisma, a nie książkę, ale jest on w całości poświęcony prawu morskiemu. W omawianym zeszycie opublikowano
osiem prac dotyczących m.in. historii polskiego prawa morskiego, a zwłaszcza
różnych aspektów przygotowywanego nowego kodeksu morskiego.
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