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OPINIA PRAWNA
Ograniczenie i utrata suwerenno ci a dobrowolne ograniczenia
wykonywania władzy suwerennej przez pa stwo
O ograniczeniu wzgl dnie o utracie suwerenno ci mo na mówi wówczas, gdy
transferu kompetencji własnych pa stwa na inny podmiot lub podmioty prawa
mi dzynarodowego dochodzi wbrew woli cedenta b d wówczas gdy godzi si
on na to pod przymusem i nie od woli ceduj cego pa stwa zale y odzyskanie
pełnowładztwa. Utrata suwerenno ci przez okre lone pa stwo mo e by te
nast pstwem dobrowolnego przył czenia si

do innego pa stwa w formie

inkorporacji, b d samorozwi zania lub podziału na dwa lub wi cej odr bnych
pa stw suwerennych1.
W sensie pozytywnym poj cie suwerenno ci definiowane było rozmaicie w
ró nych okresach historycznych. W epoce apogeum idei „pa stwa narodowego”
w XIX i w pocz tkach XX wieku dominowała tendencja do absolutyzowania
tego poj cia jako „władzy najwy szej”, której wył cznym nosicielem jest
pa stwo i którego wła ciwo

ta jest wyró niaj c cech charakterystyczn .

Swoboda post powania pa stwa w stosunkach wewn trznych i zewn trznych
jest pełna i nie mo e podlega

adnym ograniczeniom zewn trznym. Czołowym

1

zob. I. Brownlie, „Principles of Public International Law”, Fifth Edition, Oxford University Press, 2001, Part VI, s. 289-320 oraz cytowane
tam pi miennictwo mi dzynarodowe, dokumenty oficjalne organizacji mi dzynarodowych i orzecznictwo s dów mi dzynarodowych; L.
Ehrlich, “Prawo Narodów” wydanie trzecie, s. 102-138; R. Bierzanek, J. Jakubowski, S. Symonides, „Prawo mi dzynarodowe i stosunki
mi dzynarodowe”, PWN, Warszawa 1980, s. 132-137 w nowszym pi miennictwie polskim zob. J. Kranz, „Suwerenno w dobie przemian”
w: J. Kranz (red.), „Suwerenno i ponadnarodowo a integracja europejska”, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2006, s. 1554
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przedstawicielem tej orientacji doktrynalnej był niemiecki filozof Georg
Wilhelm Friedrich Hegel. Id cy w jego lady, profesor prawa w Heidelbergu i
Bazylei, Georg Jellinek dowodził, e „tam gdzie stosowanie si do prawa
narodów wchodzi w konflikt z istnieniem pa stwa, tam (…) ust puje norma
prawna (…) prawo narodów istnieje dla pa stw, a nie pa stwa dla prawa
narodów2. Pod wpływem takiego rozumienia wzajemnych relacji mi dzy wol i
interesem pa stwa a prawem mi dzynarodowym, S d Rzeszy w orzeczeniu z 1
listopada 1922 r. nie zawahał si stwierdzi , jakoby „jest zasad uznan w
prawie mi dzynarodowym, e prawo samozachowania pa stwa jest wy sze od
wszelkich zobowi za przyj tych w traktatach”3. Pół wieku pó niej, oceniaj c
takie podej cie do koncepcji suwerenno ci, jeden z wybitnych badaczy tej
problematyki napisał, e „jest w tpliwe, czy jakiekolwiek pojedyncze słowo
spowodowało kiedykolwiek tak du o intelektualnego zamieszania i bezprawia
mi dzynarodowego”4. W ka dym b d
kategoriach absolutnych jest ju

razie pojmowanie suwerenno ci w

od dawna poczytywane za szkodliwy

anachronizm5.
Współcze nie przewa a pogl d, e suwerenno

jest cech jako ciow pa stwa.

Polega ona na zdolno ci oraz wolno ci wyboru sposobów wykonywania przez
pa stwo jego funkcji i nie ma nic wspólnego z wszechwładz , czy
arbitralno ci 6. Suwerenno

mo na wi c uzna za synonim pełnowładztwa w

rozumieniu jako ciowym, lecz nie jako sumy wszystkich kompetencji
władczych, czy cho by tylko ich spornego sk din d co do tre ci tzw. „rdzenia”,
które koniecznie musz by wykonywane bezpo rednio przez samo pa stwo7.
2

G. Jellinek, „Allgemeine Staatslehre”, 1814, s. 377
zob. Entscheidungen des Reichgericht in Zivilsachen (RGZS), CV 326, 328
4
zob. P. Malanczuk, „Akehurst’s Modern Introduction to International Law” (7ed.) 1977, s. 17
5
zob. szerzej: A. Raczy ska, „Reinterpretacja poj cia suwerenno ci wobec członkostwa w Unii Europejskiej”,
(2001) 1, Przegl d Europejski s. 101-192)
6
zob. J. Kranz, op.cit., w szczególno ci s. 19 oraz 30-38 i cytowane tam pi miennictwo polskie i obce
7
Jak dowodzi prof. Cezary Mik: „suwerenno nale y ujmowa w kategoriach normatywnych, tj. jako
niezbywalny składnik pojmowania pa stwa, ródło jego wszelkich kompetencji (…) jako pierwotne ródło
władzy pa stwowej, a nie jako sum kompetencji władczych (…)” C. Mik, „Powierzenie Unii Europejskiej
władzy przez pa stwa członkowskie i jego podstawowe konsekwencje prawne”, w: J. Kranz, op.cit. s. 92; por. S.
Biele , „Suwerenno pa stw a integracja europejska – wpływy i zale no ci” w: „Integracja europejska,
3
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Jak trafnie uj ł to syntetycznie prof. Jerzy Pie kos: „Pa stwo z mocy swej
samowładno ci mo e kształtowa

zakres i sposób wykonywania swej

suwerenno ci. Przyjmuj c w płaszczy nie prawa mi dzynarodowego okre lone
zobowi zania do działania, zaniechania lub znoszenia, pa stwo nie umniejsza
(nie ogranicza) swej suwerenno ci, a jedynie ogranicza jej wykonywanie.
Ograniczenie wykonywania suwerenno ci nast puje w ka dej umowie
mi dzynarodowej zobowi zuj cej pa stwo do okre lonego zachowania; mo e
wynika tak e z norm prawa zwyczajowego. Takie ograniczenie wykonywania
suwerenno ci

nie

narusza

istoty

suwerenno ci

pa stwa:

dysponentem

uprawnienia pozostaje nadal pa stwo”8, jak ma to wła nie miejsce w wypadku
poło enia prawnego pa stw członkowskich Unii Europejskiej.
Ju w orzeczeniu z 1923 roku w sprawie statku „Wimbledon” Stały Trybunał
Sprawiedliwo ci Mi dzynarodowej (Ligi Narodów) stwierdził jednoznacznie,
e:
„… odmawia dopatrywania si w zawarciu jakiegokolwiek traktatu, którym
pa stwo zobowi zuje si do czynienia lub nieczynienia czego , wyrzeczenia si
suwerenno ci.

Bez

w tpienia

ka da

umowa,

tworz ca

tego

rodzaju

zobowi zanie, nakłada ograniczenie na wykonywanie praw suwerennych
pa stwa, w tym znaczeniu, e nadaje temu wykonywaniu okre lony kierunek.
Jednak e mo no

zawierania układów mi dzynarodowych jest wła nie jednym

z atrybutów suwerenno ci pa stwa…”9.
Ponadto to – jak wskazywał prof. Wojciech Góralczyk – „co nale y do
kompetencji własnej pa stwa okre lone jest przez aktualny stan jego
zobowi za prawnomi dzynarodowych (…) zagadnienia, które kiedy nale ały
do kompetencji własnej jakiego pa stwa, mog sta si nast pnie przedmiotem
instytucja, polityka, prawo”, Ksi ga pami tkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa,
Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2003, s. 39-59 zwłaszcza s. 44
8
J. Pie kos, „Prawo mi dzynarodowe publiczne”, Zakamycze 2004, s. 71
9
CPJI, (A), Nr 1, 25
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reglamentacji mi dzynarodowej. Ponadto zakres kompetencji własnej jest
zmienny podmiotowo. Zagadnienia, które dla pa stwa „A” nale
kompetencji własnej, przez pa stwo „B” mog

by

do jego

poddane reglamentacji

mi dzynarodowej”10.
Proces ten przebiega współcze nie z rosn c
pogł bia

si

asymetryczno

stopni

intensywno ci . Wraz z tym

oraz

zakresu

przedmiotowego

współzale no ci poszczególnych pa stw i grup pa stw w ramach wielorakich
struktur mi dzynarodowych, w ramach których i za których po rednictwem
realizuj one swoje interesy w ramach i na podstawie wspólnie przyj tych reguł
prawnych na forum mi dzynarodowym jak i w sferze stosunków wewn trznych.
Jak trafnie zauwa a prof. Jerzy Kranz: „W tym kontek cie warto te przytoczy
rozró nienie mi dzy zakresem kompetencji pa stwa (zdolno ci do działania) a
jego sił , czyli mo liwo ci

realizowania kompetencji i egzekwowania

okre lonej polityki”11. W zwi zku z tym trudno nie zgodzi si z ocen Joe
Verhoeven’a, profesora Katolickiego Uniwersytetu w Lourain, e „nie istnieje
suwerenno

>>materialna<<, któr

mo na byłoby powa nie stwierdzi

w

obecnym stanie spraw zagranicznych, je eli w ogóle mo na było j
kiedykolwiek stwierdzi . Nie istnieje pa stwo, niezale nie jak silne, które
skutecznie mo e twierdzi , e posiada tak nieograniczon władz lub wolno .
Nie ma ono ani rodków, ani woli bycia suprema potestas. Jego autonomia, tzn.
jego prawo do samookre lenia, musi oczywi cie by zapewniona. Lecz nie
dlatego e jest to fakt >>samonarzucaj cy si <<, a po prostu dlatego, e jest to
warto , która ma by zachowana w stopniu, w którym harmonijny rozwój
społecze stw ludzkich i ich pokojowe współdziałanie s

rozwijane lub

umo liwione”12. Prowadzi to do swoistej współzale no ci suwerenno ci
poszczególnych pa stw, ogólnej w skali globalnej i bardziej bezpo redniej oraz
coraz to bardziej pogł bionej w relacjach grupowych. „W tej sytuacji
10

zob. G. Góralczyk, „Prawo mi dzynarodowe publiczne”, PWN, Warszawa 1977, s. 143
J. Kranz, op.cit., s 30
12
J. Verhoeven, „Suwerenno i integracja: kilka konkretnych zagadnie ” w: J. Kranz (red). op.cit., s.62-63
11
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podstawow funkcj suwerenno ci staje si nie tyle akcentowanie odr bno ci
pa stw i wył czno ci ich porz dku prawnego, ile ochrona konkretnych
interesów pa stwa w warunkach otwarto ci i współzale no ci…”13. Powierzanie
przez

pa stwa

członkowskie

okre lonych

kompetencji

własnych

do

wykonywania przez organizacj słu c ich wspólnym warto ciom, celom i
interesom staje si

naturaln konsekwencj

tych procesów. Nie jest to te

przejawem ograniczania lecz metod bardziej efektywnego wykorzystywania
praw wynikaj cych z suwerenno ci14. Podstaw

tego procesu jest bowiem

suwerennie wyra ona wola samych pa stw członkowskich.
W wypadku Unii Europejskiej ta wola pa stw do niej przyst puj cych wyra ona
jest zgodnie z ich wymaganiami konstytucyjnymi. Pa stwa członkowskie
pozostaj te „gospodarzami”, czy te „panami” Traktatów, a sama Unia jest
wspólnot
zgodnie

prawn
z

zbudowan

wymaganiami

na fundamencie demokracji i funkcjonuj c

praworz dno ci.

Jak

uj ł

to

swego

czasu

przewodnicz cy Komisji Europejskiej, Walter Hallstein: „Wspólnota stworzona
jest przez prawo, które jest ródłem jej oryginalnego porz dku prawnego. Na
tym polega zasadnicza ró nica w stosunku do wcze niejszych prób zjednoczenia
Europy. Jako metod do osi gni cia tego celu nie posłu ono si ani przemoc ,
ani hegemoni , lecz moraln i kulturow sił prawa”15.
Tak wi c zwa ywszy warunki prawne na jakich pa stwa członkowskie Unii
Europejskiej przekazuj jej okre lone kompetencje własne oraz na jakich Unia
uprawniona jest do ich wykonywania, tez w my l której transfer ten ogranicza
suwerenno

pa stw członkowskich, a tym bardziej, e zagra a on im utrat

suwerenno ci, uzna nale y za całkowicie bezpodstawn i gł boko myl c . Cały
ten mechanizm prawny oraz proces stosowania go pozostaje bowiem pod
13

S. Biele , op.cit. s. 44; por. M Gulczy ski, J. Wawrzyniak, „Suwerenne prawa narodu do sprawowania władzy
zwierzchniej we współczesnych warunkach” w: W.J. Wolpiuk (red.), „Spór o suwerenno ”, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2001, s. 196
14
Por. J. Baracz, „Poj cie suwerenno ci w wietle współzale no ci mi dzy sfera prawodawcz i pa stwowa”, w
J. Kranz, op.cit., s. 55
15
W. Hallstein, „Der unvollendete Bundesstaat”, Econ, Dusseldorf 1969, s. 33
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wyj ciow

i ostateczn

kontrol

władcz

pa stw członkowskich. Zakres i

charakter przekazania oraz zmiany w tych dziedzinach, jak te w warunkach i
zasadach wykonywania przez Uni przekazanych jej kompetencji, wymagaj
uprzedniej akceptacji przez ka de z osobna i wszystkie ł cznie pa stwa
członkowskie. Ka de pa stwo członkowskie mo e nadto uwolni si nast pnie
od odno nych zobowi za , w ka dym czasie w trybie jednostronnym w drodze
wyst pienia z Unii, je eli taka b dzie jego wola własna.
Koniec opinii.
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