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Zasada słuszności na gruncie orzecznictwa sądów 
międzynarodowych

Zasada słuszności -  equitas, opisana przez Arystotelesa w Księdze Nikomachej- 
skiej, to reguła porządku z obowiązującymi regułami. Niemożliwe jest bowiem 
stworzenie takiej normy prawnej, która obejmowałaby wszystkie przypadki, jakie 
mogą nastąpić w przyszłości, a przecież występują również sytuacje, w których 
normy kolidują ze sobą i wyrok musi opierać się jedynie na władzy sędziego. Ary
stoteles postulował zatem, aby sprawiedliwość osiągać dzięki możliwości wyłącza
nia w pewnych sytuacjach rygorystycznego stosowania norm prawnych, gdyż nie 
uwzględniają one wszystkich sytuacji, jakie mogą podlegać danej normie.

Dzięki Cyceronowi, kontynuującemu myśl Arystotelesa, w prawie rzymskim 
ukształtowała się zasada interpretacji, umożliwiająca wyłączenie formalnego stoso
wania prawa tak, aby w przypadku sprzeczności norm odwoływać się do zasady 
słuszności. Jak głosił Cyceron, valeat aequitas -  słuszność ma być w mocy, słusz
ność ma wziąć górę, ma wartość, ma znaleźć się w stanie wykonania1.

Wpływ zasady słuszności jest najbardziej widoczny w prawie międzynarodo
wym i opiera się w dużej mierze na zasadach określonych jeszcze w prawie rzym
skim jako funkcja korygowania skutków stosowania prawa. Hugo Grocjusz, ojciec 
prawa międzynarodowego, wskazywał, że traktaty międzynarodowe mają na celu 
przede wszystkim obronę lub urzeczywistnienie słusznego prawa, zatem dozwolone 
jest odejście od ścisłego stosowania prawa. Zasada słuszności w szczególności wy
korzystywana jest przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe2.

Zasada słuszności spełnia trzy funkcje: infra legem, prater legem oraz contra 
legem.

1 Zbiór pism Cycerona pod hasłem Topica.
2 Wyrok MTS z 25 października 1910 r. -  sprawa Orinoco Steamship Co. USA przeciw Wenezu

eli, Reports o f International Arbitral Awards, t. XI, s. 180-204; [online] <www.legal.un.org/riaa/states/ 
united states>.

http://www.legal.un.org/riaa/states/%e2%80%a8united%20states
http://www.legal.un.org/riaa/states/%e2%80%a8united%20states
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Infra legem to środek łagodzący skutki zbyt sztywnego stosowania norm praw
nych określonych w przepisach. Pozwala sędziemu na taką interpretację normy 
prawnej, która pozwoli stosującemu prawo tak się nią posłużyć, aby uwzględniała 
najpełniej ducha prawa i jej cechę.

Wzorcowym przykładem zastosowania infra lub inaczej intra legem był spór 
graniczny pomiędzy byłymi koloniami francuskimi: Burkina Faso i Mali3. Sporna 
granica była przedmiotem długotrwałego konfliktu, w tym starć zbrojnych. Spór 
nazywano również wojną świąteczną (trwała od 25 grudnia do 15 stycznia 1986). 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w toku postępowania ustalił przebieg 
granicy pomiędzy dwoma krajami wzdłuż zbiornika wodnego Soum. Trybunał nie 
posiadał żadnych dokumentów, które wskazywałyby, aby zbiornik należał do które
goś z krajów. Mając na uwadze zarówno zasadę utipossidetis, jak i un iurisposside
tis, kierując się zasadą słuszności, zadecydował, aby oba kraje mogły mieć dostęp 
do cennych surowców. Trybunał wskazał, że w rozpatrywanym przypadku „można 
zastosować zasadę equity [uznawaną] za bezpośrednią emanację idei sprawiedliwo
ści [...]. Soum jest zbiornikiem granicznym i -  w braku jakichkolwiek dokumentów 
pozwalających precyzyjnie określić linię graniczną -  należy ją  przeprowadzić w taki 
sposób, by podzielić Soum na dwie części tak, aby było to słuszne. Jakkolwiek 
»słuszność« nie zawsze musi oznaczać »równość«, to jednak o ile nie zachodzą 
jakieś szczególne okoliczności, ten drugi termin najlepiej oddaje istotę pierwszego”.

Zasada praeter legem służy natomiast do wypełniania luk w prawie. Zastosowa
nie mają tutaj te samy zasady jak w przypadku wykładni rozszerzającej. Trybunał 
zauważył, że zasadę słuszności często stosuje się do obszarów morskich4. Jako 
przykład można podać tzw. spór North Sea Continental Shelf cases5 pomiędzy Da
nią, Niemcami oraz Holandią o morską granicę znajdującą się na szelfie kontynen
talnym Morza Północnego, bogatą w złoża gazu oraz ropę. Zarówno Holandia, jak 
i Belgia chciały, aby zastosować zasadę ekwidystansu równych odległości od linii 
brzegowej, tzn. w taki sposób, aby każdy punkt na granicy znajdował się w równej 
odległości od najbliższych punktów linii brzegowej. Ponadto oba kraje podnosiły, że 
Niemcy podpisały, ale nie ratyfikowały Konwencji genewskiej o szelfie kontynental
nym, zatem art. 6 konwencji6 nie obowiązywał. Tym samym Niemcy z uwagi na 
wklęsłą linię brzegową otrzymałyby najmniejszą jej część. Trybunał rozstrzygając

3 Wyrok MTS z 22 grudnia 1986 r. nr 1986/3 -  sprawa sporu granicznego pomiędzy Burkina Faso 
a Republiką Mali; zob. [online] <www.icj-cij.org>.

4 Art. 74 i 83 Konwencji o prawie morza z 1982 r. oraz Konwencji o szelfie kontynentalnym 
z 1958 r. był podstawą do stosowania wyjątku od normy traktatowej.

5 Wyrok MTS z 25 lutego 1969 r. nr 1969/1 w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Północnego 
[online] <www.icj-cij.org>.

6 Zasady określone w art. 6 konwencji stanowią, że w przypadku, gdy szelf kontynentalny przyle
ga do dwóch lub więcej państw, rozgraniczenie szelfu następuje w drodze porozumienia. Dopiero 
w przypadku jego braku, granice stanowi linia środkowa, której wszystkie punkty są równo oddalone od 
najbliższych punktów linii podstawowych, od których wymierzono szerokość morza terytorialnego każ
dego z tych państw.

http://www.icj-cij.org
http://www.icj-cij.org
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spór nie pozwolił na jednostronne automatyczne stosowanie zasady ekwidystansu. 
Samo uruchomienie negocjacji nie stanowi bowiem podstawy do uznania zasady 
podziału w myśl art. 6 ww. konwencji. Trybunał uznał, że „delimitację należy prze
prowadzić w drodze porozumienia, zgodnie z zasadami słuszności oraz z uwzględ
nieniem wszystkich stosownych okoliczności sprawy, w sposób przyznający każdej 
ze stron maksymalnie dużą część szelfu kontynentalnego stanowiącego podwodne 
przedłużenie jej terytorium lądowego, bez naruszania granic naturalnego przedłuże
nia terytorium lądowego pozostałych państw”. Zdaniem Trybunału, zasada delimita- 
cji to nie tylko zgodność z zasadami określonymi w konwencji, ale również zasada
mi słuszności wskazanymi w art. 38 Statusu Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości7. Trybunał odmówił uznania metody ekwidystansu za normę zwy
czajowego prawa międzynarodowego i nakazał stronom ustalenie granic szelfu 
w drodze porozumienia. Sprawa ta stanowiła podstawę do wszczęcia procesu nad 
pracami dotyczącymi trzeciej konwencji o prawie morza. Jest to zarazem wzorowy 
przykład praeter legem, gdy sędzia uzupełnia prawo o sprawiedliwe zasady słuszno
ści niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy.

Kwestia uzupełniania luk w prawie międzynarodowym jest wciąż dyskutowana. 
Trybunał w wielu sprawach orzekał na podstawie zasady słuszności w sytuacji, gdy 
nie dało się ustalić, jakie normy prawa powinny być zastosowane. Przykładem może 
być orzeczenie z 1937 r., w którym jeden z sędziów w sprawie pomiędzy Holandią 
a Belgią o odprowadzanie wody z rzeki Mozy uznał, że „zgodnie z art. 38 Statutu, 
a nawet niezależnie od niego, Trybunał ma pewną swobodę pozwalającą mu uznać 
zasady słuszności za część prawa międzynarodowego, którą musi zastosować”8. 
Z drugiej strony, przedstawiciele doktryny9 postulują, że posługiwanie się zasadą 
praeter legem jest niedopuszczalne, gdy na gruncie źródeł prawa międzynarodowego 
luki w prawie nie istnieją. Spowodowane jest to faktem, że nawet w przypadku braku 
prawa stanowionego niemal zawsze zastosowanie znajdzie norma prawa zwyczajowe
go, bez względu na to, na jakim stopniu ogólności się znajduje. Sądy w głównej 
mierze stosują zasadę słuszności w dwóch przypadkach. Pierwszym jest pomoc przy 
oszacowaniu słusznych odszkodowań10 i kwestii związanych z odpowiedzialnością 
państwa11. Dotyczy to również takich sytuacji, kiedy zasada zwyczajowa staje się

7 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Poro
zumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 r., nr 23, 
poz. 90 z późn. zm.).

8 Wyrok MTS z 28 czerwca 1937 r., Seria A/B nr 70, Seria C nr 8I [online] <www.international- 
waterlaw.org/cases/meuse.html>.

9 M.J. Aznar-Gomez, The 1996 Nuclear Weapons Advisory Opinion and Non Liquet in Interna
tional Law, Cambridge Publishing International & Comperative Law Quartely 1999, s. 13 i n.

10 Wyrok MTS z 1929 r., seria A, nr 20, s. 39 w sprawie pożyczek serbskich zaciągniętych przed 
pierwszą wojną światową.

11 Wyrok w sprawie brytyjskich roszczeń w hiszpańskim Maroku (arbitraż z 1924 r., Reports of 
International Arbitral Awards 2, s. 615-650) oraz wyrok z dnia 9 kwietnia 1949 r. w sprawie sporu 
o cieśninę Korfu pomiędzy Albanią a Wielką Brytanią.
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zasadą skodyfikowaną12. Trybunał jasno określił granicę stosowania zasady praeter 
legem. Sądy nie są upoważnione do poprawiania prawa ani interpretowania prawa na 
gruncie sfery politycznej, nie mogą też wystosowywać postulatów de lege ferenda.

Ostatnią funkcją equity jest zasada contra legem. Polega ona na obejściu prawa 
stanowionego jako prawa niesprawiedliwego i zastosowaniu zasady słuszności. Za
równo doktryna, jak i trybunały jasno określiły, że zasada contra legem może być 
zastosowania jedynie w przypadku zgody stron sporu, tj. na zasadach określonych 
w art. 38 pkt 2 Statusu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Warto rów
nież wskazać, że sam Trybunał odróżnił orzekanie na podstawie ogólnych zasad 
słuszności od orzekania na podstawie ex aequo te bono, czyli w odniesieniu do 
ogólnych zasadach sprawiedliwości, a nie na podstawie przepisów prawnych. Za
uważył, że „na gruncie krajowego systemu prawa słuszność zwykle jest przeciwsta
wiana sztywnym normom prawa pozytywnego, których surowość ma być łagodzona 
w imię sprawiedliwości. To przeciwstawienie nie ma swego odpowiednika w rozwo
ju prawa międzynarodowego; prawnomiędzynarodowa koncepcja słuszności ujmuje 
ją  jako zasadę ogólną prawa bezpośrednio stosowaną jako prawo”13. Zatem zasada 
contra legem powstaje wówczas, gdy trybunał stosuje zasadę ex aequo te bono. 
W sytuacji natomiast, gdy sąd orzeka zgodnie z zasadą słuszności, jest to zasada 
infra legem, ponieważ słuszność wynika wtedy z mocy prawa, a nie woli stron.

Często przyjmuje się, że sama norma prawa międzynarodowego nie stanowi 
odzwierciedlenia zasady słuszności, jednak do prawidłowego jej wykonania wyma
gane jest posłużenie się tą zasadą. W takim przypadku słuszność wykonywana jest 
jako norma prawna.

Jak można zauważyć, zasada słuszności na gruncie źródeł prawa międzynarodo
wego nie jest oczywista, a mimo to sądy czy też trybunały zawsze stosują ją  
w trzech sytuacjach. Po pierwsze, kiedy znajduje odzwierciedlenie w tzw. klauzuli 
jurysdykcyjnej, która nakazuje sądowi wyrokować zgodnie z zasadą słuszności14. 
Po drugie, wówczas gdy to strony decydują, czy chcą, aby ich spór był rozstrzygnię
ty z uwzględnieniem zasady słuszności15. Trzecią i ostatnią możliwością jest identy
fikowanie przez sam sąd zasady słuszności jako zasady ogólnej prawa międzynaro
dowego i mającego zastosowanie w prawie jako applicable rules16.

12 W sporze dotyczącym rybołówstwa między Wielką Brytanią a Islandią Trybunał doszedł do 
wniosku, iż art. 62 Konwencji, mówiący o zasadniczej zmianie okoliczności, może być uważany za 
kodyfikację prawa zwyczajowego w zakresie wygaśnięcia traktatu -  zob. wyrok MTS z dnia 25 lipca 
1974 r., nr 1974/1.

13 Wyrok MTS z 25 lutego 1969 r., nr 1969/1 w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Północne
go z 1969 r. [online] <www.icj-cij.org>.

14 XII Konwencja Haska z 1907 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowego Trybunału Łupów 
(nieratyfikowana).

15 Wyrok MTS z dnia 24 lutego 1982 r. -  sprawa pomiędzy Tunezją a Libią w sprawie szelfu 
kontynentalnego w: ICJ Reports 1982, par. 2.

16 Wyrok MTS z 1937 r., seria A/B nr 70 -  spór pomiędzy Belgią i Holandią w sprawie rzeki 
Mozy [online] <www.internationalwaterlaw.org>.

http://www.icj-cij.org
http://www.internationalwaterlaw.org
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Zasada słuszności, choć sama nie należy do norm prawa, to stanowi element 
moralnego uzasadnienia normy prawnej i jest stosowana w wyniku wymogu spra
wiedliwości czy uczciwości. Wprowadza również element elastyczności prawa. 
Sądy w trakcie wyrokowania rzadko odwołują się do sprawiedliwości jako normy 
abstrakcyjnej, a częściej wywodzą ją  z obowiązującego prawa. Zasada ta jest zatem 
normą dla danej sytuacji, gdy sprawiedliwość wynika z zasady słuszności. Przykła
dem tego może być sprawa pomiędzy Libią a Maltą17, gdzie Trybunał uznał, że „nie 
może być mowy o poprawianiu geografii czy kompensowaniu nierówności natury”. 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości określił również tzw. zasadę unencro
achment, tzn. niewkraczania jednego państwa na naturalne przedłużenie terytorium 
lądowego drugiego państwa, przy czym stwierdził: „sprawiedliwość, której emana- 
cją jest słuszność, nie jest sprawiedliwością abstrakcyjną, lecz sprawiedliwością 
zgodną z normami prawa, co oznacza, że jego stosowanie powinno być spójne 
i przewidywalne, nawet jeśli wychodzi ono poza jego granice ku zasadom mającym 
bardziej uniwersalny charakter”. Trybunał podkreślił również, że czynniki słuszno- 
ściowe to nie normy prawne, których zastosowanie jest obligatoryjne. Prawo mię
dzynarodowe wymaga, aby w każdej sprawie były zastosowane czynniki najbardziej 
trafne, a co za tym idzie -  dające najbardziej słuszne rozwiązanie sytuacji. Dopiero 
wtedy można mówić, że uzyskało się najbardziej sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Problem posługiwania się zasadą słuszności dotyczy jedynie sytuacji wykorzy
stywania jej przez Trybunały. W przypadku orzekania przez sądy sędzia musi kiero
wać się zasadami określonymi w normach prawnych, nie zaś zasadą ex aequo te 
bono. Trybunał podkreślił tą tezę w sprawie pomiędzy Indiami a Pakistanem 
o trzęsawisko Kaćch. Po kilku incydentach zbrojnych pomiędzy krajami i obopól
nym oskarżaniu się o próbę przesunięcia granicy, oba państwa na mocy porozumie
nia z dnia 30 czerwca 1965 r. oddały spór do rozstrzygnięcia przed Trybunał18. Sąd 
w orzeczeniu arbitrażowym uznał, „że skoro zasady słuszności stanowią część pra
wa międzynarodowego, strony mogą kształtować swe stosunki wzajemne w oparciu 
o zasady słuszności. Podczas gdy sędzia nie może odstąpić od norm prawnych, 
państwa zawierając porozumienie mogą je derogować, o ile tylko nie należą one do 
norm ius cogens”19.

Oczywiście warte podkreślenia jest sceptyczne podejście do zasady słuszności. 
O ile w prawie stanowionym zasada słuszności wpisana jest w system norm praw
nych, o tyle w przypadku prawa międzynarodowego oraz tzw. common law słusz
ność uzależniona jest od osobistych zasad sędziego. W przypadku nieskrępowanego 
korzystania z kapitału własnego i przy ignorowaniu ustalonych zasad prawnych

17 Porozumienie z 3 czerwca 1985 r. w sprawie szelfu kontynentalnego, [online] <www.icj- 
cij.org>.

18 Orzeczenie arbitrażowe z dnia 19 lutego 1968 r., International Legal Materials, 1968, s. 760 i n., 
Reports o f International Arbitral Awards, t. XVII.

19 J. Połatyńska, Pozycja słuszności w prawie międzynarodowym, [w:] Prawo międzynarodowe 
wobec wyzwań współczesnego świata, red. E. Dynia, Rzeszów 2009, s. 8.
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zindywidualizowany przypadek może zniszczyć system uniwersalnych zasad. W ten 
sposób powstała jedna ze słynnych inwektyw prawnika Johna Seldena, że „słusz
ność to psotna rzecz. W prawie mamy ocenność, której wiemy jak zaufać. W słusz
ności mamy sumienie sędziego, które może być większe lub mniejsze i jest słuszno
ścią. Więc jeśli moglibyśmy nazwać to standardem miary, nazwalibyśmy to stopą, 
stopą sędziego. Jako niepewna miara stopa jednego sędziego będzie długa, drugiego 
krótka, trzeciego zaś nijaka i to jest to samo, co sumienie sędziego”20. Jest to 
jednocześnie krytyka Arystotelesowskiej koncepcji słuszności. Jeden z sędziów 
zresztą przyznał, że słuszność jest „tak zmienna, jak pogoda w Hadze”21. Jednak 
oprócz sytuacji dotyczących delimitacji obszarów morskich, Trybunał bardzo ostroż
nie formułuje zasady słuszności jako normy prawa międzynarodowego. Trudno za
tem wskazać takie normy prawa, które wywodzą się z zasady czystej słuszności i nie 
znajdują swych odpowiedników w krajowych systemach prawnych, a w związku 
z tym przychylić się do sceptycznych argumentów.

Summary

The rule o f equity in international public law based on cases 
of International Court o f Justice

Key words: equity, International Court o f Justice, public law, equitable principles.

Equity rule is fundamental clause in jurisdiction International Court of Justice. 
International Court often uses equity for judgment. However parties of the dispute 
can choose equity as the superior principle of adjudicating instead international 
treaty. Courts may also identifying equity as general principles of international law 
and use it in specific matter.

In my paper I would like to describe three functions of equity rules: infra legem, 
praeter legem and contra legem. Each function will be described based on sentences 
of International Court of Justice, specify them and show differences. I also would 
like to present, that equity rules is used for forming new law, how it was in case of 
third maritime law. In the end I would like to show critical point of view for equity 
rule based on doctrine opinion.

20 Table Talk of John Selden 43, red. F. Pollock, Oxford 1927.
21 Por. zdanie odrębne sędziego Schwebla do orzeczenia w sprawie szelfu między Grenlandią 

a Jan Mayen, ICJ Reports 1993, s. 120.


