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I. UWAGI WSTĘPNE
W dotychczasowym rozwoju prawa międzynarodowego publicznego
można wyodrębnić jak gdyby dwa zasadnicze nurty. Pierwszy z nich
prowadzi do sformułowania możliwie doskonałych zasad współpracy
państw, drugi natomiast stawia sobie za cel zapobieganie konfliktom mię
dzy państwami, a w przypadku, gdy już zaistnieją — łagodzenie ich
przebiegu oraz proponowanie rozstrzygnięć pokojowych. Znaczenie i po
trzeba badania norm zaliczonych do drugiego nurtu jest oczywista, nie
budzi więc żadnych wątpliwości. Świadczy o tym obszerny dział prawa
międzynarodowego zwany prawem humanitarnym lub prawem konfliktów
zbrojnych.
Systematyczny rozwój stosunków między państwami wymaga jednak
że tworzenia ńowych przepisów regulujących i ułatwiających tę
współpracę. Na rozwój prawa międzynarodowego wpłynęło bez wąt
pienia ożywienie kontaktów między państwami, zwłaszcza w takich dzie
dzinach, jak np: doskonalenie środków komunikacji, rozwój myśli nauko
wo-technicznej i wdrożenia kolejnych osiągnięć, sprawne przekazywanie
informacji.
Kiedy w życiu wewnętrznym państwa pojawia się nowa, precedenso
wa sytuacja, prawodawca stara się — na ogół szybko — ująć ją w ramy
prawne. Podobnie bywa i w płaszczyźnie międzynarodowej. Nowe formy
stosunków międzynarodowych wymagają nowej regulacji prawnej, a po
nieważ wykraczają poza granice jednego państwa, do ich uregulowania
* Artykuł został złożony do druku przed podpisaniem konwencji prawa morza.
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jest niezbędne także współdziałanie wielu państw. Regulacja prawna nie
jest jednak w tej sytuacji ani tak szybka, ani tak prosta, jak w po
rządku wewnętrznym państw. Brak jednego, nadrzędnego prawodawcy
powoduje, że prawo międzynarodowe jest tworzone powoli i zawsze wy
maga zgodnego działania co najmniej kilku państw. W efekcie takiego
współdziałania powstają albo wyraźnie ustanowione i zaakceptowane nor
my konwencyjne, albo ustalane w drodze zwyczajowej reguły postępo
wania zainteresowanych państw.
Postęp naukowo-techniczny, rozwój nowoczesnych technologii sprawi
ły, że przed państwami odsłaniają się zupełnie nowe, nie znane dotych
czas możliwości współpracy. Penetracja kosmosu, w tym rozwój techniki
satelitarnej, eksperymenty naukowe na obszarze Antarktyki, badania
i eksploatacja bogactw mórz i oceanów to tylko niektóre nowe zjawiska
w stosunkach międzynarodowych. Przynoszą one wiele trudnych proble
mów wymagających rozwiązania także w płaszczyźnie prawnej. Prawo
międzynarodowe powinno w takich sytuacjach wskazywać nie tylko zasa
dy współpracy państw, ale także przewidywać negatywne skutki ubocz
ne takiej działalności oraz im zapobiegać. Jeżeli zatem państwa uregulu
ją np. zasady korzystania z rzek międzynarodowych, mórz pełnych i oce
anów, to jednocześnie powinny zwrócić uwagę na ochronę tych obszarów
przed nadmierną i rabunkową eksploatacją, przed wyniszczeniem biolo
gicznym itp.
Tradycyjne prawo międzynarodowe ulega — jak widać — wzbogace
niu, powstają nowe działy tego prawa, odpowiadające nowym formom
współpracy państw. Rozwój komunikacji lotniczej doprowadził np. do
powstania międzynarodowego prawa lotniczego; w analogiczny sposób
wykształciły się takie działy, jak: międzynarodowe prawo środowiska,
prawo kosmiczne, międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo
pracy, międzynarodowe prawo administracyjne1.
Przytoczony wykaz nie jest ani wyczerpujący, ani ostateczny, prowo
kuje jednak do postawienia kilku ogólniejszych pytań: Czy każdemu ro
dzajowi działalności wewnętrznej państwa (np. finansowej, administracyj
nej, górniczej) odpowiada właściwy dział prawa międzynarodowego? Czy
zawsze działalność państw w określonej sferze stosunków międzynarodo
wych (zwłaszcza gospodarczych) prowadzi w konsekwencji do kodyfikacji
zasad tej współpracy? Odpowiedzi na te pytania nie są proste ani jed
noznaczne. Wydaje się jednak, że wobec braku norm abstrakcyjnych da
jących się zastosować w konkretnej międzynarodowej sytuacji państwa
1
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że stanowią one działy międzynarodowego prawa
publicznego i należy je w każdym przypadku odróżnić od norm kolizyjnych zali
czanych do pilawa prywatnego międzynarodowego — zob. L. E h r l i c h : Prawo
międzynarodowe. Warszawa 1958, s. 86—87.
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są jak gdyby zmuszone do uregulowania każdego nowego zjawiska. Ta
kie postępowanie państw prowadzi z czasem do stworzenia nowego dzia
łu (gałęzi) prawa międzynarodowego.
Przedstawione uwagi zmuszają do refleksji nad aktualnym stanem
rozwoju prawa międzynarodowego. W szczególności należałoby się za
stanowić nad stanem regulacji prawnej decydującej o współpracy państw
w niektórych nowych dziedzinach, jak np. badanie i poszukiwanie bo
gactw naturalnych globu ziemskiego, ich eksploatacja i zasady wykorzy
stania. Ta domena działalności należy, w zasadzie, do kompetencji każ
dego państwa i znajduje odbicie w jego prawie wewnętrznym; a kon
kretnie — w prawie górniczym. Jeżeli jednak poszukiwania, eksploatacja
i wykorzystanie bogactw naturalnych są prowadzone w szerszej skali
terytorialnej, tzn. przez kilka państw, lub co najmniej wykraczają poza
granice jednego państwa, to zachodzi potrzeba uregulowania tej działal
ności w skali międzynarodowej. Powstaje zatem istotny problem: Czy
aktualny stan prawa oraz stosunków między państwami, a zwłaszcza roz
wój współczesnej techniki badawczej i wydobywczej, konieczność racjo
nalnego wykorzystania zasobów^ naturalnych pozwalają na wyodrębnie
nie nowego działu prawa międzynarodowego, a mianowicie — międzyna
rodowego prawa górniczego? Dla uproszczenia dalszych rozważań mię
dzynarodowe prawo górnicze można by wstępnie zdefiniować jako
zbiór norm prawnych regulujących wzajemne stosunki między państwa
mi w zakresie badań, poszukiwania, eksploatacji i wykorzystania zaso
bów naturalnych znajdujących się poza zasięgiem jurysdykcji jednego
państwa.
Trudno prawnikowi jednoznacznie określić, kiedy i według jakich
kryteriów następuje wyodrębnienie nowej gałęzi prawa, w tym także —
nowej gałęzi prawa międzynarodowego2. Nie wdając się w szczegółowe
rozważania, można chyba podjąć próbę oceny stopnia odrębności nowej
dyscypliny prawniczej i w tym celu posłużyć się analogią do elementów
stosunku prawnego, tzn. jego podmiotów, przedmiotu i treści. Ocenę stop
nia rozwoju norm międzynarodowego prawa górniczego oraz jego ewen
tualnej odrębności w systemie prawa międzynarodowego publicznego
można zatem przeprowadzić, uwzględniając przedmiot i zakres regulacji
prawnej, charakterystykę podmiotów międzynarodowego prawa górnicze
go oraz treść jego norm, a zwłaszcza treść praw i obowiązków stron.
2
s. 245.

Zob. J. K o w a l s k i : Wstąp do nauki o państwie i prawie. Warszawa 1971,
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II. PRZEDMIOT I ZAKRES REGULACJI MIĘDZYNARODOWEGO
PRAWA GÓRNICZEGO
Przedmiotem regulacji międzynarodowego prawa górniczego są sto
sunki między państwami w zakresie badania, poszukiwania, eksploatacji
i wykorzystania zasobów naturalnych nie podlegających jurysdykcji tyl
ko jednego państwa. Szczegółowej analizy wymaga zatem zarówno poję
cie (i rodzaje) zasobów naturalnych poddanych reżimowi międzynarodo
wego prawa górniczego, jak i ocena ich statusu prawnego.
Pojęcie „zasoby naturalne” występuje w wielu dyscyplinach nauko
wych obok innych określeń, takich jak: „bogactwa naturalne”, „zasoby
(obiekty) przyrody”, „obiekty naturalne”3. W prawie międzynarodowym
najczęściej są używane terminy „zasoby naturalne” albo „bogactwa na
turalne”4. W określeniu „zasoby naturalne” silniej akcentuje się ich zna
czenie gospodarcza. Pozwala to objąć mianem zasobów naturalnych te
wszystkie obiekty przyrody, które już są, lub w nieodległej przyszłości
mogą być, wydobywane, a następnie włączone do obrotu gospodarczego
państw. Szczegółowe wyliczenie rodzajów zasobów naturalnych nie jest
proste i zależy od dyscypliny naukowej oraz celu, jakiemu taka specy
fikacja ma służyć. Inaczej określa zasoby naturalne prawo górnicze, w in
nym ujęciu mówi się o nich w biologii, geografii czy z punktu widze
nia ochrony środowiska. Prawo międzynarodowe publiczne w zasadzie
nie definiuje i nie przeprowadza klasyfikacji zasobów naturalnych, pozo
stawiając ten problem prawu wewnętrznemu poszczególnych państw5. Wy
jątkowo na tym tle przedstawia się projekt kodyfikacji międzynarodo
wego prawa morza, który do zasobów naturalnych dna mórz i oceanów
zalicza:
a) substancje stałe, płynne, i gazowe (np. ropa naftowa, gaz, a w
szczególności hel, azot, węgiel, gorące źródła, siarka, płynne roztwory
soli);
3 Zob. G. G r a b o w s k a : Zasady naturalne w świetle prawa m iędzynarodo
wego. „Problemy Prawne Górnictwa”. Red. A. A g o p s z o w i c z. T. 4. Katowice
1980, s. 30.
4 Zob. np. pkt 1, 3, 7 rezolucji w sprawie stałej suwerenności państw nad bo
gactwami naturalnymi z 14 XII 1962 r. (w: W ybór dokumentów do nauki prawa
międzynarodowego. Oprać. K. K o c o t , K. W o l f k e . Wrocław 1976, s. 114—115)
czy też pkt 5 rezolucji w sprawie stałej suwerenności krajów rozwijających się
nad ich zasobami naturalnymi z 18 XII 1972 r. (w: W ybór ważniejszych rezolucji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oprać. R. J a s i c a . Katowice 1976, s. 124).
5 W Polsce np. do zasobów naturalnych zalicza się: grunt, kopaliny, wody
podziemne, solanki, wody i gazy lecznicze, wody kopalniane, powietrze atmosfe
ryczne — zob. A. A g o p s z o w i c z : Zarys system u prawnego górnictwa. T. 1.
Warszawa 1979, s. 23—28.
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b) minerały użytkowe leżące na dnie morskim oraz nie głąbiej niż
3 m pod jego powierzchnią, jak również konkrecje fosforytów i innych
minerałów;
c) bryły minerałów położone głąbiej niż 3 m pod powierzchnią dna
oceanów;
d) naniesione osady rudy6.
Należy także pamiętać, że nie wszystkie zasoby naturalne odnawia
ją się, a przynajmniej nie zawsze ich regeneracja przebiega w szybkim
tempie. Obok zasobów odnawialnych (flora, fauna, woda) wyodrębnia się
zasoby nieodnawialne (minerały, grunt). Nieodnawialność tę niektórzy au
torzy uważają za względną, wskazując, że czas powstawania węgla okre
śla się na około 300 min lat, rudy cynku i ołowiu na 180 min lat, a ru
dy żelaza na 150 min lat7.
Przedmiotem zainteresowania międzynarodowego prawa górniczego są
jednak tylko niektóre rodzaje zasobów naturalnych. Decydujące znacze
nie ma bowiem usytuowanie zasobów naturalnych względem zasięgu wła
dzy państwowej. Przyjmując jako kryterium podziału zasięg zwierzch
nictwa terytorialnego państwa lub granice ich wyłącznej jurysdykcji,
można wyodrębnić trzy — odmienne pod względem prawnym — katego
rie zasobów naturalnych8:
1) narodowe zasoby naturalne (tzw. wewnętrzne) leżące w całości na
terytoriach, które podlegają jurysdykcji poszczególnych państw;
2) międzynarodowe zasoby naturalne (zewnętrzne) usytuowane w ob
szarach, które nie podlegają władzy poszczególnych państw (np. morze ot
warte, międzynarodowa część dna i podziemia morskiego, przestrzeń ko
smiczna, Antarktyka, rzeki międzynarodowe);
3) zasoby naturalne dzielone (wspólne) leżące na terytoriach lub
w granicach jurysdykcji narodowej dwu lub większej liczby państw.
O sytuacji prawnej poszczególnych kategorii zasobów naturalnych de
cydują zarówno przepisy wewnętrzne państw, jak i normy prawa mię
dzynarodowego (umowy, zwyczaj międzynarodowy, uchwały organizacji
międzynarodowych).

1. Narodowe (wewnętrzne) zasoby naturalne
Prawo państw do ich zasobów naturalnych jest konsekwencją wyko
nywania przez te państwa zwierzchnictwa lub jurysdykcji wobec ozna
6 Zob. art. 133 pkt c jednolitego tekstu negocjacyjnego z 15 VII 1977 r. (A)
CONF. 62(WP. 10) uzgodnionego podczas VI sesji III Konferencji Prawa Morza.
7 Zob. A. J a r o s z y ń s k i : Ochrona prawna zasobów naturalnych w PRL.
Warszawa 1972, s. 25.
8 Zob. G. G r a b o w s k a : Zasoby..., s. 34.
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czonego granicami terytorium. Obejmuje więc zasoby naturalne zalega
jące terytorium lądowe państwa, jego obszar morski wraz z szelfem
kontynentalnym oraz obszar powietrzny. Wszystkie państwa mają pełne
prawo do swobodnego dysponowania swymi zasobami naturalnymi zgod
nie z własnym interesem narodowym910. Szczegółowy zestaw upraw
nień wypływających z zasady suwerenności państw nad ich zasobami
naturalnymi formułuje art. 2 K arty praw i obowiązków ekonomicznych
państw*0. Wymieniono wśród nich: prawo państwa do wykonywania wła
dzy i kontroli nad obcymi inwestycjami; prawo do regulowania i kon
troli działalności korporacji międzynarodowych; prawo do nacjonalizacji,
wywłaszczenia i przeniesienia własności obcego kapitału. Każde państwo,
określając w ramach własnej kompetencji zasięg swej władzy oraz sta
tus prawny zasobów naturalnych, decyduje także o kierunku i zakresie
prac badawczych, poszukiwań geologicznych, formułuje zasady eksplo
atacji i wykorzystania' bogactw naturalnych tego obszaru. Zespół prze
pisów regulujących te problemy w granicach poszczególnych państw jest
prawem górniczym.

2. Międzynarodowe zasoby naturalne
Międzynarodowe zasoby naturalne leżą w całości na obszarach nie
podlegających władzy poszczególnych państw. Z uwagi na położenie geo
graficzne, znaczenie polityczne, gospodarcze, a nawet społeczne obszary
te powinny podlegać nie państwu czy grupie państw, ale ich wspólnemu
międzynarodowemu zarządowi. Do tej kategorii zalicza się: Antarktykę,
przestrzeń kosmiczną oraz międzynarodowy obszar morski.
Antarktyka jest obszarem rozciągającym się wokół bieguna południo
wego, o łącznej powierzchni około 60 min km2. Obejmuje ona Antarkty
dę (czyli ląd stały) oraz pobliskie wyspy wraz z południowymi częściami
Oceanów: Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego. Status prawny tego
obszaru reguluje Traktat w sprawie Antarktyki podpisany w Waszyng
tonie 1 grudnia 1959 r.11 Artykuł 4 Traktatu stanowi, że żadne państwo nie
może zgłaszać pretensji terytorialnych do całości lub części Antarktyki.
Przyjęto ponadto ogólną zasadę, że na terytorium Antarktyki można
prowadzić wyłącznie badania naukowe oraz wykorzystywać je tylko dla
celów pokojowych. Gospodarcze znaczenie zasobów Antarktyki ogranicza
9 Tą fundamentalną zasadę potwierdzono m. in. we wstępie do rezolucji w spra
wie stałej suwerenności państw nad bogactwami naturalnymi — zob. W ybór doku
mentów..., s. 113.
10 Ibidem, s. 637.
11 Ibidem, s. 266. Zob. także J. M a c h o w s k i : Status A ntarktyki w świetle
prawa międzynarodowego. Warszawa 1968.
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się — jak dotąd — do eksploatacji żywych zasobów biologicznych
ukrytych w wodach tego obszaru. Jednakże rozwój nauki i techniki może
w przyszłości przybliżyć nie znane dotąd bogactwa naturalne, które, być
może, kryje ten kontynent. Poddanie ewentualnych zasobów naturalnych
Antarktyki reżimowi międzynarodowego prawa górniczego nie powinno
w tej sytuacji budzić wątpliwości.
Zachowanie państw w przestrzeni kosmicznej oraz zasady jej wy
korzystania określają zarówno specjalne porozumienia międzynarodowe12,
jak i rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ13. Na mocy tych dokumen
tów kosmos i ciała niebieskie (jako res communis) nie mogą być zawłasz
czane ani w inny sposób obejmowane w posiadanie przez poszczególne
państwa. Obecny stan nauki i techniki pozwala dopiero na wstępną pe
netrację tego obszaru. W przyszłości, być może, zostaną tam odkryte za
soby naturalne, ale problem ich ewentualnego wykorzystania jest, przy
obecnych barierach technicznych i technologicznych, ciągle jeszcze od
legły.
Międzynarodowy obszar morski obejmuje wody morza otwartego oraz
dno mórz i oceanów poza zasięgiem jurysdykcji państw, jednakże aktu
alny stan prawa nie pozwala ustalić precyzyjnej granicy tej jurysdyk
cji14. Twórcy projektu nowego prawa morza proponują, aby władza
państw nadbrzeżnych pod żadnym pozorem nie przekraczała granicy 200
mil morskich, licząc od tzw. linii zasadniczej15. Międzynarodowy obszar
morski rozciągałby się poza tą granicą, a o jego sytuacji prawnej decy
dowałoby prawo międzynarodowe. Głównym bogactwem obszarów pod
morskich jest ropa naftowa i gaz ziemny. Występują tam także bogate
złoża poszukiwanych rud metali, jak np. kopalt, miedź, mangan, nikiel16.
Z uwagi na duże znaczenie gospodarcze tych zasobów oraz rozwój co
12 Zob. np. traktat dotyczący zasad regulujących działalność państw w bada
niach i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi cia
łami niebieskimi z 27 I 1967 r. (w: W ybór dokumentów..., s. 273) oraz konwencję
z 29 III 1972 r. o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
obiekty kosmiczne (Dz. U. 1973, nr 27, poz. 155).
13 Zob. np. rezolucję w sprawie pokojowego wykorzystania przestrzeni kos
micznej z 12 XII 1959 r. (w: W ybór dokumentów..., s. 106).
lł Zob. G. G r a b o w s k a : Problem eksploatacji dna. mórz i oceanów poza
zasiągiem jurysdykcji państwowej. „Problemy'1 Prawne Górnictwa”. Red. A. A g o p s z o w i c z. T. 2. Katowice 1978, s. 37.
15 Zob. i d e m : Zasady w ykorzystania dna i podziemia morskiego w pracach
III K odyfikacyjnej Konferencji Prawa Morza. „Problemy Prawne Górnictwa”.
Red. A. A g o p s z o w i c z. T. 3. Katowice 1979, s. 93.
16 Zob. A. S t r a b u r z y ń s k i : Eksploatacja zasobów naturalnych dna mórz
i oceanów a granice jurysdykcji państw. PiP 1971, nr 12, s. 1023.
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raz doskonalszych i nowoczesnych technik wydobywczych proces ich eks
ploatacji i wykorzystania powinien być kompleksowo uregulowany prze
pisami międzynarodowego prawa górniczego.

3. Zasoby dzielone
Wspólna struktura geologiczna, jedność biologiczna i geofizyczna złóż
to podstawowe cechy charakterystyczne tzw. zasobów dzielonych. Zali
cza się do tej kategorii zasoby leżące na terytorium lub w granicach ju
rysdykcji co najmniej dwu państw, a także te złoża, które leżą na styku
szelfu kontynentalnego i międzynarodowego obszaru morskiego. Zwar
tość i jednolitość zasobów dzielonych decydują o wzajemnej zależności'
i powiązaniu interesów tych państw, które w odpowiednich częściach są
ich właścicielami. Ta zwartość czy jednolitość złoża nie może być ani
zmieniona, ani usunięta. Jeżeli zatem zachodzi obawa, że wydobywanie
zasobów dzielonych naruszy prawa innych podmiotów (np. przez uszczu
plenie ich części złoża), to bez uprzednich konsultacji z wszystkimi za
interesowanymi państwami nie należy podejmować eksploatacji. Prze
pisy międzynarodowego prawa górniczego miałyby w takich przypad
kach zapobiegać niekorzystnym następstwom indywidualnej działalności
państw przy wykorzystaniu zasobów dzielonych.
Przedmiotem zainteresowania międzynarodowego prawa górniczego
są zatem zasoby naturalne (głównie bogactwa mineralne), które po wydo
byciu mają dla państw określone znaczenie gospodarcze. Drugim kryte
rium decydującym o przedmiotowym zakresie obowiązywania między
narodowego prawa górniczego jest usytuowanie tych zasobów względem
władzy państwowej. Zgodnie z tym kryterium tylko zasoby naturalne
leżące poza zasięgiem władzy państwowej (tzw. międzynarodowe zasoby
naturalne) oraz tzw. zasoby dzielone powinny podlegać reżimowi między
narodowego prawa górniczego.
•

III. PODMIOTY MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA GÓRNICZEGO
Podmiotami prawa międzynarodowego publicznego są przede wszyst
kim państwa. Także państwa są twórcami i adresatami — czyli podmio
tami — międzynarodowego prawa górniczego. Przepisy tego prawa upo
ważniają państwa do prowadzenia szeroko rozumianej działalności gór
niczej17. Pewien wpływ na międzynarodowe prawo górnicze wywierają
17
Analogiczne uprawnienia wobec bogactw naturalnych położonych w grani
cach państw formułuje ich prawo wewnętrzne. W Polsce np. art. 5 pr. górti.
stanowi, że prawo do wydobywania kopalin służy w zasadzie państwu — Dz. U.
1978, nr 4. poz. 12 (tekst jednolity).
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także niektóre organizacje międzynarodowe. Ich udział w procesie pra
wotwórczym przebiega według analogicznych zasad do zasad udziału
państw w tworzeniu prawa międzynarodowego18.
O zakresie podmiotowości państw będą — jak się wydaje — decydo
wały dwa elementy:
1) ich udział w tworzeniu norm międzynarodowego prawa górniczego,
2) charakter uprawnień do prowadzenia działalności górniczej w ob
szarze międzynarodowym.
Udział państw w tworzeniu międzynarodowego prawa górniczego
można rozpatrywać w płaszczyźnie wewnętrznej oraz międzynarodowej.
Pierwsza z nich wyznacza zasięg władzy państwowej także wobec bo
gactw naturalnych. Każde państwo w drodze jednostronnej decyzji usta
la m. in. przebieg granicy morskiej, określając jednocześnie zasięg swej
jurysdykcji wobec szelfu kontynentalnego i jego bogactw19. Takie decyzje
państw mają istotne znaczenie dla delimitacji granic obszaru morskiego
poddanego reżimowi międzynarodowego prawa górniczego.
Wpływ poszczególnych państw na rozwój międzynarodowego prawa
górniczego niekiedy wykracza znacznie dalej, niż wskazywałby na to
przytaczany przykład. Brak postępu w wypracowaniu obowiązujących
wszystkie państwa norm regulujących eksploatację bogactw naturalnych
leżących w międzynarodowym obszarze morskim sprowokował — jak się
wydaje — niektóre państwa do podjęcia tej kwestii w ustawodawstwie
wewnętrznym20. Prawo RFN zakłada np., że jeżeli do 1 stycznia 1988 r.
nie zostanie uzgodniona i przyjęta konwencja o prawie morza, a w niej
zasady eksploatacji międzynarodowego obszaru morskiego, to zaintereso
wane jednostki zachodnioniemieckie (czyli wielkie koncerny) będą upo
ważnione do podjęcia takiej eksploatacji na własną rękę21. Wydaje się,
że ocena legalności czy co najmniej zgodności takiej regulacji z normami
powszechnie obowiązującego prawa międzynarodowego staje pod znakiem
zapytania.
Drugą zasadniczą płaszczyzną powstawania norm międzynarodowego
prawa górniczego jest prawotwórcza działalność państw przybierająca
w efekcie formy umów bilateralnych lub wielostronnych. Umowy dwu
stronne jak dotąd nie odgrywają w tym systemie wiodącej roli, mimo że
pozwalają na łatwiejsze i szybsze uzgodnienie celów i środków między
18 Zob. szerzej na ten temat K. S k u b i s z e w s k i : Uchwały prawotwórcze
organizacji międzynarodowych. Poznań 1965.
19 Np. U stawa z 17 X II 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. Dz. U. nr 37, poz. 164.
20 przyczyny tego stanu rzeczy omawia W. G ó r a l c z y k : Kodeks dla morza.
PiŻ 1981, nr 43, s. 15; i d e m : Nowe prawo morza. PiP 1979, nr 8—9.
21 Zob. § 4 Gesetz zur vorläufingen Regelung des Tiefseebergbaus z 16 VIII
1980. „Zeitschift für Bergrecht” 1980, Nr 4, s. 412.
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zainteresowanymi państwami. Ich treść dotyczy najczęściej takich kwe
stii, jak: rozgraniczenie szelfu kontynentalnego, udzielenie zgody na eks
ploatację jego bogactw lub sformułowanie zasad wykorzystania zasobów
dzielonych22. Jest to — jak widać — tylko niewielki wycinek materii
poddanej międzynarodowemu prawu górniczemu.
Umowy wielostronne są na ogół wypadkową interesów całej społecz
ności międzynarodowej, chociaż ich treść z konieczności niezupełnie za
dowala indywidualne aspiracje poszczególnych państw. Przygotowanie
konwencji międzynarodowej jest procesem bardzo żmudnym, negocjacje
trwają zazwyczaj długo, a nadto przyjęte przez państwa rozwiązania nie
zawsze znajdują pełną akceptację w praktyce międzynarodowej. Dotych
czasowe efekty III Konferencji Prawa Morza są najlepszym przykładem
ilustrującym tę opinię. Niemal 150 państw usiłuje od 1973 r. przygo
tować projekt konwencji o prawie morza, konwencji która by regulowała
jednoznacznie sytuację prawą obszarów morskich i podmorskich. W ra
mach Konferencji odbyło się już 10 sesji trwających łącznie aż 85 tygod
ni. W ostatniej, zwołanej do Genewy, X sesji uczestniczyło 146 państw
i aż 44 organizacje międzynarodowe2*.
W toku dotychczasowych prac państwa wynegocjowały i uzgodniły
Projekt konwencji prawa morza (Tekst nieoficjalny), złożony z 320 ar
tykułów oraz wielu aneksów. Znalazły się w nim postanowienia, które do
tyczą praktycznie wszystkich problemów związanych z wykorzystaniem
przez państwa mórz, oceanów oraz dna i podziemia morskiego. Część XI
Projektu reguluje sytuację prawną obszaru morskiego pozostającego poza
granicami jurysdykcji narodowej. Państwa podjęły w niej próbę sprecy
zowania wyraźnych norm określających zarówno status prawny, jak i ro
dzaje zasobów mineralnych zalegających międzynarodowy obszar mor
ski, warunki prowadzenia badań i poszukiwań, podmioty uprawnione do
eksploatacji oraz zasady podziału bogactw już wydobytych. Na szczególną
uwagę zasługuje zwłaszcza projekt powołania do życia nowej, wyspecja
lizowanej organizacji pod nazwą Organizacja Dna Morskiego, której przy
sługiwałby bezpośredni zarząd międzynarodowym obszarem morskim,
a w tym administrowanie jego zasobami mineralnymi24. Nie wszystkie
kwestie istotne dla prowadzenia międzynarodowej działalności górniczej
zostały już ostatecznie uzgodnione. Brak np. consensusu co dó' kierun
ków polityki surowcowej Organizacji, zakresu jej szczegółowych upraw
22 Zob. np. umowy PRL o rozgraniczeniu szelfu kontynenatlnego z NRD (Dz.
U. 1969, nr 15, poz. 109) i o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce
Gdańskiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego z ZSRR (Dz. U.
1970, nr 15, poz. 127 i 128).
23 Zob. W. G ó r a l c z y k : K odeks..., s. 15.
24 Szerzej na temat funkcji, struktury i zasad finansowania tej Organizacji
zob. G. G r a b o w s k a : Zasady..., s. 97.
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nień odnośnie do eksploatacji zasobów obszaru międzynarodowego, wre
szcie niektórych zasad jej procedowania. Podczas ostatniej, X, sesji Konfe
rencji Stany Zjednoczone wystąpiły nadto z żądaniem renegocjacji nie
których postanowień XI części projektu konwencji. Ostateczne decyzje
zapadły podczas XI (i chyba ostatniej) sesji Konferencji, zwołanej na
wiosnę 1982 r. do Nowego Jorku.
Powoli i z wielkim trudem powstaje system międzynarodowego pra
wa górniczego. Wszystkie okoliczności wskazują jednak, iż mimo wielu
sprzecznych interesów już w nieodległej przyszłości państwa uzgodnią
stanowiska i przyjmą przez consensus proponowaną Konwencję, a wów
czas jej XI część stanie się trzonem międzynarodowego prawa górni
czego.
O podmiotowości państw decyduje — jak poprzednio wskazano —
nie tylko ich udział w procesie tworzenia prawa, ale także charakter
i zakres uprawnień do prowadzenia działalności górniczej w obszarze
międzynarodowym. W przepisach międzynarodowego prawa górniczego
podjęto próbę określenia podmiotów upoważnionych do prowadzenia mię
dzynarodowej działalności górniczej. Prawo do prowadzenia wszelkiej
działalności (w przyszłości, być może, także górniczej) w przestrzeni kos
micznej, na obszarze Antarktyki obowiązujące traktaty przyznają pań
stwom, zastrzegając, że żadne z nich nie może rozciągnąć nad tym ob
szarem swej suwerenności. Jeszcze precyzyjniej wskazano podmioty
uprawnione do prowadzenia działalności górniczej w międzynarodowym
obszarze morskim. Projekt konwencji o prawie morza stwierdza, że wszel
kie prawa do bogactw naturalnych międzynarodowego obszaru morskie
go, uznanego wcześniej za wspólne dziedzictwo ludzkości, przysługują
wszystkim państwom. Prawa do bezpośredniego zarządzania tymi bogac
twami powinna wykonywać w imieniu całej ludzkości powołana przez
państwa Organizacja Dna Morskiego. Przewiduje się, że Organizacja może
prowadzić działalność samodzielnie, tzn. za pośrednictwem własnego
przedsiębiorstwa, albo wspólnie z innymi państwami, a nawet z ich oso
bami prawnymi i fizycznymi. Podstawą wspólnej działalności 'górniczej
Organizacji i państw lub osób prawnych (fizycznych) powinna być
w każdym przypadku umowa międzynarodowa szczegółowo określająca
prawa i obowiązki stron.
Podmiotami międzynarodowego prawa górniczego są — jak w każdym
dziale prawa międzynarodowego — państwa. Państwa tworzą to prawo
i od nich zależy skuteczność jego norm. Tylko za zgodą państw będzie
mogła funnkcjonować Organizacja Dna Morskiego i przewidziany w pro
jekcie konwencji system eksploatacji zasobów międzynarodowego obsza
ru morskiego.

2 P ro b le m y p r a w n e g ó r n ic tw a
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IV. TREŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH
Z MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA GÓRNICZEGO
Istnieją podstawy, aby działalność górniczą państw w obszarze mię
dzynarodowym interpretować w sposób rozszerzający. Określeniem tym
można — jak się wydaje — objąć wszelkie czynności (i przygotowawcze,
i zasadnicze) pozwalające stwierdzić istnienie i wielkość zasobów natu
ralnych, ich przydatność gospodarczą oraz czynności zmierzające do eks
ploatacji i sprawiedliwego podziału uzyskanych zasobów.
Generalne prawo państw do prowadzenia działalności górniczej w ob
szarach międzynarodowych wymaga uzupełnienia uprawnieniami szcze
gółowymi, takimi jak:
1) prawo do swobodnego prowadzenia badań naukowych,
2) prawo do prowadzenia poszukiwań geologicznych,
3) prawo do eksploatacji zasobów mineralnych,
4) prawo do należytego wykorzystania i sprawiedliwego podziału bo
gactw uzyskanych w wyniku eksploatacji.
Ad„ 1. Zasada wolności badań naukowych25 została w prawie między
narodowym sformułowana najwcześniej w odniesieniu do obszarów po
zostających poza zasięgiem jurysdykcji państw. Nie uzgodniono — jak
dotąd — definicji tej zasady26, wiadomo jednak, że z wolności badań
naukowych mogą korzystać zarówno państwa i organizacje międzynaro
dowe, jak i jednostki. W obszarach uznanych za międzynarodowe powin
na panować nieograniczona, pełna swoboda badań naukowych, prowadzo
nych zawsze dla dobra i w interesie wszystkich państw. Tak rozumianą
swobodę badań naukowych potwierdzono w obowiązujących umowach
międzynarodowych27 oraz w trakcie negocjacji nad projektem konwencji
o prawie morza28.
Ad 2. Korzystanie z wnętrza ziemi jest zawsze uzależnione od wcześ
niejszego rozpoznania warunków geologicznych29. Prawo do poszukiwań
25 Zob. J. M a c h o w s k i : Zasada wolności badań naukowych w świetle prawa
międzynarodowego. „Studia Filozoficzne” 1979, nr 7, s. 151—165.
26 Art. I § 1 (c) rezolucji nr 40 uchwalonej 20 XI 1974 r. przez Konferencję
Generalną UNESCO definiuje badania naukowe jako „procesy studiów, doświad
czeń, tworzenia koncepcji i weryfikacji teorii zawartych w wiedzy naukowej” —
zob. „Życie Szkoły Wyższej” 1976, nr 4, s. 7.
27 Np. art. I tzw. Układu kosmicznego z 27 I 1967 r. — zob. W ybór dokumen
tów..., s. 274.; art. II, III, IX Układu w sprawie A ntarktyki z 1 XII 1959 r. —
W ybór dokumentów..., s. 267, 270.
28 Zob. Aktualne problem y prawa morza. Gdańsk 1976, s. 239. Zob. także J. S ym o n i d e s : III Konferencja Prawa Morza. „Sprawy Międzynarodowe” 1976, nr 5,
s. 8 i 22.
29 A. A g o p s z o w i c z : Zarys system u prawnego górnictwa. T. 2. Katowice
1980, s. 11.
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geologicznych polega na penetracji określonego obszaru, zmierzającej
do stwierdzenia obecności (zlokalizowania) bogactw mineralnych oraz do
przybliżonego określenia ich wielkości. Prawo do poszukiwań geologicz
nych powinno przysługiwać wszystkim podmiotom uprawnionym do pro
wadzenia działalności w międzynarodowym obszarze morskim, z zastrze
żeniem że ich postępowanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.
Penetrowanie dna i podziemia morskiego przy zastosowaniu tradycyj
nych metod poszukiwawczych jest wyjątkowo uciążliwe, a przy tym nie
zawsze skuteczne.. Wraz z podbojem kosmosu pojawiła się możliwość ba
dania wnętrza ziemi przy zastosowaniu techniki satelitarnej, zwanej te
ledetekcją satelitarną. Zastosowanie tej metody do wykrywania bogactw
naturalnych zalegających dna mórz i oceanów poza zasięgiem jurysdyk
cji narodowej powinno być akceptowane bez większych zastrzeżeń30.
Ad. 3. Prawo do eksploatacji, czyli wydobywania bogactw natural
nych z międzynarodowego obszaru morskiego przysługuje podmiotom
wskazanym przez międzynarodowe prawo górnicze, tzn. Organizacji Dna
Morskiego lub kontrahentom wybranym przez tę Organizację z grona
państw, osób prawnych lub fizycznych. Eksploatacja, czyli wydobycie
bogactw naturalnych polega (według polskiego prawa górniczego) na od
łączeniu (oddzieleniu) kopaliny od jej naturalnego złoża oraz na podję
ciu innych niezbędnych i związanych z tym czynności31. W międzynaro
dowym prawie górniczym szczegółowe zasady eksploatacji bogactw ob
szaru morskiego formułuje projekt konwencji o prawie morza32.
Ad. 4. W korzyściach osiągniętych z eksploatacji międzynarodowego
obszaru morskiego powinny uczestniczyć, zgodnie z zasadą równości,
wszystkie państwa należące do Organizacji Dna Morskiego, bez względu
na ich potencjał ekonomiczny, położenie geograficzne czy — wreszcie —poniesione w związku z eksploatacją nakłady finansowe, udział siły ro
boczej itd. Takie stanowisko prezentuje zdecydowana większość państw
uczestniczących w III Konferencji Prawa Morza. Wydaje się jednak, że
wcielenie tej propozycji w życie nie będzie łatwe33. Zamiarem państw
prowadzących górniczą działalność w obszarze międzynarodowym będzie
30 Wykorzystanie metod teledetekcji do wykrywania bogactw naturalnych le
żących w obrębie terytoriów państw, a zwłaszcza obrót uzyskanymi w ten sposób
informacjami budzi w społeczności międzynarodowej poważne zastrzeżenia; sze
rzej na ten temat K. W i e w i ó r o w s k a: Bezpośrednia telew izja satelitarna. War
szawa 1981, s. 9—12.
31 Por. A. L i p i ń s k i : Uprawnienie do w ydobywania kopalin. „Problemy
Prawne Górnictwa”. T. 3, s. 111.
32 Zob. G. G r a b o w s k a : Zasady..., s. 102.
33 Nie budzi .ta propozycja entuzjazmu, zwłaszcza wśród państw wysoko uprze
mysłowionych, na których spocząłby główny cie.żar finansowania eksploatacji —
zob. W. G ó r a l c z y k : Kodeks..., si 15.
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przecież uzyskanie określonych (tj. maksymalnych) efektów material
nych, co trudno pogodzić z zasadą równego udziału w osiągniętych ko
rzyściach. Opracowanie prawidłowego, tj. akceptowanego przez państwa,
systemu podziału dochodów uzyskanych z eksploatacji dna i podziemia
morskiego jest zatem ważnym i wyjątkowo newralgicznym punktem
międzynarodowego prawa górniczego.
Działalność górnicza w obszarze międzynarodowym nie tylko daje pań
stwom uprawnienia, ale także nakłada na nie określone obowiązki. Naj
ogólniej można te obowiązki określić następująco: państwa powinny za
pobiegać i likwidować skutki niewłaściwej, nieprawidłowej działalności
górniczej w obszarze międzynarodowym.
Podstawowym obowiązkiem wszystkich podmiotów jest prowadzenie
działalności w obszarze międzynarodowym zgodnie z obowiązującym pra
wem. Ich zachowanie ponadto nie może przeszkadzać innym podmiotom
w wykonaniu suwerennych praw wobec ich terytorium, bogactw natu
ralnych itp.
Szczegółowe obowiązki państw i organizacji związane np. z ochroną
środowiska naturalnego zostały sformułowane w projekcie konwencji
o prawie morza (część XII — ochrona i zabezpieczenie środowiska mor
skiego), a ponadto w tzw. Traktacie kosmicznym (art. IX) oraz Układzie
w sprawie Antarktyki [art. V i IX pkt 1 (f)]34.
Prowadzenie na szerszą skalę międzynarodowej działalności górniczej,
a zwłaszcza kopalnictwa podmorskiego, może — nawet przy zachowaniu
należytej ostrożności — prowadzić do powstania rozmaitych szkód. Obo
wiązek naprawienia szkody spoczywa — zgodnie z zasadami powszech
nego prawa międzynarodowgo — na państwie, które swoim działaniem
(lub zaniechaniem) tę szkodę wyrządziło. W przypadku, gdy działalność
w obszarze międzynarodowym prowadzi państwo wspólnie z organizacją
międzynarodową, odpowiedzialność za wyrządzoną wówczas szkodę przy
biera postać odpowiedzialności solidarnej35.

V. UWAGI KOŃCOWE
We współczesnych stosunkach międzynarodowych wyraźnie wzrosło
zainteresowanie państw eksploatacją bogactw naturalnych leżących poza
zasięgiem jurysdykcji państw. Efektem tego zainteresowania są pierwsze,
już podejmowane, próby ekpsloatacji zasobów dna i podziemia morskiego,
a także pewne zabiegi państw zmierzające do ustalenia odpowiednich do
tej sytuacji reguł postępowania.*3
34 Zob. W ybór dokumentów..., s. 268, 270, 276.
33 Zob. art. IV tzw. Układu kosmicznego — zob. W ybór dokumentów..., s. 275.
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Normy regulujące działalność państw w zakresie badań, poszukiwania
i eksploatacji zasobów naturalnych zalegających obszary międzynarodo
we można umownie nazwać międzynarodowym prawem górniczym. Skła
dają się na ten dział zarówno normy prawa międzynarodowego, jak i —
w znacznie skromniejszej części — przepisy wewnętrzne państw. Różny
jest ich stopień dojrzałości oraz moc wiążąca. Niektóre przepisy są wy
raźnie sprecyzowane w obowiązujących umowach lub zwyczaju między
narodowym, inne znajdują się dopiero w fazie negocjacji, a jeszcze inne
przyjmują postać zaleceń organizacji międzynarodowych kierowanych do
państw. Ta różnorodność norm nie przeszkadza jednak w wyodrębnieniu
przedmiotu międzynarodowego prawa górniczego, pozwala na wskazanie
podmiotów uprawnionych do działalności górniczej oraz treści ich praw
i obowiązków.
Międzynarodowe prawo górnicze dopiero powstaje, przedstawione us
talenia nie mogą więc być ani pełne, ani ostateczne. Podobnie jak w prze
szłości z prawa międzynarodowego publicznego państwa wyodrębniły
normy tworzące później prawo lotnicze, międzynarodowe pfawo admini
stracyjne, karne czy finansowe, tak obecnie jesteśmy świadkami procesu
kształtowania się norm, które w przyszłości już bez żadnych zastrzeżeń
będą powszechnie nazywane międzynarodowym prawem górniczym.

Геновефа Грабовска

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГОРНОЕ ПРАВО
Резюме
Новые формы сотрудничества государств вызывают необходимость быстрого
развития межднународного права. К новым явлениям в международных отношениях
необходимо отнести деятельность государств на территориях, признанных между
народными. Свод постановлений, регулирующих горнопромышленную деятельность
государств на этой территории, предварительно определен названием международ
ного горного права.
. Предметом этого раздела права являются естественные, главным образом, мине
ральные богатства, расположенные на международной территории. Согласно совре
менному праву к международной территории относятся-. Арктика, космическое про
странство и морское пространство, находящееся вне сферы национальной юрисдикции.
В настоящее время государства приготовлены к проведеную горнопромышленной
деятельности (т. е. исследованиям, поискам, а также эксплоатации естественных
богатств) исключительно на международном морском пространстве.
Субъектами, т. е. непосредственными авторами и адресатами международного
горного права, являются государства. Основные кодификационные работы проводя
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тся в рамках продолжающейся с 1973 г. III конференции права моря. Государства
разработали проект конвенции о морском праве, а в нем — принципы пользования
международным морским пространством. Для справедливого и рационального исполь
зования минеральных богатств этого пространства они намерены создать новую,
специалистическую Организацию морского дна. Такая организация проводила бы
от имени государств (и за их счет) непосредственное руководство международным
морским пространством. К особым правомочиям государств и Организации необхо
димо отнести: свободу научных исследований и геологической разведки, а также
право эксплоатации и необходимого использования добытых естественных богатств.

Genowefa Grabowska
DAS INTERNATIONALE BERGRECHT
Zusammenfassung
Neue Formen der internationalen Zusammenarbeit bringen die Notwendigkeit
einer raschen Entwicklung des internationalen öffentlichen Rechts mit sich. Zu
neuen Formen in den internationalen Beziehungen ist die Tätigkeit der Staaten
in Gebieten zu zählen, welche als international anerkannt worden sind. Ein Satz
an Vorschriften, der die bergmännische Tätigkeit der Staaten in diesen Gebieten
regelt ist vorläufig mit dem Begriff internationales Bergrecht bezeichnet worden.
Gegenstand dieses Rechtskapitels sind die Vorkommen an Naturschätzen, ins
besondere an Bodenschätzen, die in internationalen Gebieten gelagert sind. In
Übereinstimmung mit dem gegenwärtig geltenden Anrecht auf die internationalen
Gebiete gehören zü ihnen: die Antarktis, der Weltraum sowie die Gewässer, die
sich außerhalb der nationalen Gesetzgebung befinden. Gegenwärtig sind die Staa
ten außschließlich auf eine bergmännische Tätigkeit (Untersuchungen, Schürfar
beiten, Gewinnungsarbeiten) in den internationalen Gewässern vorbereitet. Sub
jekte, oder unmittelbare Schöpfer und Körperschaften, an die das internationale
Bergrecht gerichtet ist, sind die Staten. Die grundlegenden gesetzgeberischen
Arbeiten werden im Rahmen dr seit 1973 andauernden III Konferenz des Seerech
tes durchgeführt. Im Laufe der bisher durchgeführten Arbieten erstellten die
Staaten ein Projekt der Seerechtskonvention und in diesem Projekt — die Grund
lagen der — Nutzung der internationalen Gewässer. Um eine gerechte und ra
tionale Nutzung der interinationalefi Gewässer. Um eine gerechte und rationale
Nutzung der Bodenschätze dieses Gebietes zu sichern, beabsichtigen sie eine neue
spezialisierte Organisation des Meeresbodens zu gründen. Diese Organisation würde
im Namen dieser Staaten und auf ihre Kosten die internationalen Gewässer unmi
ttelbar verwalten. Zu den besonderen Befugnissen der Staaten und dieser Orga
nisation gehören die Freiheit der wissenschaftlichen Arbeit und Forschung, die
Freiheit auf die Ausführung geologischer Schurfarbieten sowie das Recht auf
Gewinnung und angemessene Nutzung der geförderten Bodenschätze.

