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Craig v. Ministry of Energy of Iran and others
Dames and Moore v. Iran
Eastman Kodak Company v. Iran (Partial)

Eastman Kodak Company v. Iran (Final)
Flexi-Van Leasing, Inc. v. Iran
(Jurisdiction)
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Foremost Teheran, Inc. and others v. Iran
Golpira v. Iran
Harza Engineering Company v. Iran
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sprawa nr A/18
wyrok z 06.04.1984
sprawa nr 2
wyrok nr 93-2-3 z 19.12.1983
sprawa nr 56
wyrok nr 310-56-3 z 14.07.1987
sprawy nr 842, 843 i 844
wyrok nr 581-842/843/844-1 z
22.05.1997
sprawa nr 82
wyrok nr 138-82-2 z 29.06.1984
sprawa nr 967
wyrok nr 549-967-2 z 6.07.1993
sprawa nr 120
wyrok nr 239-120-2 z 20.06.1986
sprawa nr 346
wyrok nr 71-346-3 z 03.09.1983
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wyrok nr 97-54-2 z dn. 20.12.1983
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wyrok nr 259-36-1 z dn. 11.10.1986
sprawa nr 37/231
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wyrok nr 184-161-1 z 13.08.1985
International Technical Products Corp. v. Iran
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wyrok 196-302-3 z 28.10.1985
ITT Industries, Inc. v. Iran
sprawa nr 156
wyrok nr 47-156-2 z 26.05.1983
R. Karubian v. Iran
sprawa nr 419
wyrok nr 569-419-2 z 6.03.1996
Khosrowshahi v. Iran
sprawa nr 178
wyrok nr 558-178-2 z 30.06.1994
R. S. Malek v. Iran (Merits)
sprawa nr 193
wyrok nr 534-193-3 z 11.08.1992
Mobil Oil Iran, Inc. v. Iran
sprawy nr 74, 76, 81, 150
wyrok nr 311-74/76/81/150-3 z
14.07.1987
Mohtadi v. Iran
sprawa 273
wyrok nr 573-271-3 z 2.12.1996
Moussa Aryeh v. Iran
sprawa nr 266
wyrok nr 583-266-3 z 25.09.1997
Motorola Inc. v. Iran National Airlines Corp.
sprawa nr 481
wyrok nr z 373-481-3 z 28.06.1988
Nasser Esphahanian v. Bank Tejarat
sprawa nr 157
wyrok 31-157-2 z 29.03.1983
Oil Field of Texas, Inc. v. Iran and others
sprawa nr 43
wyrok nr 10-43-FT z 7/8.12.1982
Otis Elevator Co. v. Iran
sprawa nr 284
wyrok nr 304-284-2 z 29.04.1987
T. E. Payne v. Iran
sprawa nr 335
wyrok nr 245-335-2 z 8.08.1986
Phelps Dodge Int. Corp. v. Iran
sprawa nr 135
wyrok nr 218-135-2 z 19.03.1986
Phillips Petroleum Co. Iran v. Iran
sprawa nr 39
wyrok 425-39-2 z 29.06.1989
Edgar Protiva v. Iran
sprawa nr 316
wyrok nr ITL 73-316-2 z 12.10.1989
J. Rankin v. Iran
sprawa nr 10913
wyrok nr 326-10913-2 z 3.11.1987
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sprawa nr 485
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wyrok nr 600-485-1 z 27.02.2003
J. M. Saghi v. Iran
sprawa nr 298
wyrok 544-298-2 z 22.01.1993
Sea-Land Service, Inc. v. Iran
sprawa nr 33
wyrok nr 135-33-1 z 22.06.1984
SEDCO, SEDCO International and SEDIRAN sprawa nr 129
INA Corporation v. Iran
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v. Iran
SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory)

wyrok nr ITL 55-129-3 z 28.10.1985
sprawa nr 129
wyrok nr ITL 59-129-3 z 27.03.1986
sprawa 129
wyrok nr FIN 309-129-3 z 07.07.1987
sprawa nr 128/129
wyrok nr 419-128/129-2 z 30.03.1989
sprawa nr 11135
wyrok nr 312-11135-3 z 14.07.1987
sprawa nr 827
wyrok nr 563-827-2 z 04.05.1995
sprawa nr 317
wyrok nr 298-317-1 z 22.04.1987
sprawa nr 24
wyrok nr 32-24-1 z 19.12.1983
sprawa nr 24
wyrok nr 314-24-1 z 14.08.1987
sprawa nr 64
wyrok nr 180-64-1 z 27.06.1985
sprawa nr 7
wyrok nr 141-7-2 z 29.06.1984
sprawa nr 880
wyrok 460-880-2 z 29.12.1989
sprawa nr 10199
wyrok nr 324-10199-1 z 2.11.1987

SEDCO, Inc. v. Iran (Final)
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A. Short v. Iran
M. Sobhani v. Iran (Jurisdiction)
Sola Tiles v. Iran
Starrett Housing Corp. v. Iran (Interlocutory)
Starrett Housing Corp. v. Iran (Final)
Sylvania Technical Systems, Inc. v. Iran
Tippetts, Abbett, McCarthy and Stratton v.
TAMS-AFFA
Too v. Greater Modesto Insurance Associates
and the US
K. Yeager v. Iran

Trybunały Arbitrażowe ICSID
AES Summit Generation Ltd. v. Hungary
AGIP SpA v. Congo
Amco Asia Corp. and others v. Indonesia
Alex Genin and others v. Estonia
Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v.
Venezuela (Merits)
Bayindir v. Pakistan (Jurisdiction)
Benvenuti & Bonfant v. Congo
Cemex v. Venezuela (Jurisdiction)
Cemex Caracas Investment B.V. and Cemex
Caracas II Investment B.V. v. Venezuela
Československa Obchodni Banka v. Slovakia
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sprawa nr ARB/07/22
wyrok co do meritum: 23.09.2010
sprawa nr
wyrok co do meritum: 30.11.1979
sprawa nr ARB/81/1
wyrok co do meritum: 21.11.1984
sprawa nr ARB/99/2
wyrok co do meritum: 25.06.2001
sprawa nr ARB/00/5
wyrok co do meritum: 23.09.2003
sprawa nr ARB/03/29
decyzja ws. jurysdykcji : 14.11.2005
sprawa nr ARB/77/2
wyrok co do meritum: 8.08.1980
sprawa nr ARB/08/15
decyzja ws. jurysdykcji: 30.12.2010
sprawa nr ARB/08/15
decyzja ws. środków tymczasowych:
3.03.2010
sprawa nr ARB/97/4

(Jurisdiction)
ConocoPhillips Company v. Venezuela
(Pending)
Consortium R.F.C.C. v. Morocco
Compañia de Aguas del Aconquija
Compania del Desarollo de Santa Elena S.A. v.
Costa Rica
CMS Gas Transmission Co. v. Argentina
Desert Line Projects LLC v. Yemen
Emillio Augustin Maffezini v. Spain
Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v.
Argentina (Jurisdiction)
Enron Corporation and Ponderosa Assets L.P.
v. Argentina (Ancillary Claim)
Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v.
Argentina (Merits)
FEDAX N.V. v. Venezuela (Jurisdiction)
M. R. Feldman v. Mexico (Jurisdiction)
M. R. Feldman v. Mexico (Merits)
Gas Natural SDG S.A. v. Argentina
Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine

Holcim Limited et al. v. Venezuela (Pending)
Impregilo S.p.A. v. Pakistan (Jurisdiction)
Joy Mining Machinery Ltd. v. Egypt
LG&E Energy Corp. and others v. Argentina
(Jurisdiction)
LG&E Energy Corp. and others v. Argentina
(Liability Decission)
LG&E Energy Corp. and others v. Argentina
(Award)
Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO)
v. Liberia
The Loewen Group, Inc. and R. I. Loewen v.
USA
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decyzja ws. jurysdykcji: 24.05.1999
sprawa nr ARB/07/30
sprawa w toku
sprawa nr ARB/00/6
wyrok co do meritum: 22.12.2003
sprawa nr ARB/97/3
wyrok co do meritum: 20.08.2007
sprawa nr ARB/96/1
wyrok co do meritum: 17.02.2000
sprawa nr ARB/01/8
wyrok co do meritum: 12.05.2005
sprawa nr ARB/05/17
wyrok co do meritum: 6.02.2008
sprawa nr ARB/97/7
wyrok co do meritum: 13.11.2000
sprawa nr ARB/01/3
decyzja ws. jurysdykcji: 14.01.2004
sprawa nr ARB/01/3
decyzja ws. jurysdykcji: 2.08.2004
Sprawa nr ARB/01/3
wyrok co do meritm: 22.05.2007
sprawa nr ARB/96/3
decyzja ws. jurysdykcji: 11.07.1997
sprawa nr ARB(AF)/99/1
decyzja ws. jurysdykcji: 6.12.2000
sprawa nr ARB(AF)/99/1
wyrok co do meritum: 16.12.2002
sprawa nr ARB/03/10
decyzja ws. jurysdykcji: 17.06.2005
sprawa nr ARB/00/09
wyrok ws. jurysdykcji i meritum:
16.09.2003
sprawa nr ARB/09/3
sprawa w toku
sprawa nr ARB/03/3
decyzja ws. jurysdykcji: 22.04.2005
sprawa nr ARB/03/11
wyrok ws. jurysdykcji: 6.08.2004
sprawa nr ARB/02/1
decyzja ws. jurysdykcji: 30.04.2004
sprawa nr ARB/02/1
decyzja ws. odpowiedzialności:
03.10.2006
sprawa nr ARB/02/1
wyrok: 25.07.2007
sprawa nr ARB/83/2
wyrok: 31.03.1986
sprawa nr ARB(AF)/98/3 NAFTA
wyrok: 26.06.2003

Malaysian Historical Salvors v. Malaysia
Malicorp v. Egypt
Metalclad Corporation v. Mexico
Middle East Cement Shipping v. Egypt
MTD Equity and MTD Chile v. Chile
E. A. Olguin v. Paraguay
Plama Consortium Ltd. v. Bulgaria
Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the
Congo (Annulment)
PSEG and others v. Turkey
Mobil Corporation et al. v. Venezuela
(Jurisdiction)
Mondev Int. Ltd. v. USA
Robert Azinian and others v. Mexico
The Rompetrol Group N.V. v. Romania
(Jurisdiction)
Rumeli Telekom A.S. v. Kazakhstan
Salini Construttori S.P.A v. Morocco
(Jurisdiction)
Siemens A.G. v. Argentina
H. N. Soufraki v. The United Arab Emirates
Southern Pacific Properties v. Egypt
Tokios Tokeles v. Ukraine (Jurisdiction)
Technicas Medioambientales TECMED v.
Mexico
Tradex Hellas S.A. v. Albania
Vacuum Salt Products Ltd. v. Ghana
Vivendi Universal S.A. v. Argentina
Waste Management, Inc. v. Mexico

15

sprawa nr ARB/05/10
wyrok: 17.05.2007
sprawa nr ARB/08/18
wyrok: 07.02.2011
sprawa nr ARB(AF)/97/1 NAFTA
wyrok co do meritum: 30.08.2000
sprawa ARB/99/6
wyrok co do meritum: 12.04.2002
sprawa nr ARB/01/7
wyrok co do meritum: 25.05.2004
sprawa nr ARB/98/5
wyrok co do meritum: 26.07.2001
spawa ARB/03/24
wyrok co do meritum: 27.08.2008
sprawa nr ARB/99/7
decyzja ws. anulowania wyroku z
09.02.2004: 01.11.2006
sprawa nr ARB/02/5
wyrok co do meritum: 19.01.2007
ARB/07/27
decyzja ws. jurysdykcji : 10.06.2010
sprawa nr ARB(AF)/99/2 NAFTA
wyrok co do meritum: 11.10.2002
sprawa nr ARB(AF)/97/2
wyrok co do meritum: 01.11.1999
sprawa nr ARB/06/3
decyzja ws. jurysdykcji: 18.04.2008
sprawa nr ARB/05/16
wyrok co do meritum: 29.07.2008
sprawa nr ARB/00/4
decyzja ws. jurysdykcji: 16.07.2001
sprawa nr ARB/02/8
wyrok co do meritum: 06.02.2007
sprawa nr ARB/02/7
wyrok: 07.07.2004
sprawa nr ARB/84/3
wyrok co do meritum: 20.05.1992
sprawa nr ARB/02/18
decyzja ws. jurysdykcji: 29.04.2004
sprawa nr ARB(AF)/00/2 NAFTA
wyrok co do meritum: 29.05.2003
sprawa nr ARB/94/2
wyrok co do meritum: 29.04.1999
sprawa nr ARB/92/1
wyrok: 16.02.1994
sprawa nr ARB/97/3
wyrok co do meritum: 20.08.2007
sprawa nr ARB(AF)/00/3
wyrok co do meritum: 30.04.2004

Wena Hotels Ltd. v. Egypt

sprawa nr ARB/98/4
wyrok co do meritum: 08.12.2000

Trybunały orzekające w oparciu o tzw. Kartę Energetyczną
Nykomb Synergetics v. Latvia

wyrok: 16.12.2003

Trybunały arbitrażowe powołane według reguł UNICITRAL
BG Group Plc. v. Argentina

wyrok: 24.12.2007

Chamtura Corporation v. Canada

wyrok: 02.08.2010

CME Czech Rep. B.V. v. Czech Republic
(Partial)
CME Czech Rep. B.V. v. Czech Republic
(Final)
EnCana Corporation v. Ecuador

wyrok częściowy: 13.09.2001
wyrok: 14.03.2003

Eureko B.V. v. Poland

wyrok częściowy: 19.08.2005

Ethyl Corp. v. Canada (Jurisdiction)

wyrok jurysdykcyjny: 24.06.1998

Glamis Gold Ltd. v. USA

wyrok: 08.06.2009

Ronald S. Lauder v. Czech Republic

wyrok: 13.09.2001

wyrok: 03.02.2006

Link-Trading Joint Stock Company v. Moldova wyrok: 18.04.2002
Merrill & Ring Forestry L.P. v. Canada

wyrok: 31.03.2010

Pope & Talbot v. Canada (Interim)

wyrok: 26.06.2000

Saluka Investment B.V. v. Czech Republic

wyrok częściowy: 17.03.2006

S.D. Myers v. Canada (Partial)

wyrok częściowy: 13.11.2000

Thunderbird Gaming Corp. v. Mexico

wyrok: 26.01.2006

Komisje dwustronne i trybunały powołane na podstawie tzw.
kompromisów
The Alsop Claim (USA v. Chile)

arbiter: Jerzy V
wyrok: 05.07.1911
komisja brytyjsko-wenezuelska
wyrok: 1903

Aroa Mines Case (Merits)
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Affaire de la Compagnie d’electricité de
Varsovie
Affaire des biens britannique au Maroc
espagnol (Espagne c. Royaume-Uni)
Affaire des Propriétés Religieuses
(France, Royaume-Uni, Espagne c. Portugal)
Bolivar Railway Co. Case (UK v. Venezuela)

arbiter: D. Asser
wyrok: 24.11.1932
arbiter : M. Huber
wyrok: 01.05.1925
wyroki: 02 i 04.09.1920
komisja brytyjsko-wenezuelska
wyrok: 1903
arbiter: A. Bagge
wyrok: 09.05.1934
amerykańsko-meksykańska
General Claims Commission
wyrok: 03.06.1927
wyrok: 1931

Claim of Finnish Shipowners against Great
Britain
George W. Cook Case (USA v. Mexico)

Compagnie du Catanga v. The Colony of the
Begian Congo
Deloga Bay Railway

wyrok: 1900

Don Adres Ratti (Italy v. Peru)

wyrok: 30.09.1901

David Goldenberg et fils (Allemagne c.
Roumanie)
Libyan Foreign Investment Company
(LAFICO) v. Burundi
Lena Goldfields Ltd.

arbiter: R. Fazy
wyrok : 27.09.1928
wyrok: 04.03.1991
wyrok: 03.09.1930

LIAMCO v. Libya

arbiter: S. Mahmassani
wyrok: 12.04.1977
komisja włosko-wenezueska
wyrok: 1903
komisja włosko-wenezuelska
wyrok: 1930
komisja amerykańsko-wenezuelska
wyrok: 1903 – 1905
amerykańsko-panamska
General Claims Commission
wyrok: 29.06.1933
komisja francusko-meksykańska
wyrok: 19.10.1928
komisja amerykańsko-wenezuelska
decyzja: 1903 – 1905
komisja amerykańsko-wenezuelska
decyzja: 1903 – 1905
amerykańsko-panamska
General Claims Commission
wyrok: 29.06.1933
salwadorsko-amerykański trybunał
arbitrażowy
wyrok: 09.05.1902
arbiter H. K. M. Sisnett

Martini I Case (Italy v. Venezuela)
Martini II Case (Italy v. Venezuela)
Orinoco Steamship Company Case
Panama and Abundio Caselli v. United States

G. Pinson Case (France v. Mexico)
Rudloff Case (Interlocutory)
Rudloff Case (Merits)
Marguerite de Joly de Sabla Claim (USA v.
Panama)
Salvador Commercial Company

P. W. Shufeldt Claim (USA, Guatemala)
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wyrok: 24.07.1930
francusko-niemiecki trybunał
arbitrażowy
wyrok: 1923
komisja brytyjsko-wenezuelska
wyrok: 1903
arbiter : Réne-Jean Dupuy
wyrok: 19.01.1977
arbiter: C. Hale
wyrok: 02.05.1929

Société du Carburateur Zénith v. Germany

Selwyn Case (Interlocutory)
Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya
(Merits)
Walter Fletcher Smith

Trybunały arbitrażowe powołane na podstawie kontraktów
Sapphire Int. Petroleums Ltd. v. National
Iranian Oil Co.

wyrok: 15.03.1963

Europejski Trybunał Praw Człowieka
A., B. and Company A.S. v. Germany

skarga nr 7742/76
decyzja ws. dopuszczalności: 4.07.1978
skarga nr 23484/02
wyrok: 1.07.2008
skarga nr 38746/97
wyrok: 3.07.2003
skarga nr 58154/08
wyrok: 1.06.2010
skarga nr 7011/75
decyzja: 3.10.1975
skarga nr 8793/79
wyrok: 21.02.1986
skarga nr 28490/03
decyzja ws. dopuszczalności:
18.09.2012
skarga nr 15777/89
wyrok: 16.09.1996
skargi nr 10522/83, 11011/84, 11070/84
wyrok: 19.12.1989
skarga 14556/89
wyrok: 24.06.1993
skarga nr 3524/05
decyzja ws. dopuszczalności:
18.09.2012
skarga nr 17849/91
wyrok: 20.11.1995
skarga nr 47550
decyzja ws. dopuszczalności: 7.10.2008
skargi nr 7151/75 i 7152/75
wyrok: 23.09.1982

Berent-Derda v. Poland
Buffalo Srl in liquidation v. Italy
Derda v. Poland
Henning Becker v. Denmark
James and others v. United Kongdom
Krzysztof Ogórek i Karol Ogórek v. Poland

Matos e Silva, Lds. and others v. Portugal
Mellacher and others v. Austria
Papamichalopoulos and others v. Greece
Pikielny and Others v. Poland

Pressos Compania Naviera S.A. and others v.
Belgium
Preussische Treuchand GmbH& Co Kg A.A.
Sporrong and Lönnroth v. Sweden
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Svenska Managementgruppen AB v. Sweden

skarga nr 11036/84
decyzja ws. dopuszczalności:
02.12.1985
skarga nr 13013/87
decyzja ws. dopuszczalności:
14.12.1988

Wasa Liv Ömsesidigt and others v. Sweden

Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka
Ivcher Bronstein v. Peru

wyrok: 06.02.2001

Foreign Claims Settlement Commission
Alfred Stephen Rossi

skarga nr CN-0114
decyzja: 24.04.1970
skarga nr IR-0598
decyzja: 1992
skarga nr IR-0234
decyzja: 1991
skarga nr CU-3191
decyzja: 1967
skarga nr Y-454
decyzja: 25.06.1953
skarga nr IR-0563
decyzja: 1992
skarga nr IR-0155
decyzja: 1991

Campbell F. Logan Family Trust
Seba A. Gaston
Clemens R. Maise
Angelina E. Pobrica
Marie L. Polak
William A. Spillman

Sądy krajowe
Attorney-General of the United States v. NV
Bank voor Handel en Scheepvaart
Banco National de Cuba v. Chase Manhattan
Bank
Banco National de Cuba v. Chemical Bank
New York Trust Company and Others
Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino
CPR v. Vancouver
Cultuur Maatschjappij ‘Tjisaat’ and Others v.
Sijnja and Others
May, Thomas, Cairns and Frogmore v. Reserve
Bank of Zimbabwe
Revere Jamaica Alumina Ltd. v. Attorney
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Sąd Najwyższy Holandii
wyrok: 17.10.1969
Sąd Apelacyjny II Okręgu w Nowym
Jorku
wyrok: 1981
Sąd Apelacyjny II Okręgu w Nowym
Jorku
wyrok: 10.06.1987
Sąd Najwyższy USA
wyrok: 23.03.1964
Sąd Najwyższy Kanady
wyrok: 23.02.2006
Sąd Apelacyjny w Hadze
wyrok: 24.06.1976
Sąd Najwyższy Zimbabwe
wyrok: 21.01.1986
Sąd Najwyższy Jamajki

General

wyrok: 1977

Spory dyplomatyczne
Sicilian Sulphur Monopoly

data protest lub rozstrzygnięcia: 1836 r.

The Case of Jonas King

data protest lub rozstrzygnięcia: 1853 r.

Urugway Life Insurance Monopoly

data protest lub rozstrzygnięcia:1911 r.

Italian Life Insurance Monopoly

data protest lub rozstrzygnięcia: 1912 r.
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WSTĘP
W 1933 r. M. Zimmermann, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, w rozprawie pt. Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego
w następujących słowach opisał stan badań nad zagadnieniem wywłaszczenia
w przedwojennej doktrynie prawa:
Jedną z nielicznych instytucji prawnych, które uważa się w literaturze za oddawna
ustalone i niesporne, jest instytucja wywłaszczenia. Utarło się powszechne przekonanie,
że pojęcie wywłaszczenia jest już dostatecznie zbadane i określone i nie budzi już
żadnych wątpliwości … Tem dziwniejszy musi się wydawać fakt, że przy bliższym
zbadaniu okazuje się coś przeciwnego1.

Myśl sformułowana przez profesora M. Zimmermanna jest ponadczasowa. W XX w.
nie było takiego okresu, w którym wywłaszczenie byłoby dostatecznie zbadane
i określone. W minionym wieku instytucja wywłaszczenia stale ewoluowała,
odzwierciedlając

aktualne

przemiany

polityczne

gospodarcze

i

społeczne.

W konsekwencji myśl profesora wyrażona w 1933 r. odnosi się nie tylko
do problematyki wywłaszczenia w latach 20-ych i 30-ych XX w., ale do problematyki
wywłaszczenia na przestrzeni całego XX w.
Po raz pierwszy w historii wywłaszczenie zostało uregulowane w prawie
międzynarodowym na przełomie lat 20-ych i 30-ych XX w. W 1922 r. trybunał
arbitrażowy wydał wyrok w sprawie Norwegian Shipowners’ Claims dotyczący zaboru
norweskich statków przez władze federalne USA. W 1926 i 1928 r. Stały Trybunał
Sprawiedliwości Międzynarodowej (dalej: STSM) wydał dwa orzeczenia dotyczące
polsko-niemieckiego sporu o fabrykę w Chorzowie – odpowiednio Certain German
Interests in Polish Upper Silesia (Merits) i The Factory at Chorzów (Merits). Wszystkie
trzy

orzeczenia

stały

się

prejudykatami

we

współczesnym

orzecznictwie

inwestycyjnym. Ponadto, pod koniec lat 30-ych XX w. ministrowie spraw
zagranicznych USA i Meksyku wymienili obszerną korespondencję dyplomatyczną
dotyczącą nacjonalizacji amerykańskich majątków ziemskich przez władze Meksyku.
Współcześnie wspomniane wyroki, jak i amerykańsko-meksykańska korespondencja
dyplomatyczna, są uważane za przejaw międzynarodowego prawa zwyczajowego

1
M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 1 (pisownia
oryginalna).
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w zakresie wywłaszczenia. Dały one początek tzw. minimalnemu standardowi ochrony,
a konkretnie normom międzynarodowego prawa zwyczajowego nakładającym
na państwa obowiązek wypłaty szybkiego, adekwatnego i skutecznego odszkodowania
z tytułu wywłaszczenia. Opinia profesora M. Zimmermanna jest również aktualna
współcześnie. Choć instytucja wywłaszczenia została skodyfikowana w tysiącach
dwustronnych umów międzynarodowych, jak również poddana analizie w setkach
wyroków trybunałów międzynarodowych, nie można zgodzić się z poglądem, iż została
już dostatecznie zbadana i nie budzi żadnych wątpliwości natury prawnej. Po bliższym
zbadaniu tego zagadnienia okazuje się coś dokładnie przeciwnego.
Zgodnie z tytułem rozprawy doktorskiej przedmiotem rozważań na jej kartach
jest

wywłaszczenie

mienia

cudzoziemców

w

orzecznictwie

trybunałów

międzynarodowych. Mając to na uwadze należy poczynić szereg założeń, jakimi autor
kierował się sporządzając niniejszą rozprawę. Po pierwsze, w rozprawie szczegółowej
analizie poddano orzecznictwo trybunałów międzynarodowych, niejako w oderwaniu
od analizy norm prawa międzynarodowego. W XX w. to właśnie orzecznictwo
trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych miało kluczowe
znaczenie dla rozwoju instytucji wywłaszczenia w prawie międzynarodowym.
W zależności od okresu historycznego z większym lub mniejszym natężeniem
wywłaszczenie, nacjonalizacja, konfiskata, jak i wiele innych form wywłaszczenia,
było przedmiotem rozważań trybunałów międzynarodowych. Nie rzadko spory wokół
wywłaszczenia były na tyle zawiłe merytorycznie lub umotywowane politycznie,
iż trybunały międzynarodowe nie mogły osiągnąć konsensusu w łonie własnych
składów orzekających, co do ostatecznego ich rozstrzygnięcia. W konsekwencji,
z uwagi na bogactwo orzecznictwa wywłaszczeniowego, w przedmiotowej rozprawie
doktorskiej poddaję szczegółowej analizie to właśnie orzecznictwo międzynarodowe
w

sporach

wywłaszczeniowych

w

oderwaniu

od

analizy

norm

prawa

międzynarodowego dotyczących wywłaszczenia – norm traktatowych i zwyczajowych
– choćby te normy stanowiły formalną podstawę rozstrzygnięcia tych sporów.
Po drugie, w rozprawie poddaję analizie zarówno orzeczenia międzynarodowe
w sporach wywłaszczeniowych, w których stronami były wyłącznie państwa,
jak i spory, w których jedną ze stron było państwo wywłaszczające, a drugą –
poszkodowany cudzoziemiec. W konsekwencji w rozprawie poddano analizie zarówno
spory wywłaszczeniowe, gdzie jedno z państw wzięło w opiekę dyplomatyczną
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własnego obywatela występując przeciwko państwu wywłaszczającemu, jak i te spory
wywłaszczeniowe,

gdzie

podmiotowi

wywłaszczanemu

przysługiwało

prawo

indywidualnego dochodzenia jego praw na gruncie prawa międzynarodowego.
Z punktu widzenia celu i tezy przedmiotowej rozprawy nie czynię rozróżnienia
na te dwie kategorie sporów wywłaszczeniowych, gdyż nawet w przypadku sporu
wywłaszczeniowego między państwami, poszkodowanym był zawsze cudzoziemiec –
osoba fizyczna lub prawna. Po trzecie, w przedmiotowej rozprawie analizie poddano
nie wszystkie przypadki wywłaszczenia, lecz tylko te przypadki wywłaszczenia, które
były sporne między stronami. Za orzeczeniem STSM w sprawie The Mavrommatis
Jerusalem Concessions (Merits) pod pojęciem sporu międzynarodowego należy
rozumieć następującą sytuację:
[s]pór jest brakiem porozumienia co do prawa lub faktu, konfliktem poglądów
prawnych lub interesów między stronami2.

W ten właśnie sposób należy rozumieć stosowane w przedmiotowej rozprawie
sformułowanie „spór wywłaszczeniowy”. Po czwarte, przedmiotem analizy w
rozprawie jest sytuacja faktyczna i prawna cudzoziemców, w przeciwieństwie do
sytuacji faktycznej i prawnej obywateli państwa wywłaszczającego. A to dlatego, że
prawo międzynarodowe w sposób szczególny chroni prawa cudzoziemców, raczej niż
prawa obywateli państwa wywłaszczającego. Zupełnie wyjątkowo autor powołuje się
na normy międzynarodowej ochrony praw człowieka, które chronią przed niesłusznym
wywłaszczeniem zarówno cudzoziemców, jak i obywateli państwa wywłaszczającego.
Po piąte, w rozprawie doktorskiej autor posługuje się orzeczeniami trybunałów
międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych z określoną swobodą, w tym
sensie, iż w wielu miejscach rozprawy umyślnie pomija datę i miejsce wydania
określonego wyroku, jak również bardziej szczegółowe informacje na temat sprawy, w
której dany wyrok zapadł. Podawanie wszystkich informacji na temat każdego wyroku
w tekście rozprawy godziłoby w jej styl i język. Stąd, szczegółowe dane na temat
orzecznictwa trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych znajdują
się w tabeli pt. „Wykaz orzecznictwa” na początku rozprawy doktorskiej.

2

Źródło: PCIJ Publications 1924, Series A – N° 2, s.
cij.org/pcij/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf, 13.02.2013.
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Celem przedmiotowej rozprawy doktorskiej jest analiza przeszło 200-u orzeczeń
trybunałów międzynarodowych i dodatkowo około 20-u orzeczeń sądów krajowych
orzekających w sporach wywłaszczeniowych. Analiza ta ma pomóc w udzieleniu
odpowiedzi na pytanie, czy między tymi orzeczeniami istnieje jakakolwiek zależność.
Orzeczenia tworzące jurisprudence constante pochodzą z początku, połowy i końca XX
w., jak również pierwszej dekady XXI w. Zostały wydane przez kilkadziesiąt
trybunałów międzynarodowych, zarówno stałych, jak i ad hoc. Szczegółowym celem
rozprawy jest zbadanie związków i prawidłowości występujących między orzeczeniami
międzynarodowymi wydawanymi w różnych okresach historycznych przez różne
trybunały międzynarodowe i na podstawie różnych norm prawa międzynarodowego.
W rozprawie stawiam sobie za cel odpowiedź na pytanie, dlaczego w sporach
wywłaszczeniowych trybunały międzynarodowe były skłonne odwoływać się
do orzecznictwa zupełnie różnych trybunałów międzynarodowych, których orzeczenia
zapadały nie tylko kilkadziesiąt lat wcześniej, ale również w oparciu o zupełnie różne
normy prawa międzynarodowego. Przykładowo, dlaczego Irańsko-Amerykański
Trybunał Arbitrażowy (dalej: IUSCT) orzekający w amerykańsko-irańskich sporach
majątkowych był skłonny powoływać się na decyzje francusko-włoskiej komisji
arbitrażowej z lat 50-ych XX w.3. Dlaczego współczesne trybunały arbitrażowe
rozstrzygające spory inwestycyjne były skłonne z taką łatwością powoływać się
na wnioski STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits) z 1928 r. lub amerykańskomeksykańskiej komisji roszczeniowej z 1948 r.4.
W niniejszej rozprawie doktorskiej stawiam tezę o istnieniu szczególnego zbioru
orzecznictwa trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych –
tzw. juridprudence constante. Zbiór ten jest wewnętrznie spójny, mimo iż orzeczenia
które go konstytuują:
1) pochodzą od zupełnie różnych trybunałów międzynarodowych,
2) orzekających w zupełnie różnych okresach historycznych i
3) na podstawie zupełnie różnych przepisów prawa międzynarodowego.
Choć orzecznictwo to nie charakteryzuje się, ani powiązaniami instytucjonalnymi
między orzekającymi w sporach wywłaszczeniowych trybunałami międzynarodowymi,

3

W sprawie Oil Field of Texas, Inc. v. Iran and others z 1986 r. IUSCT przywołał decyzję w sprawie
Décision N° 196 z 1952 r.
4
Przykładowo, w sprawach Siemens A.G. v. Argentina oraz Vivendi Universal S.A. v. Argentina
trybunały przywołały sprawę Jalapa Railroad and Power Co. (USA v. Mexico) z 1948 r.
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ani powiązaniami materialnoprawnymi między poszczególnymi normami prawa
międzynarodowego stanowiącymi podstawę rozstrzygnięcia, ani też powiązaniami
między okresami historycznymi, w których wydawano poszczególne orzeczenia,
juridprudence constante zachowuje szczególną ciągłość i prawidłowość w zakresie
wywłaszczenia – określa czym wywłaszczenie jest w prawie międzynarodowym.
Teza o istnieniu juridprudence constante w sporach wywłaszczeniowych jest oparta
na wnioskach płynących z analizy orzecznictwa trybunałów międzynarodowych
w sporach wywłąszczeniowych:
–

Za pośrednictwem jurisprudence constante jest możliwe zdefiniowanie
pojęcia

„wywłaszczenie”,

mimo,

iż

prawu

międzynarodowemu

nie jest znana definicja legalna tego pojęcia. Dzięki jurisprudence constante
możliwe jest zdefiniowanie nie tylko pojęcia „wywłaszczenie”, ale również
wielu

innych

pojęć stosowanych

w

sporach

wywłaszczeniowych,

jak na przykład odszkodowanie „szybkie”, „adekwatne” i „skuteczne”.
–

W świetle jurisprudence constante wywłaszczenie jest pojęciem szerokim
i oznacza środek pozbawienia mienia mogący obejmować wiele jego form,
niezależnie od zastosowanej terminologii, np. terminów „wywłaszczenie”,
„nacjonalizacja”, „odebranie”, czy „konfiskata”.

–

Podmiotem wywłaszczającym jest państwo. Jurisprudence constante
precyzuje, iż pod pojęciem państwa należy rozumieć organy jego władzy
wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, a w przypadku państw
federalnych również organy władz stanowych. Za państwo należy również
uznać wszelkiego rodzaju emanacje państwa. Podmiotem wywłaszczanym
jest cudzoziemiec, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.
Jurisprudence constante precyzuje natomiast, jak należy określać
obywatelstwo osób fizycznych lub prawnych, jeżeli istnieją jakiekolwiek
wątpliwości w jego zakresie.

–

Przedmiotem wywłaszczenia jest mienie. W świetle jurisprudence
constante pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko prawo własności
i inne prawa majątkowe, ale również prawa obligacyjne, dobre imię
i reputację, a nawet prawa nabyte i ekspektatywę praw.

–

W świetle jurisprudence constante wyróżnia się dwie podstawowe formy
wywłaszczenia – wywłaszczenie bezpośrednie i wywłaszczenie pośrednie.
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Jurisprudence constante miało szczególny wpływ na określenie katalogu
form wywłaszczenia pośredniego, czyli takiego, gdzie nie dochodzi
do formalnego transferu tytułu prawnego, lecz zaledwie do ingerencji
w lub kontroli nad mieniem.
–

W świetle jurisprudence constante można wyróżnić międzynarodowy
standard wywłaszczeniowy, czyli zasady i kryteria, w świetle których
państwo może realizować prawo do wywłaszczenia. Jeżeli te zasady
i kryteria są spełnione, wywłaszczenie jest legalne. Jeżeli nie są spełnione –
państwo ponosi odpowiedzialność

międzynarodową. Choć w obu

przypadkach podmiotowi wywłaszczanemu przysługuje odszkodowanie
z tytułu wywłaszczenia, w przypadku wywłaszczenia nielegalnego
odszkodowanie ma charakter szczególny.
Celowi i tezie przedmiotowej rozprawy doktorskiej jest podporządkowana
struktura rozprawy. Rozprawa składa się, oprócz wstępu i zakończenia, z siedmiu
następujących rozdziałów:
–

Rozdział I pt. „Pojęcie wywłaszczenia” jest poświęcony definicji
wywłaszczenia, jak i źródłom prawa międzynarodowego regulującym
zagadnienie wywłaszczenia.

–

Rozdział
i

II

pt.

„Jurisprudence

instytucjonalne

źródła

constante”

zbioru

omawia

orzecznictwa

historyczne
trybunałów

międzynarodowych w zakresie wywłaszczenia. Tłumaczy brak powiązań
instytucjonalnych, materialnoprawnych, jak i historycznych między
orzeczeniami konstytuującym ten zbiór.
–

Rozdział III pt. „Podmiot i przedmiot wywłaszczenia” odpowiada
na pytanie, kto jest podmiotem wywłaszczającym, a kto podmiotem
wywłaszczanym, jak również, jakie prawa wchodzą w zakres przedmiotu
wywąłszczenia.

–

Rozdział IV pt. „Formy wywłaszczenia bezpośredniego” omawia trzy
podstawowe formy wywłaszczenia bezpośredniego – nacjonalizację,
wywłaszczenie sensu stricto i konfiskatę, których skutkiem jest transfer
praw majątkowych. Omawia również problematykę wywłaszczenia
jako skutecznego środka walki ze współczesnym międzynarodowym
kryzysem finansowym.
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–

Rozdział V pt. „Formy wywłaszczenia pośredniego” omawia katalog tych
form wywłaszczenia, których skutkiem nie jest transfer praw majątkowych,
a jedynie ingerencja w lub kontrola nad mieniem cudzoziemca.

–

Rozdział VI pt. „Legalność wywłaszczenia” poświęcony jest prawu
do

wywłaszczenia,

wywłaszczenia

–

a

przede

celowi

wszystkim,

publicznemu,

kryteriom

zakazowi

legalności

dyskryminacji,

due process of law i odszkodowaniu – od spełnienia których uzależniona
jest legalność wywłaszczenia w prawie międzynarodowym.
–

Rozdział VII pt. „Odszkodowanie za wywłaszczenie” omawia zagadnienie
odszkodowania za wywłaszczenie legalne i nielegalne.

Struktura rozprawy doktorskiej została podporządkowana dwóm metodom
badawczym – porównawczej i historycznej. W każdym rozdziale rozprawy doktorskiej
autor przeprowadza analizę porównawczą określonego „wycinka” wywłaszczenia,
np. form wywłaszczenia bezpośredniego i pośredniego, posługując się orzecznictwem
trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych. Z kolei w każdym
podrozdziale danego rozdziału autor posługuje się metodą historyczną starając
się wykazać prawidłowości panujące w orzecznictwie wywłaszczeniowym, poczynając
od przykładów orzeczeń historycznie najstarszych, czyli tych z początku XX w.,
a skończywszy na przykładach orzeczeń najbardziej współczesnych, czyli tych
z początku XXI w. Na przykład, w rozdziale piątym autor opisuje katalog form
wywłaszczenia pośredniego, konfrontując ze sobą różne poglądy przedstawicieli
doktryny

prawa,

jak

również

porównując

różne

orzeczenia

w

sporach

wywłaszczeniowych. Z kolei w jednym z podrozdziałów tego rozdziału, poświęconemu
formom wywłaszczenia pośredniego, autor przeprowadza analizę orzecznictwa
w

ujęciu

historycznym

–

poczynając

od

najstarszego

orzecznictwa

wywłaszczeniowego, a skończywszy na orzecznictwie współczesnym. Autor bada,
między innymi, czy konfiskacyjne opodatkowanie mienia cudzoziemca, powinno zostać
uznane za jedną z form wywłaszczenia pośredniego, jak również, czy istnieje
jakakolwiek ciągłość lub prawidłowość w orzecznictwie międzynarodowym w tym
właśnie zakresie. Choć struktura rozprawy może wydawać się pozornie prosta –
poczynając od analizy pojęcia „wywłaszczenie”, poprzez podmiot i przedmiot
wywłaszczenia, formy bezpośrednie i pośrednie wywłaszczenia, a skończywszy
na legalności wywłaszczenia –, jak również stwarzać wrażenie, że odwzorowuje
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budowę już istniejących monografii poświęconych wywłaszczeniu, taka właśnie
struktura rozprawy zastosowana została umyślnie. Pozwoliła ona na metodyczną
analizę rozwoju orzecznictwa międzynarodowego w zakresie wywłaszczenia,
jak również wyciągnięcie interesujących wniosków na temat prawidłowości panujących
w orzecznictwie w sporach wywłaszczeniowych w różnych okresach historycznych.
Ponadto, należy wskazać czego niniejsza rozprawa doktorska nie dotyczy.
Po pierwsze, przedmiotowa rozprawa doktorska nie jest kompleksową analizą
problematyki wywłaszczenia. Ambicją autora nie było przeprowadzenie naukowej
syntezy źródeł prawa międzynarodowego, poglądów doktryny i orzecznictwa
międzynarodowego poświęconych wywłaszczeniu. Autor ogranicza się jedynie
w przedmiotowej rozprawie do badania związków i zależności panujących w zbiorze
orzecznictwa międzynarodowego w sporach wywłaszczeniowych. Po drugie, niniejsza
rozprawa nie dotyczy problematyki wywłaszczeniowej w prawie krajowym,
a zwłaszcza w prawie polskim. Choć prawo międzynarodowe nie wykształciło definicji
legalnej wywłaszczenia, i dlatego musi się ono odwoływać do różnych definicji
legalnych tego pojęcia w krajowych porządkach prawnych, w niniejszej rozprawie
doktorskiej autor w bardzo ograniczonym zakresie odwołuje się do prawa krajowego
dotyczącego wywłaszczenia. Nie oznacza to, że w przedmiotowej rozprawie
doktorskiej autor nie posługuje się orzecznictwem krajowym. Wręcz przeciwnie,
w rozprawie przytoczono co najmniej dwadzieścia wyroków sądów krajowych
w sporach wywłaszczeniowych. Po trzecie, niniejsza rozprawa nie dotyczy
problematyki wywłaszczenia w relacjach polsko-niemieckich, polsko-amerykańskich
i polsko-żydowskich. Celem rozprawy nie jest analiza zaszłości historycznych,
a zwłaszcza powojennej nacjonalizacji przez Polskę różnych sektorów gospodarki
narodowej

i

różnego

rodzaju

kategorii

nieruchomości

należących

niegdyś

do cudzoziemców. Również dlatego, że zagadnienie to było już przedmiotem
szczegółowej i wyczerpującej analizy w polskiej doktrynie prawa5. Po czwarte,
niniejsza

rozprawa

nie

dotyczy

problematyki

wywłaszczenia

w

kontekście

międzynarodowej ochrony praw człowieka. Co do zasady, autor nie weryfikuje
orzecznictwa wywłaszczeniowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej:
ETPC). Z prostej przyczyny – orzecznictwo prawnoczłowiecze w sporach

5

Por.: W. Góralski (red.), Transfer. Obywatelstwo. Majątek. Trudne problemy stosunków polskoniemieckich. Studia i dokumenty, Warszawa 2005.
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wywłaszczeniowych dotyczy głównie relacji państwo wywłaszczające – obywatel
państwa wywłaszczającego. Tylko w niewielkim zakresie dotyczy ono relacji państwo
wywłaszczające – cudzoziemiec. Nie oznacza to, że w niniejszej rozprawie doktorskiej
w

ogóle

nie

przytoczono

wywłaszczeniowych.

W

orzecznictwa

rozprawie

prawnoczłowieczego

przytoczono

kilkanaście

w sprawach, gdzie skarżącym był wyjątkowo cudzoziemiec.

29

w

orzeczeń

sporach
ETPC

ROZDZIAŁ I
POJĘCIE WYWŁASZCZENIA
1. Pojęcie wywłaszczenia w prawie międzynarodowym i
krajowym

1.1. Terminologia

Prawo międzynarodowe posługuje się różnego rodzaju terminologią na
określenie szeroko rozumianego objęcia we władanie przez państwo mienia należącego
do cudzoziemca. Do najczęściej stosowanych terminów należą „wywłaszczenie”
(expropriation),
„odebranie”

„nacjonalizacja”

(taking),

ale

(nationalization),

również

„rekwizycja”

„konfiskata”

(confiscation),

(requisition),

„sekwestracja”

(sequestration), „przepadek” (forfeiture), „likwidacja” lub „przymusowa likwidacja”
(compulsory liquidation), „pozbawienie” (depraviation), „pozbawienie posiadania”
(dispossesion), „zatrzymanie” (retention), „interwencja” (intervention)6, „przymusowy
zarząd” (receivership)7 oraz „zajęcie” (seziure)8. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
za sprawą dynamicznego rozwoju międzynarodowego prawa inwestycyjnego mowa jest
również o ochronie przed środkami wywierającymi skutek podobny (similar effect to
…)9 lub równorzędny (equivalent effect to …)10 co wywłaszczenie lub nacjonalizacja,
jak również przed środkami równorzędnymi (tantamount to …)11 z wywłaszczeniem lub
nacjonalizacją.
W prawie międzynarodowym, zarówno traktatowym, jak i zwyczajowym,
wymienione pojęcia są definiowane stosunkowo rzadko, albo wcale. Przykładowo,
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1803 (XVII) z 1962 r. w sprawie stałej
6

Tak art. 1 (a) Porozumienia między Rządem Stanów Zjednoczonych a Rządem Republiki Albanii w
sprawie uregulowania niektórych roszczeń z 10.03.1995 r.
7
Tak Francja w skardze przeciwko Libanowi przed MTS z 1953 r. w sprawie Afaire de la Société
Electricité de Beyrouth : ICJ Pleadings, ‘Electricite de Beyrouth’ Company case (France v. Lebanon), s.
13 (http://www.icj-cij.org/docket/files/20/9025.pdf, 6.02.2012).
8
Szerzej na temat terminologii anglojęzycznej (taking, depraviation, expropriation, ect.) w Y. Dinstein,
“Deprivation of Property of Foreigners under International Law” [w:] N. Ando, E. McWhinney, R.
Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, The Hague 2002, vol. 2, s. 853.
9
Patrz np. art. 4 modelowego BIT Chińskiej Republik Ludowej (2003).
10
Patrz np. art. 5 modelowego BIT Wielkiej Brytanii (2005).
11
Patrz np. art. 1110 The North America Free Trade Agreement (NAFTA).
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suwerenności

nad

zasobami

naturalnymi,

będąca

odzwierciedleniem

międzynarodowego prawa zwyczajowego w zakresie wywłaszczenia, posługuje się
pojęciami wywłaszczenie, nacjonalizacja i konfiskata, nie definiując jednak żadnego z
nich. Jak słusznie zauważa W. Dudek w prawie międzynarodowym z uwagi na brak
definicji legalnej „stosując te pojęcia przypisano im powszechnie rozumiane znaczenie
w prawie wewnętrznym”12. W prawie międzynarodowym, a zatem i w orzeczeniach
trybunałów międzynarodowych, wymienione powyżej pojęcia bardzo często są
stosowane zamiennie. Nie rzadko również nadaje się im znaczenie równorzędne
traktując jako pojęcia synonimiczne13. Dzieje się tak, ponieważ inne jest rozumienie
wywłaszczenia na gruncie prawa krajowego, a inne – bardziej uniwersalne – na gruncie
prawa międzynarodowego. Inny też jest skutek prawny zastosowania tych środków na
gruncie prawa krajowego, a inny na gruncie prawa międzynarodowego. Stosowanie
danego terminu przez sędziów arbitrażowych, dyplomatów i przedstawicieli doktryny w
miejsce innego terminu jest uzależnione od szeregu czynników. Jednym z nich jest
pochodzenie sędziego lub dyplomaty z określonego kręgu cywilizacyjnego, określonej
tradycji i kultury prawnej. Przykładowo, w państwach o anglosaskim systemie prawa
bardzo popularnym terminem jest „odebranie” (taking)14. Zdaniem angielskiego
prawnika G. White’a odebranie jest terminem najbardziej neutralnym spośród
wszystkich innych terminów wywłaszczeniowych15. Innym czynnikiem wpływającym
na zastosowanie danego terminu w prawie międzynarodowym judykaturze i doktrynie
jest okres historyczny i charakterystyczne dla tego okresu przemiany gospodarczospołeczne. W pierwszej połowie XX w. umowy międzynarodowe dotyczące
cudzoziemców posługiwały się bardzo ogólnymi sformułowaniami na określenie

12

W. Dudek, Międzynarodowe aspekty nacjonalizacji w Polsce, Warszawa 1976, s. 26.
W orzeczeniu z 15.08.1980 r. w sprawie Benvenuti & Bonfant v. Congo trybunał arbitrażowy w swoich
rozważaniach tylko w paragrafach 4.56 – 4.65 użył aż pięciu terminów na określenie tego samego stanu
faktycznego: seizure, dispossession, nationalization, confiscation, expropriation (ILR 1984, vol. 67, s.
375). Podobnie w doktrynie. W opracowaniu na temat nacjonalizacji spółki Kanału Sueskiego autor
uznał, iż nacjonalizacja obejmuje zarówno „wywłaszczenie”, jak i „konfiskatę” (R. Delson,
“Nationalization of the Suez Canal Company: Issues of Public and Private Law”, CLR 1957, vol. 57, nr 6,
s. 759, przyp. 31).
14
W prawie amerykańskim stosowany jest również inny termin, condemnation, na określenie
wywłaszczenia majątku prywatnego przez władze stanowe lub federalne. Umocowaniem prawnym do
przeprowadzenia wywłaszczenia jest emitent domain – działanie w ramach domeny publicznej. Działanie
w ramach emitent domain zostało uregulowane w V Poprawce do Konstytucji USA z 1787 r. oraz w
konstytucjach stanowych.
15
G. White, Nationalization of Foreign Property, London 1961, s. 3.
13
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wywłaszczenia16, ewentualnie zasadą traktowania narodowego lub zasadą najwyższego
uprzywilejowania, a zupełnie wyjątkowo expresis verbis terminami konfiskata i
wywłaszczenie17. W konsekwencji do 1939 r. najczęściej stosowanymi pojęciami były
wywłaszczenie i konfiskata. Do 1945 r. termin nacjonalizacja nie był powszechnie
stosowany. Po raz pierwszy został on zastosowany przez Rosję Sowiecką w dekrecie o
nacjonalizacji banków z dnia 14 grudnia 1917 r. i dyrektywie z 1918 r. w sprawie
nacjonalizacji podstawowych przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych. Jego
powszechne zastosowanie na arenie międzynarodowej przypada dopiero na rok 1945 i
lata następne, czyli w okresie największych przemian gospodarczo-społecznych w
państwach socjalistycznych, państwach powstałych w wyniku dekolonizacji oraz w
tych państwach zachodnich o gospodarce wolnorynkowej, które były szczególnie
zainteresowane zwiększeniem kontroli rządu nad strategicznymi gałęziami gospodarki.
Od lat 50-ych XX w. w pracach Komisji Prawa Międzynarodowego (ILC) w obszarze
odpowiedzialności państw za pozbawianie obcokrajowców ich mienia najczęściej
stosowanym terminem było wywłaszczenie. W IV Raporcie F. Garcii-Amadora,
specjalnego sprawozdawcy ILC ds. odpowiedzialności państw, termin wywłaszczenie
został zastosowany przeszło 160 razy, nacjonalizacja około 40, a odebranie zaledwie
618.
Tendencja do powszechnego stosowania terminu wywłaszczenie zdaje się
utrzymywać współcześnie w dobie gwałtownego rozwoju międzynarodowego prawa
inwestycyjnego.

Według

jednego

z

opracowań

dotyczących

wywłaszczenia

opublikowanego na łamach The Netherlands Yearbook of International Law spośród
196 traktatów o wzajemnej ochronie inwestycji zawartych do 1983 r. pojęcie
„odebranie własności” (taking of
wszystkich

traktatów),

property) zostało użyte w 14 traktatach (7.1 %

„wywłaszczenie”

(expropriation)

w

160

(81.6

%),

„nacjonalizacja” (nationalization) w 96 (48.2 %), „pozbawienie” (deprivation) w 23
(11.7 %), „konfiskata” (confiscation) w 5 (2.5 %), a „zajęcie” (seizure) w 3 (1.5 %) z

16
Patrz np. art. 1 (in fine) amerykańsko-węgierskiego Traktatu o przyjaźni, wymianie handlowej i
stosunkach konsularnych z 24.06.1925 r. lub art. 1 (przedostatni akapit) amerykańsko-estońskiego
Traktatu o przyjaźni, wymianie handlowej i stosunkach konsularnych z 23.12.1925 r. Źródło:
www.worldlii.org/int/other/LNTSer/, 10.02.2010.
17
Patrz np. art. XXI ust. 5 francusko-czechosłowackiej Konwencji o wymianie handlowej z 2.07.1928 r.
Źródło: www.worldlii.org/int/other/LNTSer/, 10.02.2010.
18
International responsibility. Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC Yearbook
1959,
vol.
II,
s.
1
i
n.,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1959_v2_e.pdf, 13.07.2012.
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nich19. Współcześnie częstotliwość stosowania przez trybunały międzynarodowe
danego terminu zależy od terminologii zastosowanej w prawie właściwym
stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia danego sporu wywłaszczeniowego. Ponieważ
na gruncie międzynarodowego prawa zwyczajowego i traktatowego najczęściej
stosowanym terminem jest wywłaszczenie, w konsekwencji termin ten dominuje w
orzecznictwie trybunałów międzynarodowych. A skoro jest to najczęściej stosowany
termin w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych, również w przedmiotowej
rozprawie ten właśnie termin jest stosowany jako termin podstawowy obejmujący
pozostałe formy wywłaszczenia20.

1.2. Istota wywłaszczenia

Dla R. Dolzera i Ch. Schreuera „wywłaszczenie jest najbardziej dotkliwą formą
ingerencji

w

majątek”21.

Niewątpliwie

przeciwieństwem

tak

rozumianego

„wywłaszczenia” (expropriation), w sensie semantycznym i ekonomicznym, jest
„przywłaszczenie” (appropriation)22 lub „nabycie” (acquisition) przez państwo
wywłaszczające określonego składnika majątku23. Przywłaszczenie niekoniecznie musi
oznaczać uzyskanie tytułu prawnego, tj. prawa własności do tego składnika majątku,
choć tak oczywiście jest w większości przypadków. Przywłaszczenie po stronie
państwa może polegać na uzyskaniu określonych korzyści majątkowych lub wejściu we
władanie określonej rzeczy bez rozstrzygania o jej tytule prawnym. Istota
wywłaszczenia i odpowiadającego mu przywłaszczenia sprowadza się do dylematu o
charakterze społecznym, do obowiązku ważenia z jednej strony zbiorowego interesu
społecznego, a z drugiej – słusznego interesu indywidualnego. Wyrazicielem tego
pierwszego jest państwo, wyrazicielem drugiego – podmiot prywatny. W sytuacji, gdy
państwo decyduje się na wywłaszczenie prywatnego mienia, interes społeczny bierze
górę nad interesem indywidualnym. Określone prawa po stronie podmiotu
19
W. Verwey, N. Schrijver, “The Taking of Foreign Property under International Law: A New Legal
Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 4.
20
Niektórzy przedstawiciele doktryny za termin najbardziej powszechny i „pojemny” uznawali nie tyle
wywłaszczenie, co nacjonalizację: I. Foighel, Nationalization. A Study in the Protection of Alien Property
in International Law, London 1957 (reprinted: Westport 1982), s. 20.
21
R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 95.
22
Por., inter alia, Ronald S. Lauder v. Czech Republic (§ 203).
23
A. Newcombe, “The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law”, ICSID Review
2005, vol. 20, nr 1, s. 7.
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wywłaszczanego przechodzą na państwo lub państwo ingeruje w te prawa w takim
stopniu, że tracą one wartość majątkową. Wywłaszczenie nie musi oznaczać
całkowitego pominięcia słusznego interesu indywidualnego. Nawet w takiej sytuacji
podmiotowi wywłaszczanemu przysługują określone prawa, na jakich składnik majątku
przechodzi na państwo przy jednoczesnym zachowaniu przez ten podmiot jego wartości
majątkowej.

Zachowanie

wartości

majątkowej

wywłaszczonego

mienia

jest

zagwarantowane w postaci odszkodowania24. Niewątpliwie jednak nie sposób nie
zgodzić się z poglądami S. Gendina, który uważa, że w procesie wywłaszczenia
interesy jednostki nie są równe interesom społeczeństwa, że istnieje między nimi
szczególnego rodzaju różnica, i że w razie konfliktu interes jednostki musi zawsze
ustąpić interesowi społeczeństwa. Usprawiedliwieniem, la razones justificativas
wywłaszczenia jest „interes wyższy”25. Prawny obowiązek ważenia zbiorowego
interesu społecznego – wspomnianego „interesu wyższego” – oraz słusznego interesu
indywidualnego powinien poprzedzać moment wywłaszczenia. Obowiązek ten jest
istotną zasadą prawa publicznego wstępującą w większości krajowych porządków
prawnych26. Oddaje również istotę wywłaszczenia w prawie międzynarodowym.
Pozwala spojrzeć na to zagadnienie, zarówno od strony utraty określonego składnika
majątku przez podmiot prywatny, podmiot wywłaszczany, jak i od strony jego
przywłaszczenia przez podmiot publiczny – państwo. Takie dwustronne ujęcie
problematyki wywłaszczenia, zarówno od strony utraty, jak i przywłaszczenia, nie jest
nowatorskie wbrew opinii niektórych przedstawicieli doktryny27. Już w 1959 r. o
przywłaszczeniu (appropriation) w procesie wywłaszczenia wspominał w swoim

24

W polskiej doktrynie istotę wywłaszczenia omawia S. Czuba: „Tradycyjne pojęcie wywłaszczenia,
które mieści w sobie element pozbawienia jednostki jej praw, jest wyraźnie ograniczone przez przesłankę
niezbędności – konieczności w indywidualnym, konkretnym przypadku i przez przyjęcie zasady pełnego
odszkodowania. Widać wyraźnie ograniczony cel wywłaszczenia: wywłaszczony może stracić przedmiot
swojego prawa, jego interes musi ustąpić przed interesem społecznym, ale wywłaszczenie nie może
sięgać dalej, wywłaszczony zatrzymuje w postaci pełnego odszkodowania wartość majątkową, jaką
reprezentował ten przedmiot.” (S. Czub, „Wywłaszczenie a inne sposoby przejęcia nieruchomości przez
państwo”, AUMCS (Sectio G) 1972, vol. XIX).
25
Według S. Gendina „interes wyższy” przybiera trzy formy: użyteczności publicznej, interesu
socjalnego i interesu państwowego. Więcej patrz: M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny
prawa publicznego, Lwów 1933, s. 19.
26
W polskim porządku prawnym zasada ta wyrażona została w art. 7 KPA, który stanowi o konieczności
ważenia interesu społecznego oraz słusznego interesu obywateli. Na uwagę zasługuje to, iż ważeniu
podlega nie tyle interes indywidualny, co „słuszny” interes indywidualny.
27
Por. A. Newcombe, “The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law”, ICSID
Review 2005, vol. 20, nr 1, s. 7.
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raporcie specjalny sprawozdawca ILC F. Garcia-Amador28. Również w 1982 r. takie
dwustronne rozumienie wywłaszczenia w wykładach w ramach Haskiej Akademii
Prawa Międzynarodowego profesor R. Higgins określiła jako „międzynarodowe prawo
realokacji praw majątkowych”29.

1.3. Pojęcie wywłaszczenia w prawie międzynarodowym

Pojęcie wywłaszczenia w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem co
najmniej problematycznym. Prawo międzynarodowe nie wykształciło definicji legalnej
wywłaszczenia. I choć wiele umów międzynarodowych posługuje się tym pojęciem, nie
tłumaczą one jego znaczenia. W konsekwencji prawo międzynarodowe nie określa
czym wywłaszczenie jest, lecz wskazuje raczej na kryteria i skutki wywłaszczenia na
gruncie prawa

międzynarodowego. Również przedstawiciele

doktryny prawa

międzynarodowego nie są zgodni co do definicji tego pojęcia, mimo że problematyka
wywłaszczenia była podejmowana w wielu klasycznych dziełach na ten właśnie
temat30. Przykładowo, S. Friedmana w dziele pt. Expropriation in International Law
wskazuje, że “wywłaszczenie to postępowanie regulowana przez prawo. To akt prawny
pochodzący od właściwie ukonstytuowanego rządu, działającego w granicach swojej
jurysdykcji i prawa”31. Według I. Foighela, autora Nationalization. A Study in the
Protection of Alien Property in International Law, wywłaszczenie jest „obowiązkowym
nabyciem majątku, które odbywa się z korzyścią dla dobra wspólnego i które wyposaża
osobę dotkniętą wywłaszczeniem w roszczenie pełnego odszkodowania”32. Z kolei
przedmiotem zainteresowania G. Chrisie na łamach British Yearbook of International
Law było „… tego rodzaju odebranie, które prowadzi do zastosowania szeroko uznanej

28

International responsibility. Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC Yearbook
1959, vol. II, s. 12, http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1959_v2_e.pdf,
13.07.2012.
29
R. Higgins, “The Taking of Property by the State. Recent Developments in International Law”, Recueil
des Cours 1982-III, tom 176, s. 269.
30
Patrz w szczególności: J. Herz, “Expropriation of Foreign Property”, AJIL 1941, vol. 35, nr 3, s. 243;
G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law”, BYIL 1962, vol. 38, s.
307; S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953; B. Wortley, Expropriaion in Pubic
International Law, Cambridge 1959; R. Higgins, “The Taking of Property by the State: Recent
Developments in International Law”, Requeil des Cours 1982-III, vol. 176, s. 259; inne.
31
S. Friedman, op. cit., s. 136.
32
I. Foighel, Nationalization. A Study in the Protection of Alien Property in International Law, London
1957 (reprinted: Westport 1982), s. 14.
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zasady prawa międzynarodowego, na podstawie której majątek cudzoziemców nie
może być zwyczajnie odebrany na cel publiczny lub inny bez adekwatnego
odszkodowania”33. W poszukiwaniu definicji wywłaszczenia przedstawiciele doktryny
bardzo często odwoływali się do pojęć prawa krajowego lub definicji słownikowych by
w ten właśnie sposób stworzyć doktrynalną definicję wywłaszczenia34. Mimo braku
definicji legalnej na gruncie prawa międzynarodowego oraz jasnej i precyzyjnej
definicji doktrynalnej, to bogate orzecznictwo trybunałów międzynarodowych w
sporach

wywłaszczeniowych,

tzw.

jurisprudence

constante,

pozwoliło

na

wyodrębnienie cech charakterystycznych wywłaszczenia. Łącznie wszystkie te cechy
składają się na autonomiczne pojęcie wywłaszczenia w prawie międzynarodowym. Są
to następujące cechy:
Po pierwsze, „prawo międzynarodowe nie przewiduje w sposób władczy
szczególnej formy jaką wywłaszczenie musi przybrać”35. Wywłaszczenie w prawie
międzynarodowym, czyli to które za F. Garcia-Amadorem można określić po prostu
jako „wywłaszczenie w ogólności” (expropriation in general)36, jest pojęciem bardzo
szerokim obejmującym różnego rodzaju formy typowe dla prawa krajowego. Do
katalogu tych form zaliczamy m.in. wywłaszczenie sensu stricto, nacjonalizację,
konfiskatę i inne o skutku konfiskacyjnym, jak również różne formy wywłaszczenia
pośredniego zwanego również faktycznym37. R. Dolzer i C. Schreuer słusznie
zauważają, że „co do zasady międzynarodowe prawo wywłaszczenia wyrosło z oraz
odzwierciedla

równoległe

prawa

krajowe”38.

Konsekwencją

takiego

ujęcia

wywłaszczenia jest to, że w prawie międzynarodowym forma lub metoda
wywłaszczenia nie ma większego znaczenia. Takiego zdania był, między innymi, G.
Fitzmaurice.

Uczony

wskazał,

że

rozróżnienie

między

nacjonalizacją

a

wywłaszczeniem jest rozróżnieniem co do faktu, a nie co do prawa. Skutek obydwu jest
taki sam – osoba dotknięta interwencją państwa traci majątek39. Podobnego zdania był
33

G. Christie, op. cit., s. 307.
M. Wortley w wykładzie w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego przytacza definicję
wywłaszczenia z francuskiego Dictionnaire moderne de l’Academie z XIX w. Według tego słownika:
“exproprier c’est : prive quelqu’un d’une propriété immobilière, pour cause d’utilité publique moyennant
une indemnité” (M. Wortley, “Problèmes Soulvés en Droit en Droit International Privé par la Législation
sur l’Expropriation”, Recueil des Cours 1939-I, vol. 67, s. 351).
35
S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 136.
36
International responsibility ..., op. cit., s. 10 i n.
37
Zagadnienie wywłaszczenia uregulowane zostało właściwie w każdym krajowym porządku prawnym.
Patrz m.in.: J. Garner (ed.), Compensation for compulsory purchase. A comparative study, London 1975.
38
R. Dolzer, C. Schreuer, op. cit., s. 95.
39
Por. I. Foighel, op. cit., s. 21.
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również specjalny sprawozdawca ILC F. Garcia-Amador. Wskazał, iż „prawo
międzynarodowe umożliwia państwom większą swobodę działania w zakresie metody
wywłaszczenia, aniżeli w zakresie motywów i powodów wywłaszczenia”40.
Po drugie, na podstawie praktyki państw i orzecznictwa trybunałów
międzynarodowych dokonano klasyfikacji wywłaszczenia na bezpośrednie (de iure) i
pośrednie (de facto). Różnica między wywłaszczeniem bezpośrednim a pośrednim
polega na tym, że w przypadku tego drugiego mamy do czynienia z ingerencją państwa
w mienie cudzoziemca wynikającą z faktycznego działania, aniżeli formalnych aktów
prawnych państwa prowadzących do pozbawienia cudzoziemca tytułu prawnego do
określonego składnika mienia. Różnica między wywłaszczeniem bezpośrednim i
pośrednim została zarysowana przez STSM w sprawie Certain German Interests in
Polish Upper Silesia (Merits)41, a następnie powtórzona w sprawie Factory at Chorzów
(Merits)42. Podział ten w swoim orzecznictwie utrwalił ostatecznie IUSCT. W wyroku z
1984 r. w sprawie Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA IUSCT
wskazał, iż na gruncie prawa międzynarodowego wywłaszczenie może mieć miejsce,
nawet jeżeli nie doszło do formalnego odebrania tytułu prawnego, lecz do ingerencji w
lub kontroli nad określonym składnikiem majątku43. Ponadto, z praktyki państw i
orzecznictwa trybunałów międzynarodowych wynika również, że wywłaszczenie
bezpośrednie obejmuje takie formy jak nacjonalizacja, wywłaszczenie sensu stricto i
konfiskata,

natomiast wywłaszczenie pośrednie jest katalogiem otwartym o

nieograniczonej liczbie form44.
Po trzecie, przedmiotem wywłaszczenia jest mienie (property). Pojęcie mienia
w prawie międzynarodowym jest bardzo szerokie, zbliżone znaczeniowo do pojęcia
mienia w polskim prawie cywilnym. Mieniem jest zatem własność i wszelkie inne
prawa majątkowe45. W praktyce trybunałów międzynarodowych przedmiotem
wywłaszczenia jest nie tylko prawo własności nieruchomości, jak w sprawie The Polish

40

International responsibility ..., op. cit., s. 16.
Patrz: PCIJ Publications 1926, Series A – N° 7, s. 44.
42
Patrz: PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 22.
43
Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1607.aspx, 13.05.2011.
44
Y. Dinstena uznał nadmierne opodatkowanie, dewaluację, szkody wywołane zamieszkami i
rewolucjami za zjawiska, które nie stanowią o odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państwa,
przy czym orzecznictwo międzynarodowe uznaje je co raz częściej za przejaw wywłaszczenia
pośredniego (Y. Dinstein, “Deprivation of Property of Foreigners under International Law” [w:] N.
Ando, E. McWhinney, R. Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, The Hague 2002, vol. 2,
s. 852).
45
Patrz: art. 44 Kc.
41
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Agrarian Reform and the German Minority przed STSM46, lub prawo własności
ruchomości, jak w sprawie William L. Pereira Associates, Iran v. Iran przed IUSCT,
ale również wszelkie atrybuty prawa własności, posiadanie, pożytki z rzeczy,
ograniczone prawa rzeczowe, a przede wszystkim, prawa ex contactu będące
przedmiotem rozważań w sprawie Norwegian Shipowners’ Claims. Są to również
prawa wynikające z decyzji administracyjnych – licencje, pozwolenia i koncesje.
Orzecznictwo trybunałów międzynarodowych przeszło w tym zakresie długą ewolucję
obejmując swoim zakresem nie tylko prawa in rem, ale również prawa in personam.
Współcześnie wystarczy by prawa miły jakąkolwiek wartość ekonomiczną by stały się
przedmiotem wywłaszczenia. Jak to ujął IUSCT w sprawie Amoco International
Finance Corp. (Partial) wywłaszczenie może rozciągać się na każde prawa, które mogą
być swobodnie nabywane i zbywane z uwagi na swoją wartość pieniężną47.
Współcześnie synonimem mienia z elementem obcym są inwestycje zagraniczne.
Po czwarte, podmiotami wywłaszczenia w prawie międzynarodowym są
państwo i cudzoziemiec. Prawo międzynarodowe w stosunkowo ograniczonym zakresie
znajduje zastosowanie do wywłaszczenia mienia należącego do obywateli państwa
wywłaszczającego48. Jak słusznie zauważa Lord Shawcross w wykładzie w ramach
Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego „… tradycyjnie prawo państwa do
pozbawienia posiadania właściciela będącego cudzoziemcem jest poddane kwalifikacji
przepisów prawa międzynarodowego, które nie znajdują analogicznego zastosowania w
stosunku do obywatela …”49. Pod pojęciem cudzoziemca należy rozumieć zarówno
osobę fizyczną, jak i osobę prawną. W przypadku osób fizycznych o statusie
cudzoziemca przesądza ich tzw. efektywne obywatelstwo50, natomiast w przypadku
dookreślenia obywatelstwa osób prawnych praktyka trybunałów międzynarodowych
nie jest jednolita.

46

Sprawa niemiecko-polska wniesiona i wycofana z STSM przez Niemcy w 1933 r. Więcej: PCIJ
Publications 1933, Series A/B – N° 58, s. 174.
47
Por. IUSCT Reports 1987, vol. 15, s. 189 i 220.
48
O ile ogólne zasady prawa międzynarodowego w zakresie wywłaszczenia oraz międzynarodowe prawo
inwestycyjne dotyczą ochrony praw cudzoziemców, o tyle normami prawa międzynarodowego
właściwymi dla ochrony obywateli państwa wywłaszczającego będą jedynie prawa człowieka.
49
Lord Shawcross, “The Problems of Foreign Investment in International Law”, Requeil des Cours 1961I, vol. 102, s. 344.
50
Por. zwłaszcza wyrok MTS w sprawie Nottebohm (Second Phase). Źródło: Nottebohm Case (second
phase), Judgment of April 6th, 1955: ICJ Reports 1955, s. 22, http://www.icjcij.org/docket/files/18/2674.pdf, 19.02.2013.
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Po piąte, na gruncie prawa międzynarodowego domniemuje się, iż
wywłaszczenie jest legalne. Legalność wywłaszczenia, zarówno na gruncie prawa
międzynarodowego, jak i krajowego, wynika z suwerennego charakteru aktów
państwa51. Wywłaszczenie jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego wtedy i
tylko wtedy, gdy państwo jest zobowiązane na podstawie umowy międzynarodowej lub
zwyczaju międzynarodowego do szczególnego ograniczenia lub wyłączenia tego
prawa. W konsekwencji o nielegalności wywłaszczenia przesądzi konkretna treść
zobowiązania. Przykładowo STSM w orzeczeniu w sprawie Certain German Interests
in Polish Upper Silesia (Merits) dokonał analizy zobowiązania Polski w tym zakresie
wynikającego z przepisów polsko-niemieckiej Konwencji Genewskiej z 1922 r.52.
Również IUSCT w wielu swoich orzeczeniach dokonał analizy prawa zwyczajowego w
zakresie wywłaszczenia53. W konsekwencji kilkudziesięcioletnia praktyka państw
potwierdzona wieloma orzeczeniami międzynarodowymi wskazuje, że wywłaszczenie
będzie

legalne

na

gruncie

prawa

międzynarodowego,

jeżeli

wywłaszczenie

przeprowadzono:
1) na cel publiczny;
2) bez dyskryminacji;
3) zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
4) za szybkim, adekwatnym i skutecznym odszkodowaniem.
Należy również zaznaczyć, iż wywłaszczenie legalne na gruncie prawa krajowego,
niekoniecznie zostanie za takie uznane na gruncie prawa międzynarodowego.
Wywłaszczenie może spełniać wszelkie wymogi prawa krajowego a dalszym ciągu być
sprzeczne

z

prawem

międzynarodowym,

zwłaszcza

w

zakresie

standardu

odszkodowawczego.
Po szóste, państwo może ponosić odpowiedzialność międzynarodową za
wywłaszczenie.

Według

ogólnych

zasad

prawa

międzynarodowego

o

odpowiedzialności państwa przesądza, po pierwsze, naruszenie normy prawa
międzynarodowego dotyczącej wywłaszczenia (tzw. nielegalność wywłaszczenia), a po
drugie, przypisanie tego działania lub zaniechania państwu – jego organowi władzy
ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej. Począwszy od orzeczenia w sprawie
51

Tak trybunał w sprawie TEXACO Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits). Por.: Y. Dinstein,
“Deprivation of Property of Foreigners under International Law” [w:] N. Ando, E. McWhinney, R.
Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, The Hague 2002, vol. 2, s. 852.
52
PCIJ Publications 1926, Series A – N° 7, s. 22.
53
Patrz np. INA Corporation v. Iran (ILR 1987, vol. 75, s. 601).
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The Factory at Chorzów (Merits)54 jest bezsporne, że państwo odpowiedzialne za
wywłaszczenie nielegalne ma obowiązek usunięcia negatywnych skutków swego
działania lub zaniechania w formie restitutio in integrum55 lub odszkodowania56. Inny
charakter ma odpowiedzialność państwa wywłaszczającego wobec cudzoziemca jako
osoby fizycznej lub prawnej, a inny wobec państwa pochodzenia cudzoziemca, w
sytuacji gdy państwo to decyduje się na objęcie własnego obywatela opieką
dyplomatyczną57.

1.4. Cechy nacjonalizacji i wywłaszczenia w prawie krajowym

Spośród katalogu form i metod wywłaszczenia w prawie krajowym na
szczególna uwagę należy zwrócić na dwie najbardziej klasyczne – po pierwsze,
nacjonalizację i po drugie, wywłaszczenie, które w niniejszym opracowaniu określono
terminem wywłaszczenie sensu stricto58. Stanowią one tzw. administracyjnoprawne
sposoby nabycia prawa własności. Jak słusznie zauważa K. Osajda do przejścia prawa
w trybie nacjonalizacji i wywłaszczenia „… nie dochodzi w skutek porozumienia się
zainteresowanych (jak jest w przypadku umowy), a w rezultacie władczej ingerencji
państwa (...) nie występują zatem równorzędne i równoprawne podmioty (co jest
domeną metody cywilnoprawnej), lecz pojawia się relacja władcza, a transfer mienia
dokonuje się bez zgody zainteresowanych”59. W obu przypadkach państwo działa na
zasadzie imperium.
Instytucję nacjonalizacji w przepisach prawa polskiego uregulowano w Ustawie
o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z 1946

54

PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 47.
Patrz np. Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits) (§ 109)(źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 36).
56
Patrz np. Amco Asia Corp. and others v. Indonesia (Merits) (§ 264 et seq.)(ILM 1985, vol. 24, s.
1036).
57
Patrz np. The Mavrommatis Jerusalem Concessions (1924) (PCIJ Publications 1924, Series A – N° 2,
s. 12).
58
W polskiej doktrynie prawa wywłaszczenie sensu stricto nie jest jedną z kilku klasycznych znanych
krajowym porządkom prawnym form szeroko rozumianego wywłaszczenia. Wywłaszczenie sensu stricto
w polskim prawie i doktrynie są definiowane zawężająco – to pozbawienie prawa własności
nieruchomości, w przeciwieństwie do wywłaszczenia innych praw majątkowych (J. Ignatowicz, K.
Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003, s. 107).
59
K. Osajda, Nacjonalizacja i reprywatyzacja. Akty prawne, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa
2009, s. 3.
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r.60, Dekrecie PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r.61, Dekrecie o
własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy62 i innych63. Na
podstawie

wskazanych

przepisów

prawa

polskiego

można

wyróżnić

cechy

nacjonalizacji charakterystyczne nie tylko dla polskiego, ale właściwie dla każdego
porządku krajowego. Po pierwsze, transfer prawa własności w formie nacjonalizacji
następuje z mocy prawa (ex lege) na podstawie aktu generalnego, głównie ustawy lub
aktu jej równorzędnego. Po drugie, nacjonalizacja dla swojej ważności nie wymaga
żadnych aktów wykonawczych lub orzeczeń sądów krajowych. Nawet jeżeli
nacjonalizacji towarzyszy akt wykonawczy w postaci rozporządzenia lub dekretu lub
orzeczenie sądu krajowego określające szczegółowo tryb przejścia prawa na państwo,
wówczas transfer prawa następuje na podstawie ustawy nacjonalizacyjnej a wszelkie
akty wykonawcze lub orzeczenia mają jedynie charakter deklaratoryjny, są
potwierdzeniem zaistniałego stanu. Po trzecie, nacjonalizacja jest pierwotnym i
translatywnym sposobem nabycia własności64. Nabycie ma charakter pierwotny, co
oznacza, że dotychczasowy właściciel traci prawo własności, a nabywa je Skarb
Państwa65, przy czym, nabycie prawa podmiotowego nie pochodzi od określonego
podmiotu. Skutkiem nabycia pierwotnego jest to, że wygasają wszelkie obciążenia
związane z rzeczą – tzw. ograniczone prawa rzeczowe66. Nabycie ma również charakter
translatywny, co oznacza, że Skarb Państwa nabywa prawo własności o nie zmienionej
treści67. Nabywane prawo istniało zatem przed dokonaniem nacjonalizacji. Po czwarte,
nacjonalizacja ma charakter aktu generalnego i abstrakcyjnego. Ma zastosowanie
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Dz. U. 1946 Nr 3 poz. 17. Ustawa była podstawą prawną w wielu sprawach na etapie krajowym (patrz
np. wyrok NSA z dn. 05.02.2003 r. w sprawie o sygn. IV SA 2854/01) oraz wielu skarg wnoszonych
przez polskich obywateli do ETPC na podstawie art. 1 I Protokołu do Konwencji z 1950 r. (patrz np.
sprawy Krzysztof Ogórek and Karol Ogórek v. Poland oraz Pikielny and Others v. Poland ).
61
Dz. U. 1945 Nr 3 poz. 13. Por. również postanowienie TK z dn. 28.11.2001 r. w sprawie o sygn. SK
5/01.
62
Dz. U. 1945 Nr 50 poz. 279. Tzw. Dekret Bieruta jest przedmiotem licznych postępowań krajowych, a
z uwagi na przewlekłość tych postępowań na etapie krajowym również postępowań międzynarodowych
przed ETPC na podstawie art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950
r. (patrz np. sprawy Berent-Derda v. Poland oraz Derda v. Poland).
63
Patrz np.: Dekret o przejęciu niektórych nieruchomości na cele reformy rolnej i osadnictwa z 1945 r.
(Dz. U. 1945 Nr 57 poz. 321).
64
Tak: K. Osajda, op. cit., s. 5 i 6.
65
Nabycie w wyniku nacjonalizacji prywatnej własności przez jednostki samorządu terytorialnego należy
określać jako komunalizację. Tak: J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit., s. 106.
66
Polskiemu prawu znana jest konstrukcja, gdzie ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości
rzeczywiście nie przechodzą na Skarb Państwa, natomiast „przechodzą” one na nieruchomość, która
zostanie przyznana podmiotowi tytułem rekompensaty. Por. zwłaszcza art. 4 Dekretu o przejęciu
niektórych nieruchomości na cele reformy rolnej i osadnictwa z 1945 r.
67
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, s. 101-104.
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wobec wskazanej ustawowo kategorii lub grupy dóbr (nieruchomości o określonej
powierzchni lub przeznaczeniu, przedsiębiorstw określonej gałęzi gospodarki, itd.).
Nacjonalizacja nie jest zatem skierowana imiennie do konkretnego właściciela
konkretnego składnika mienia. Po piąte, jak zauważa W. Dudek „Bardzo istotnym
kryterium uznania za nacjonalizację przejścia prywatnej własności na rzecz państwa są
motywy (…). Nie można tu pominąć względów ekonomicznych oraz pobudek
ideologicznych i politycznych”68. W Polsce po 1945 r. motywy ideologiczne i
ekonomiczno-społeczne, niezależnie od oceny ich słuszności, były powszechnie
dominujące w procesie nacjonalizacji prywatnego mienia69.
Instytucję wywłaszczenia w przepisach prawa polskiego uregulowano w art. 21
Konstytucji RP z 1997 r.70 oraz w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 r.71.
Instytucja wywłaszczenia znana była prawu polskiemu znacznie wcześniej. Jeszcze
przed II wojną światową w okresie dwudziestolecia międzywojennego wywłaszczenie
określano mianem „ekspropriacji”72. Charakterystyczne dla prawa krajowego, również
dla prawa polskiego, jest to że przedmiotem regulacji w zakresie wywłaszczenia jest
transfer wyłącznie prawa własności i to tego prawa które dotyczy nieruchomości,
niejako pomijając regulacje sposobów transferu innych niż własność praw na innych
niż nieruchomości dobrach73. Takie rozumienie wywłaszczenia zastrzeżone dla prawa
własności nieruchomości w polskim prawie konstytucyjnym i orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego uznane zostało za zbyt wąskie i podlegające interpretacji w drodze
orzecznictwa74. Przedmiotem wywłaszczenia w prawie krajowym może być zatem
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W. Dudek, Międzynarodowe aspekty nacjonalizacji w Polsce, Warszawa 1976, s. 18 i 19.
Poza pobudkami ideologicznymi i chęcią wprowadzenia nowego ustroju gospodarczo-społecznego
należy zwrócić uwagę, iż nacjonalizację usprawiedliwiano potrzebą odbudowy kraju po zniszczeniach
wojennych. Przejęcie nieruchomości warszawskich na podstawie tzw. Dekretu Bieruta motywowano
koniecznością szybkiej odbudowany miasta.
70
Art. 21 Konstytucji RP stanowi: „1: Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2.
Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za
słusznym odszkodowaniem.” (http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm, 12.03.2013). Z kolei art. 31 ust. 3
Konstytucji RP dopuszcza możliwość ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych jedynie na
podstawie ustawy i tylko w demokratycznym państwie prawnym, nie mogą te ograniczenia naruszać
istoty tych praw.
71
Por.: Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741. Polskie ustawodawstwo wywłaszczeniowe i nacjonalizacyjne
omówione zostało w: S. Czuba, „Wywłaszczenie a inne sposoby przejęcia nieruchomości przez
państwo”, AUMCS Sectio G Ius 1972, vol. XIX 12, s. 267 in fine i n.
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Takim terminem posługiwał się m.in. profesor M. Zimmermann.
73
Patrz: art. 112 ust. 2 u.g.n.: „2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu, albo
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1(659), s. 17 i n. Patrz również: orzeczenie TK z dn. 28.05.1991 r. w sprawie o sygn. K 1/91.
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każde prawo zbywalne. Chcąc wskazać cechy charakterystyczne wywłaszczenia w
prawie krajowym należy wskazać następuje z nich. Po pierwsze, transfer prawa w
formie wywłaszczenia następuje na podstawie aktu indywidualnego – decyzji
administracyjnej. Po drugie, transfer prawa w wyniku wywłaszczenia następuje z mocy
wspomnianej decyzji administracyjnej i dla swojej ważności, ale również skuteczności,
nie wymaga żadnych aktów wykonawczych. Ponieważ decyzja administracyjna
wywołuje skutki prawne wprost, jest również samowykonalna, w konsekwencji stanowi
samodzielną podstawę wpisu do ksiąg wieczystych. Po trzecie, wywłaszczenie jest
pierwotnym sposobem nabycia prawa. Nabycie może mieć zarówno charakter
translatywny, jak i konstytutywny75. Translatywny charakter nabycia ujawni się w
przypadku, gdy przedmiotem wywłaszczenia będzie istniejące prawo własności, zaś
konstytutywny, gdy wywłaszczenie polegać będzie na ograniczeniu prawa własności
poprzez ustanowienie nowego prawa – ograniczonego prawa rzeczowego76. Po czwarte,
wywłaszczenie ma charakter aktu indywidualnego, dotyczy pozbawienia w interesie
publicznym konkretnego prawa w konkretnych indywidualnych okolicznościach
sprawy (np. budowy odcinka autostrady lub obwodnicy miasta). Po piąte, w procesie
wywłaszczenia zbywcą może być zarówno podmiot prywatny, jak i jednostka
samorządu terytorialnego. Natomiast nabywcą prawa jest Skarb Państwa lub jednostka
samorządu terytorialnego. Prawo polskie dopuszcza bowiem możliwość wywłaszczenia
na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości należącego do jednostki
samorządu terytorialnego77.
Mając na uwadze powyższe cechy charakterystyczne dla dwóch klasycznych
form pozbawienia mienia, nacjonalizacji i wywłaszczenia sensu stricto, na przykładzie
prawa polskiego, należy mieć na uwadze, że są one typowe właściwie dla każdego
porządku prawnego na świecie. O ile ich skutki dotyczyć będą obcokrajowców a
ewentualne spory z tego wynikające nie zostaną rozstrzygnięte na etapie krajowym, w
sposób nieuchronny będą one przedmiotem rozważań trybunałów międzynarodowych.

2. Źródła prawa międzynarodowego w zakresie
wywłaszczenia
75

Tak: K. Osajda, op. cit., s. 13.
Ibidem, s. 13 i 14.
77
Patrz art. 113 ust. 2 u.g.n.
76
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2.1. Umowy międzynarodowe wielostronne

Pojęcie

wywłaszczenia

zostało

ujęte

w

wielu

źródłach

prawa

międzynarodowego publicznego – w międzynarodowych umowach wielostronnych i
dwustronnych, w międzynarodowym prawie zwyczajowym, jak i w ogólnych zasadach
prawa. Jednym z takich źródeł są umowy wielostronne. W obrocie międzynarodowym
nie funkcjonuje ich wiele, w przeciwieństwie do umów dwustronnych. Na przestrzeni
ostatniego wieku powstało natomiast szereg projektów umów wielostronnych. Choć nie
zostały one nigdy przyjęte przez społeczność międzynarodową, stanowią bogate źródło
wiedzy na temat wywłaszczenia.
Jednym z pierwszych projektów umowy wielostronnej regulującej traktowanie
cudzoziemców i należące do nich spółki był projekt umowy pod egidą Ligii Narodów.
Konferencja dyplomatyczna w tej sprawie odbyła się w dniach 5 listopada – 4 grudnia
1929 r. w Paryżu z udziałem delegacji z 47-u państw. Z uwagi na jej fiasko konferencję
w tej samej sprawę zwołano w 1930 r. do Hagi. Również i ta konferencja zakończyła
się niepowodzeniem78. W tym samym czasie prace nad projektem umowy wielostronnej
regulującej odpowiedzialność państw za ingerencję w mienie cudzoziemców były
prowadzone przez instytucje prywatne. W 1929 r. prace takie prowadził Uniwersytet
Harvarda, a konkretnie prof. E. Borchard. Choć projekt konwencji, The Harvard Draft
Convention on Responsibility of States for Damage Done in their Territory to the
Person or Property of Foreigners (dalej: The Harvard Draft Convention), nie posługiwał
się pojęciem wywłaszczenia, posługiwał się ogólnym pojęciem „aktu bezprawnego”
(wrongful act)79. W 1960 r. The Harvard Draft Convention podlegał rewizji na
wnioesek ówczesnego dyrektora Biura Prawnego Sekretariatu ONZ, dr Yuen-li Liang,
jak również Sekretariatu ILC ONZ. Władze Uniwersytetu Harvarda powierzyły rewizję
The Harvard Draft Convention z 1929 r. dwóm profesorom prawa, Sohn i Baxterowi.
Przygotowali oni, co najmniej, dwanaście wersji konwencji – The Harvard Draft
Convention on the International Responsibility of States for Injuries to the Economic
Interests of Aliens. Dwunasty Harvardzki projekt konwencji z 1960 r. nosi nazwę od
78

A. Kuhn, “The International Conference of the Treatment of Foreigners”, AJIL 1930, vol. 24, nr 3, s.
570. Patrz również: S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 123.
79
Źródło: AJIL Spec. Supp. 1929, vol. 23, s. 133 i n.
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nazwisk jego autorów – The Sohn-Baxter Draft Convention80. Przesłanki legalności
wywłaszczenia zostały uregulowane w art. 10 projektu konwencji. W ich świetle
wywłaszczenie jest bezprawne (wrongful) jeżeli, po pierwsze, jest przeprowadzane na
cel inny niż publiczny i bez szybkiego odszkodowania oraz, po drugie, z naruszeniem
umowy międzynarodowej. Artykuł 10 brzmi następująco:
Artykuł 10
(Odebranie i pozbawienie możliwości korzystania i czerpania korzyści z mienia)
1.
Odebranie z upoważnienia Państwa jakiegokolwiek majątku cudzoziemca, jak
również korzystanie z niego, jest bezprawne:
(a)
jeżeli nie odbywa się na cel publiczny w sposób oczywisty za taki uznany przez
prawo generalnie stosowane w czasie odebrania, lub
(b)
jeżeli odbywa się z naruszeniem traktatu.
2.
Odebranie z upoważnienia państwa jakiegokolwiek majątku cudzoziemca, jak
również korzystane z niego, jest bezprawne, jeżeli nie towarzyszy mu szybka wypłata
odszkodowania zgodnie z najwyższymi następującymi standardami (…)
3.
(a) „Odebranie mienia” obejmuje nie tylko pozaprawne odebranie mienia, ale
również jakąkolwiek nieracjonalną ingerencję w korzystanie, czerpanie pożytków, czy
też rozporządzanie mieniem, tak by można uzasadnić ingerencję, iż ów właściciel z
tego powodu nie będzie w stanie korzystać, czerpać pożytków lub dysponować
mieniem w trakcie racjonalnego okresu czasu po rozpoczęciu takiej ingerencji
(b) „Odebranie korzystania z mienia” obejmuje nie tylko pozaprawne odebranie
korzystania z mienia, ale również jakiekolwiek nieracjonalną ingerencję w korzystanie
lub czerpanie pożytków z
4.
Jeżeli Państwo odbiera mienie w toku powszechnego programu reform
gospodarczo-społecznych, sprawiedliwe odszkodowanie wymagane przez ten Artykuł
może zostać spłacone w ciągu racjonalnego okresu kilku lat (…)
5.
Odebranie mienia cudzoziemca bez odszkodowania lub pozbawienie
korzystania lub czerpania korzyści z mienia, które wynika z zastosowania prawa
podatkowego; z ogólnej zmiany wartości waluty; z działania właściwych organów
Państwa w celu utrzymania porządku publicznego, zdrowia lub moralności; lub ze
zgodnego z prawem wykonania prawa wojny; lub w jakikolwiek inny sposób
powiązane z normalnym stosowaniem praw Państwa nie będzie uznane za bezprawne
…81
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Sohn-Baxter Draft Convention powoływało
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trybunałów
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międzynarodowych w wyrokach w sprawach wywłaszczeniowych . Na projekt
powołał się, między innymi, sędzia H. Aldrich w opinii indywidualnej (concurring
80

Tekst projektu dostępny w: L. B. Sohn, R. R. Baxter,”Responsibility of States for Injuries to the
Economic Interests of Aliens”, AJIL 1961, vol. 55, s. 545.
81
Źródło: Ibidem, s. 553 i 554.
82
Trybunały międzynarodowe posługując się pojęciem „projektu konwencji harvardzkiej” mają
zazwyczaj na myśli The Sohn-Baxter Draft Convention z 1960 r. Należy mieć na uwadze, że w
rzeczywistości prace nad „projektem konwencji harvardzkiej” na Uniwersytecie Harvarda trwały już od
1929 r.
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opinion) do wyroku IUSCT z 1983 r. w sprawie ITT Industries Inc. v. Iran83. Został on
również przywołany w sprawach inwestycyjnych Desert Line Projects LLC v. Yemen84,
Pope & Talbot v. Canada (Interim)85 i Saluka Investment B.V. v. Czech Republic86.
W 1948 r. państwa południowoamerykańskie zrzeszone w ramach Organizacji
Państw Amerykańskich podpisały Konwencję Ekonomiczną z Bogoty87. W latach 40ych, 50-ych i 60-ych była to bodaj jedyna umowa wielostronna regulująca bardziej
szczegółowo problematykę ochrony zagranicznego mienia – inwestycji. W tym okresie
powstało również kilka kolejnych projektów umów wielostronnych. W 1959 r. projekt
konwencji regulującej ochronę inwestycji, The Abs-Schawcross Draft Convention on
Investment Abroad (dalej: The Abs-Schawcross Draft Convention), przygotowało
Society to Advance the Protection of Foreign Investment zrzeszające europejskich
biznesmenów i prawników. Projekt swoimi nazwiskami firmowali przywódcy
stowarzyszenia – Hermana Abs, prezes zarządu Deutche Bank i Lord Schawcross, były
Attorney-General Zjednoczonego Królestwa. Projekt dotyczył ochrony inwestycji w
ogólności, raczej niż szczegółowo standardu wywłaszczeniowego88. W 1988 r. pod
egidą ONZ powstał kolejny projekt konwencji międzynarodowej regulujący status
zagranicznych spółek – The Draft United Nations Code of Conduct on Transnational
Corporations. On również nie spotkał się z przychylnym przyjęciem przez społeczność
międzynarodową89. Prace nad konwencją wielostronną prowadzono również w ramach
OECD. Pod egidą tej organizacji międzynarodowej przygotowano dwa projekty
konwencji wielostronnej. W 1967 r. powstała The OECD Draft Convention on the
Protection of Foreign Property (dalej: The OECD Draft Convention). Projekt
przewidywał obowiązek ogólnego poszanowania mienia cudzoziemców, jednak bez
odwołania do standardu wywłaszczeniowego90. W 1995 r. w ramach OECD podjęto
83

Patrz: ILR 1987, vol. 72, s. 229.
§ 151 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/DesertLine.pdf, 20.02.2012.
85
Patrz: http://italaw.com/documents/InterimAward_001.pdf, 04.02.2013.
86
§ 256 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Saluka-PartialawardFinal.pdf, 11.03.2012.
87
Konwencję Ekonomiczną państwa OPA podpisały w Bogocie w dn. Problematyka ochrony mienia
cudzoziemców, w tym przypadku prywatnych inwestycji zagranicznych, została uregulowana w
rozdziale IV Konwencji (art.22-27). Źródło: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-43.html,
01.12.2012.
88
Tekts
projektu
dostępny
na:
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/Compendium/en/137%20volume%205.pdf, 01.12.2012.
89
J. Karl, “On the Way to Multilateral Investment Rules – Some Recent Policy Issus”, ICSID Review
2002, vol. 17, nr 2, s. 294.
90
The OECD Draft Convention w art. 1 nakłada na państwa obowiązek poszanowania i ochrony mienia
cudzoziemców stanowiący „ogólną zasadę prawa międzynarodowego”. W art. 4 – 8 obowiązek ten ulega
skonkretyzowaniu. Państwa zobowiązane są do: 1) sprawiedliwego i równego traktowania (fair and
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kolejną próbę przygotowania projektu konwencji wielostronnej chroniącej inwestycje,
Multirateral Agreement on Investment (dalej: MAI). Choć w 1998 r. negocjatorom
udało się przygotować ostateczny tekst konwencji, jak również wprowadzić do jego
treści zasady wychodzące daleko poza tradycyjne pojmowanie inwestycji, tj. ochronę
środowiska naturalnego i kluczowe standardy prawa pracy, projekt MAI spotkał się z
ostrą krytyką ze strony ruchu antyglobalistycznego i ostatecznie nie doszło nawet do
jego podpisania91.
Wraz ze wzrostem tendencji globalistycznych w latach 90-ych XX w. doszło do
przyjęcia szeregu umów wielostronnych regulujących ochronę mienia cudzoziemców,
również standard wywłaszczeniowy. Do proliferacji umów wielostronnych doszło w
ramach regionalnej integracji gospodarczej państw, a postanowienia o wywłaszczeniu
znalazły się umowach o ustanowieniu obszarów wolnego handlu. W Ameryce
Północnej w dn. 17 grudnia 1992 r. podpisano Północnoamerykański Układ o Wolnym
Handlu (dalej: NAFTA)92. W Ameryce Środkowej w dn. 5 sierpnia 2004 r. podpisano
Dominican Republic – Central America – United States Free Trade Agreement (dalej:
CAFTA-DR)93. W Azji Południowo-Wschodniej w ramach ASEAN94 podpisano szereg
porozumień inwestycyjnych, których zwieńczeniem był ASEAN Comprehensive
Investment Agreement (dalej: ACIA) z dn. 26 lutego 2009 r.95. Wszystkie trzy
wymienione umowy regionalne zawierają postanowienia chroniące cudzoziemców
przed wywłaszczeniem ich mienia. Zgodnie z art. 1110 NAFTA:
1.

„Żadna ze stron nie może bezpośrednio lub pośrednio znacjonalizować lub
wywłaszczyć inwestycji inwestora drugiej Strony na jej terytorium lub też podjąć
środka równoznacznego z nacjonalizacją lub wywłaszczeniem takiej inwestycji
(„wywłaszczenie”), chyba że:
a) na cel publiczny;

equitable treatment), 2) stałej ochrony i bezpieczeństwa (constatnt protection and security) mienia
cudzoziemców, 3) niestosowania środków nieuzasadnionych i niedyskryminacyjnych (unreasonable and
discriminatory
measures).
Test
projektu
dostępny
na:
http
http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/39286571.pdf, 02.12.2012
91
J. Karl, “On the Way to Multilateral Investment Rules – Some Recent Policy Issus”, ICSID Review
2002, vol. 17, nr 2, s. 298 i 299.
92
Tekst konwencji dostępny na: http://www.nafta-sec-alena.org/, 3.01.2011.
93
Tekst konwencji dostępny na: http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-drdominican-republic-central-america-fta/final-text, 01.12.2012.
94
ASEAN:Association of South East Asian Nations. Powstała w 1967 r. organizacja międzynarodowa
regionalna skupiająca 10 państw: Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Kambodża, Brunei
Darassalam, Laos, Myanmar i Wietnam.
95
Zanim w 2009 r. doszło do podpisania ACIA państwa skupione w ASEAN w dn. 15.12.1987 r.
podpisały Agreement on Promotion and Protection of Investment. Porównaj zwłaszcza art. VI tego
porozumienia.
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b) bez podstawy dyskryminacyjnej:
c) zgodnie z odpowiednią procedurą prawną oraz Artykułem 1105 (1); jak

również
d) za wypłatą odszkodowania zgodnie z ustępami od 2 do 6;

2.

Odszkodowanie będzie ekwiwalentem sprawiedliwej wartości rynkowej
wywłaszczonej inwestycji bezpośrednio przed tym jako doszło do wywłaszczenia
(„data wywłaszczenia”), jak również nie będzie odzwierciedleniem jakiejkolwiek
zmiany w wartości mającej miejsce dlatego, że o planowanym wywłaszczeniu
wiedziano wcześniej. Do kryteriów wyceny zalicza się wartość ciągłą
przedsiębiorstwa, wartość aktywów włącznie z zadeklarowaną wartością
podatkową mienia rzeczowego, jak również inne kryteria, jeżeli to konieczne, dla
określenia sprawiedliwej wartości rynkowej.
3. Odszkodowanie zostanie wypłacone bez zwłoki i zostanie zrealizowane w
całości96.

Zgodnie z treścią powyższego przepisu w art. 1110 NAFTA wskazano co na podstawie
konwencji należy rozumieć pod pojęciem wywłaszczenia i daty wywłaszczenia, jak
również jaki jest konwencyjny standard odszkodowawczy za wywłaszczenie. Przepis
ten został przywołany, między innymi, w sprawach Metalclad Corporation v. Mexico i
The Loewen Group, Inc. and R. I. Loewen v. USA97. W sprawie Mondev Int. Ltd. v. USA
trybunał arbitrażowy uznał, że art. 1110 NAFTA jest odzwierciedleniem standardu
zwyczajowego98. W sprawie S.D. Myers v. Canada (Partial) natomiast trybunał
wskazał według jakich kryteriów należy interpretować pojęcie wywłaszczenia z art.
1110 NAFTA99.
Postanowienia porozumień zawartych w Azji Południowo-Wschodniej (ACIA) i
Ameryce Środkowej (CAFTA-DR) nie odbiegają zasadniczo od treści NAFTA.

96

Treść art. 1110 NAFTA w wersji ang. jest następująca:
„1. No Party may directly or indirectly nationalize or expropriate an investment of an investor of another
Party in its territory or take a measure tantamount to nationalization or expropriation of such an
investment ("expropriation"), except: (a) for a public purpose; (b) on a non-discriminatory basis; (c) in
accordance with due process of law and Article 1105(1); and (d) on payment of compensation in
accordance with paragraphs 2 through 6.
2. Compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately
before the expropriation took place ("date of expropriation"), and shall not reflect any change in value
occurring because the intended expropriation had become known earlier. Valuation criteria shall include
going concern value, asset value including declared tax value of tangible property, and other criteria, as
appropriate, to determine fair market value.
3. Compensation shall be paid without delay and be fully realizable.” (http://www.nafta-sec-alena.org/,
3.01.2011).
97
W tym drugim wyroku, The Loewen Group, trybunał w bardzo ciekawy sposób opisał czym jest
NAFTA (§ 222). Źródło: http://italaw.com/documents/Loewen-Award-2.pdf, 19.03.2013.
98
§ 74 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf, 20.02.2012.
99
Według trybunału: „280. Termin wywłaszczenie z art. 1110 NAFTA musi być interpretowany w
świetle całego zbioru praktyki państw, traktatów, wykładni sądowej tego terminu w sprawach z zakresu
prawa międzynarodowego” (http://italaw.com/documents/PartialAward_Myers_000.pdf, 28.02.2012).
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Podobnie jak NAFTA porozumienia te nie zawierają definicji legalnej wywłaszczenia,
pod pojęciem tym rozumiejąc raczej kryteria, na jakich powinno się przeprowadzać
wywłaszczenie. Jedną ze współczesnych i nielicznych umów wielostronnych
zawierających postanowienia dotyczące wywłaszczenia jest wystawiona do podpisu w
dn. 17 grudnia 1994 r. w Lizbonie The Energy Charter Treaty. W art. 13 tego
porozumienia wywłaszczenie uregulowano w następujący sposób:
(1) Inwestycja Inwestora Umawiającej się Strony na Obszarze jakiejkolwiek innej
Umawiającej się Strony nie zostanie znacjonalizowana, wywłaszczona lub poddana
środkowi lub środkom mającym skutek równoznaczny z nacjonalizacją lub
wywłaszczeniem (w dalej jako „Wywłaszczenie”) z wyjątkiem kiedy takie
Wywłaszczenie jest:
(a) na cel, który jest w interesie publicznym;
(b) niedyskryminacyjny;
(c) przeprowadzone zgodnie z właściwą procedurą prawną; oraz
(d) któremu towarzyszy wypłata szybkiego, adekwatnego i efektywnego
odszkodowania.
Takie odszkodowanie oznacza sprawiedliwą wartość rynkową Inwestycji
wywłaszczoną w momencie bezpośrednio przed Wywłaszczeniem lub też gdy mające
nastąpić Wywłaszczenie stało się znane w taki sposób, iż mogło wpłynąć na wartość
Inwestycji (dalej jako „Data Wyceny”) (…)
(3) Dla uniknięcia nieporozumień Wywłaszczenie będzie obejmować sytuacje, gdy
Umawiająca się Strona wywłaszcza aktywa spółki na swoim Obszarze, na którym
Inwestor każdej innej Umawiającej się Strony posiada Inwestycję, włącznie poprzez
własność udziałów100.

Na podstawie art. 13 The Energy Charter Treaty zapadło bardzo niewiele wyroków
trybunałów międzynarodowych, a treść tych które zapadły nie jest publicznie
ujawniana. Dlatego też przepis ten, w przeciwieństwie do art. 1110 NAFTA, nie stał się
podstawą do szerszych rozważań na temat pojęcia i znaczenia wywłaszczenia. W 2012
r. Chiny, Japonia i Korea Pd. podpisały Porozumienie o Promocji, Wsparciu i Ochronie
Inwestycji. Art. 11 Porozumienia przewiduje standard wywłaszczenia101. Choć za
wcześnie by twierdzić, że stanie się ono podstawą linii orzeczniczej w sporach
wywłaszczeniowych, jego potencjał jest nieoceniony – porozumienie obejmuje piątą
cześć populacji na świecie, która wytwarza piątą część światowego GDP.

100

Źródło: The Energy Charter Treaty and Related Documents. A Legal Framework for International
Energy Cooperation. (http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf#page=211,
02.12.2012.
101
Patrz: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/5/pdfs/0513_01_01.pdf, 03.01.2012.
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2.2. Umowy międzynarodowe dwustronne

Tradycyjnie zagadnienie ochrony mienia cudzoziemców, zwłaszcza w
kontekście wywłaszczenia, było domeną umów dwustronnych. Współczesna doktryna
wskazuje, iż po raz pierwszy problematyka ochrony mienia cudzoziemców w
udokumentowany sposób pojawia się podczas negocjacji brytyjsko-amerykańskich z
1796 r. między J. Adamsem a B. Franklinem i T. Jeffersonem102. Inne źródła podają, że
jedną z pierwszych umów dwustronnych, która chroniła przed wywłaszczeniem, była
umowa amerykańsko-chińska z 1844 r. Zawierała ona ogólną formułę ochrony przed
przejęciem majątku i pozbawieniem wolności. W XIX w. USA i Wielka Brytania
zawarły z innymi państwami szereg typowych umów o przyjaźni, handlu i żegludze
(friendship, commerce and navigation) lub przyjaźni handlu i stosunkach konsularnych
(friendship, commerce and consular relations), w których znalazło się odwołanie do
wywłaszczenia. Przykładowo, umowa o przyjaźni, handlu i nawigacji między
Zjednoczonym Królestwem i Chile zawarta w 1854 r. w art. XVII przewidywała:
W taki sam sposób postanawia się, że w sytuacji odebrania, wykorzystania lub
uszkodzenia mienia poddanego lub obywatela którejkolwiek z Wysokich
Umawiających się Stron przebywającego na terytoriach drugiej, przez upoważnione
organy tego państwa na cele publiczne, pełna kompensata lub odszkodowanie zostanie
im wypłacone przez Rząd państwa, w którym zastosowano środek. I w przypadku, gdy
wysokości tych odszkodowań nie można ustalić w polubowny sposób, ich określenie
zostanie przekazane wskazanym arbitrom, jednemu przez Rząd będący autorem
embarga lub środka stanowiącego podstawę skargi oraz drugiemu przez Przedstawiciela
Dyplomatycznego … państwa, do którego zatrzymany statek lub uszkodzone mienie
może należeć …103.

Wskazany przepis nie przewiduje definicji legalnej wywłaszczenia. I mimo, że
pochodzi z połowy XIX w. wskazuje na obowiązek odszkodowawczy.
Do

katalogu

umów

dwustronnych

zawierających

postanowienia

o

wywłaszczeniu zalicza się umowy zawarte po I wojnie światowej i regulujące nowy
porządek w Europie i na świecie. Za przykład takich umów można przywołać
Konwencję amerykańsko-niemiecką podpisaną w Waszyngtonie w dn. 8 grudnia 1923

102
103

Tak: R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 11.
G. White, Nationalisation of Foreign Property, London 1961, s. 245.
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r.104 oraz polsko-niemiecką Konwencję Genewską podpisaną w Genewie w dn. 15 maja
1922 r. W art. 6 Konwencji Genewskiej uregulowano zagadnienie wywłaszczenia:

Polska może wywłaszczyć na Górnym Śląsku polskim, stosownie do przepisów
zawartych w artykułach od 7 do 23-ego, przedsiębiorstwa należące do wielkiego
przemysłu, włączając w to i pokłady, oraz wielką własność rolną. Pozatem majątki,
prawa i interesy obywateli niemieckich lub towarzystw kontrolowanych przez
obywateli niemieckich, nie mogą być kontrolowane na Górnym Śląsku polskim105.

Przytoczony przepis Konwencji Genewskiej stanowił rozwinięcie postanowień Traktatu
Wersalskiego w tym względzie106. Odpowiednikiem art. 6 w zakresie wywłaszczenia
dużych nieruchomości ziemskich był art. 12 Konwencji Genewskiej, który zezwalał
Polsce na wywłaszczenie dużych niemieckich nieruchomości rolnych na polskim
Górnym Śląsku. Konwencja Genewska była podstawą wielu wyroków Trybunału
Górnośląskiego, jak również przedmiotem interpretacji przez STSM w serii spraw
dotyczących wywłaszczenia przez Polskę niemieckiej fabryki w Chorzowie107.
Zawieranie umów dwustronnych o ochronie mienia cudzoziemców kontynuowano po II
wojnie światowej. Za przykład takiej umowy dwustronnej może służyć amerykańskowłoski Traktat o Przyjaźni, Handlu i Nawigacji z 1948 r. Art. V ust. 2 tego traktatu
stanowił:
Mienie obywateli, spółek i stowarzyszeń którejkolwiek z wysokich umawiających się
stron nie będzie odebrane w granicach terytorium drugiej wysokiej umawiającej się
strony bez właściwego postępowania krajowego oraz szybkiej wypłaty słusznego i
efektywnego odszkodowania108.

Podobnie jak inne umowy dwustronne z tego okresu umowa amerykańsko-włoska nie
definiowała pojęcia wywłaszczenia, a jedynie regulowała zasady na jakich
wywłaszczenie może być przeprowadzone w stosunku do mienia cudzoziemców.
Wspomniany przepis został przywołany w sprawie Elettronica Sicula S.p.A (ELSI)
przed MTS dotyczącej przejęcia przez lokalne władze włoskie fabryki należącej do
amerykańskich właścicieli.
104

Por.
art.
1
Konwencji.
Tekst
konwencji
dostępny
na:
http://usa.usembassy.de/etexts/friendtreaty0139.htm, 02.12.2012.
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Źródło: http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000017125.pdf, 02.12.2012.
106
Por. zwłaszcza art. 92 i 297 Traktatu Wersalskiego.
107
Por. sprawy STSM Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) z 1926 r. i The Factory
at Chorzów (Merits) z 1928 r.
108
Źródło: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports 1989, s. 56, http://www.icjcij.org/docket/files/76/6707.pdf, 12.02.2013.
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Umowami, które w latach 80-ych i 90-ych XX w. w istotny sposób
ukształtowały standard wywłaszczeniowy były te zawarte przez USA i Iran. Pierwsza to
Traktat o Przyjaźni, Stosunkach Gospodarczych i Prawach Konuslarnych (tzw. Treaty
of Amity) z 1955 r. Dwie kolejne to tzw. Deklaracje Algierskie z dn. 19 stycznia 1981
r., a zwłaszcza jedna z nich, Claims Settlement Declaration. Były one podstawą
orzeczeń IUSCT. Art. IV para. 2 Traktatu o Przyjaźni stanowi:
Mienie obywateli i spółek którejkolwiek z Wysokich Umawiających się Stron, włącznie
z udziałami w majątku, otrzyma najbardziej stałą ochronę i bezpieczeństwo na
terytorium drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony, w żadnym wypadku nie mniejszą
niż ta wymagana przez prawo międzynarodowe. Takie minie nie będzie odebrane
inaczej jak na cel publiczny, jak również nie będzie odebrane bez szybkiej wypłaty
sprawiedliwego odszkodowania. Takie odszkodowanie będzie w łatwej do realizacji
formie i będzie odpowiadać pełnej równowartości odebranego mienia ...109

Z kolei treść art. II Claims Settleent Declaration jest następująca:
1. Niniejszym powołuje się międzynarodowy trybunał arbitrażowy (IrańskoAmerykański Trybunał Arbitrażowy) dla rozstrzygnięcia skarg obywateli Stanów
Zjednoczonych przeciwko Iranowi oraz skarg obywateli Iranu przeciwko Stanom
Zjednoczonym, oraz jakiejkolwiek skargi wzajemnej, której źródłem jest ten sam
kontrakt, transakcja lub zdarzenie stanowiące podstawę skargi tego obywatela, jeżeli te
skargi i skargi wzajemne są wymagalne w dacie tego porozumienia, zarówno wówczas,
gdy wniesiono je do jakiegokolwiek sądu, jak również gdy wynikają z długów,
kontraktów (włącznie z transakcjami, których podstawą jest akredytywa dokumentowa
lub gwarancja bankowa), wywłaszczenia lub innych środków ingerencji w prawa
majątkowe …110

Choć art. II Claims Settlement Declaration jest raczej przepisem jurysdykcyjnym, czyli
takim który wyposaża trybunał w jurysdykcję do orzekania, aniżeli materialoprawnym,
posługuje się pojęciem wywłaszczenia. Wystarczyło to by IUSCT na przestrzeni
ostatnich 30 lat ponad mógł rozstrzygać spory wywłaszczeniowe i około
wywłaszczeniowe. Przywołane powyżej umowy były podstawą dziesiątek, o ile nie
setek, kluczowych wyroków wywłaszczeniowych tego trybunału.
Współcześnie bardzo ważną grupę umów dwustronnych regulujących
zagadnienie wywłaszczenia są dwustronne umowy inwestycyjne, tzw. BIT-y (Bilateral
109

Przepis ten został przytoczony w sprawie SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory) . Źródło: ILM 1986, vol.
25, s. 626.
110
Źródło: http://www.iusct.net/General%20Documents/2-Claims%20Settlement%20Declaration.pdf,
03.01.2012.
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Investment Treties), oraz dwustronne umowy o ochronie i promocji inwestycji, tzw.
IPPA (Investment Protection and Promotion Agreements). Odrębne postanowienia w
zakresie wywłaszczenia można również odnaleźć w dwustronnych umowach o
ustanowieniu stref wolnego handlu, tzw. FTAs (Free Trade Agreements). Pierwszy BIT
w podpisały w 1959 r. Niemcy i Pakistan111. Niemcy, licząc na nowe rynki zbytu po II
w.ś., podpisały całą serię tego rodzaju umów z państwami rozwijającymi się112. W
ślady dyplomacji niemieckiej poszły inne państwa europejskie. Szwajcaria zawarła
pierwszy BIT w 1961 r., a Francja w 1972 r. Między 1982 r. a 2002 USA zawarły 46
BITs113. Od lat 60-ych XX w. liczba zawieranych na świecie BITs stale rosła. Do końca
1982 r. państwa wysoko rozwinięte podpisały z państwami rozwijającymi się co
najmniej 182 BITs, kolejnych 14 BITs zawarły między sobą wyłącznie państwa
rozwijające się114. Według danych UNCTAD do 2011 r. na świecie podpisano 2 833
BITs. Największa liczna tych umów została podpisana w 1995 i 1996 r., po 200
rocznie. Od tamtego czasu liczba zawieranych BIT stale malała, a te zawarte były
nawet wypowiadane115. W 2011 r. zawarto 33 nowe BITs116. Z uwagi na ilość
zawieranych BIT-ów wiele państw wysoko rozwiniętych opracowała tzw. modelowe
BIT-y, rodzaj wzoru ich praktyki w zakresie prawnej ochrony inwestycji. Przykładowo,
wzorcowy BIT Chin z 2003 r. w art. 4 dotyczącym wywłaszczenia brzmi następująco:
Art. 4. Wywłaszczenie.
1. Żadna z Umawiających się Stron nie wywłaszczy, znacjonalizuje lub podejmie
jakichkolwiek innych analogicznych środków (dalej jako ‘wywłaszczenie’) przeciwko
inwestycjom inwestorów drugiej Umawiającej się Strony na swoim terytorium, chyba
że następujące warunki zostaną spełnione:
(a) w interesie publicznym;
(b) w toku krajowego postępowania prawnego;
(c) bez dyskryminacji;
111

Umowa weszła w życie w 1961 r.
Przykładowo, w 1961 r. Niemcy zawarły BIT z Tajlandią. Umowa ta weszła w życie w 1965 r. W
2002 r. oba państwa zawarły nowy BIT, który wszedł w życie w 2004 r. Obydwie umowy były podstawą
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R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 18 i 19.
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W. Verwey, N. Schrijver, „The Taking of Foreign Property under International Law: A New Legal
Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 60.
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(d) za odszkodowaniem.
2. Wspomniane w Paragrafie 1 tego Artykułu odszkodowanie będzie stanowić
ekwiwalent wartości wywłaszczonych inwestycji tuż przed tym jak doszło do
wywłaszczenia lub kiedy mające mieć miejsce wywłaszczenie stało się znane
publicznie, którekolwiek było pierwsze. Wartość zostanie określona zgodnie z
powszechnie uznanymi zasadami wyceny. Odszkodowanie będzie obejmować odsetki
w normalnej ekonomicznej wysokości od dnia wywłaszczenia do dnia zapłaty.
Odszkodowanie będzie również wypłacone bez zwłoki, łatwe w realizacji i możliwe do
przetransferowania117.

Choć państwa zawierały BIT-y od początku lat 60-ych XX w., ich rzeczywiste
znaczenie dla rozstrzygania sporów wywłaszczeniowych przypada dopiero na ostatnie
dwie dekady, kiedy inwestorzy zagraniczni uzyskali realne możliwości pozywania
państw przed trybunałami międzynarodowymi.

2.3. Prawo międzynarodowe zwyczajowe i ogólne zasady prawa

Niezwykle istotnym źródłem prawa międzynarodowego publicznego w zakresie
wywłaszczenia jest zwyczaj międzynarodowy. Międzynarodowe prawo zwyczajowe
reguluje, przede wszystkim, dwa aspekty wywłaszczenia: po pierwsze, odpowiada na
pytanie, na jakich zasadach wywłaszczenie jest legalne, po drugie, jaki jest
międzynarodowy standard odszkodowawczy, zarówno z tytułu wywłaszczenia
legalnego, jak i nielegalnego. Historycznie wszystkie te zagadnienia były regulowane w
pierwszej kolejności przez zwyczaj międzynarodowy, a dopiero w drugiej przez normy
traktatowe.
Normy prawa zwyczajowego dotyczące wywłaszczenia były kształtowane za
sprawą orzecznictwa międzynarodowego, poglądów doktryny, praktyki traktatowej
państw, rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jak również prawa krajowego. Już w
1925 r. A. Fachiri na łamach British Yearbook of International Law w następujący
sposób uzasadniał obowiązywanie prawa zwyczajowego w zakresie wywłaszczenia:
W dalszym ciągu państwa cywilizowane w stosunkach z pół-barbarzyńskimi państwami
mają w zwyczaju ustanawiać bezpośrednie postanowienia traktatowe dla ochrony i
nienaruszalności mienia ich obywateli, ale w ich wzajemnych traktach państwa
zaawansowane zaniechały tego kierunku. Dlaczego? W sposób oczywisty nie dlatego
117
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by obniżyć standard ochrony obywateli w innych cywilizowanych państwach, ale
dlatego że takie bezpośrednie postanowienia przestały być potrzebne ze względu na
uniwersalne uznanie i przyjęcie w tych państwach określonych zasad prawnych. Wśród
tych zasad jest prawo cudzoziemców do posiadania i obrotu mieniem, włącznie z
nieruchomościami, oraz nienaruszalność tego mienia w takim znaczeniu w jakim
wywłaszczenie jest tylko możliwe na cele publiczne następnie tylko za wypłatą przez
państwo pełnego odszkodowania118.

W XX w. dwiema innymi pracami doktryny prawa międzynarodowego w zakresie
wywłaszczenia, które były najczęściej przywoływane w literaturze przedmiotu był
artykuł profesora Christie w British Yearbook of International Law z 1962 r. oraz
wykład profesor R. Higgins w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego w 1982
r.119. Z uwagi na ponad przeciętną liczbę powołań przez doktrynę, państwa, jak i
trybunały międzynarodowe w sporach wywłaszczeniowych, poglądy zawarte w tych
dwóch dziełach mają charakter zwyczajowy.
Od 1945 r. debata nad temat zakresu prawa zwyczajowego toczyła się głównie
na forum ONZ. Już w dn. 21 grudnia 1952 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło
Rezolucję nr 626 (VII)120. Była to bodaj pierwsza rezolucja, która pośrednio
potwierdzała prawo państw do wywłaszczenia obcego mienia. W latach 60-ych i 70 XX
w. rozgorzał spór między państwami eksportującymi kapitał, a tymi które go
importowały, jaki powinien być zakres ochrony cudzoziemców, zwłaszcza w
kontekście ochrony zasobów naturalnych państw importujących kapitał. Niezwykle
istotnym przejawem debaty na ten temat były Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
nr 1803 (XVII) z 1962 r. w sprawie stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi oraz
Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3281 (XXIX) z 1974 r., czyli tzw. Karta
Praw i Obowiązków Ekonomicznych Państw. Rezolucja nr 1803 (XVII) z 1962 r.
stanowiła:
Nacjonalizacja, wywłaszczenie lub rekwizycja będzie oparta na wymogach
użyteczności publicznej, bezpieczeństwa lub interesu narodowego, które uznaje się za
biorące górę nad interesami czysto indywidualnymi lub prywatnymi, zarówno
krajowymi, jak i zagranicznymi. W takim przypadku właścicielowi zostanie wypłacone
118
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stosowne odszkodowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwie
podejmującym środki w wykonaniu swojej suwerenności i zgodnie z prawem
międzynarodowym. W sytuacji, gdy przyczyną kontrowersji będzie odszkodowanie,
wyczerpana będzie jurysdykcja państwa, które podjęło takie środki. Jakkolwiek, na
podstawie porozumienia między suwerennymi Państwami i innymi zainteresowanymi
stronami, rozstrzygnięcie sporu powinno się odbyć za pośrednictwem arbitrażu
międzynarodowego lub adiudykacji międzynarodowej121.

Z kolei stosowny fragment Rezolucji nr 3281 (XXIX) z 1974 r. brzmi następująco:
2. Każde państwo ma prawo (…)
(c) Znacjonalizować, wywłaszczyć lub dokonać transferu zagranicznej własności, w
sytuacji czego stosowne odszkodowanie powinno być wypłacone przez Państwo
podejmujące takie środki, biorąc pod uwagę jego właściwe przepisy i regulacje, jak
również wszystkie okoliczności, jakie Państwo uzna za stosowne. W sytuacji, gdy
odszkodowanie będzie stanowić podstawę sporu, zostanie on rozstrzygnięty na
podstawie prawa krajowego Państwa dokonującego nacjonalizacji oraz przez jego
trybunały, chyba że wszystkie zainteresowane Państwa ustaliły w zgodny i wolny
sposób, że będą poszukiwać innych pokojowych środków opartych na suwerennej
równości i zgodnie z zasadą wolnego wyboru środków122.

W przeciwieństwie do Rezolucji nr 1803 (XVII) z 1962 r., Rezolucji nr 3281 (XXIX) z
1974 r. nie wspominała prawa międzynarodowego jako prawa właściwego dla
rozstrzygania sporów wywłaszczeniowych, ani forów międzynarodowych, przed
którymi miały być one rozstrzygane. Z perspektywy kilkudziesięciu lat państwa uznały,
iż charakter zwyczajowy ma jednak standard wskazany w Rezolucji nr 1803 (XVII) z
1962 r. Potwierdzeniem tego, że standard odwołujący się do prawa międzynarodowego
i jurysdykcji międzynarodowej ma charakter zwyczajowy jest to, że rezolucja z 1962 r.
została przywołana w wielu kluczowych orzeczeniach wywłaszczeniowych, m.in.
LIAMCO v. Libya123, Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits)124, INA
Corporation v. Iran125, SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory)126, Amoco International
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Finance Corp. (Partial)127, Starrett Housing Corp. v. Iran (Final). To, że standard na
jakich zasadach dokonuje się wywłaszczenia ma charakter zwyczajowy jest bezsporne.
W doktrynie istnieje spór co do tego, który ze standardów, zwyczajowy, czy
traktatowy, jest szerszy. Niektórzy autorzy twierdzą, że standard wynikający z prawa
zwyczajowego jest węższy od tego, który współcześnie można wywieść z umów
międzynarodowych, a zwłaszcza z BIT-ów128. Za orzeczeniem trybunału w sprawie
Glamis Gold Ltd. v. USA należy uznać, że zakres standardu zwyczajowego jest co

najmniej taki sam, co zakres standardu traktatowego:
354. Zawarcie w art. 1110 [NAFTA] terminu ‘wywłaszczenie’ inkorporuje poprzez
odwołanie międzynarodowe prawo zwyczajowe dotyczące tego zagadnienia. Na mocy
zwyczaju Państwo ponosi odpowiedzialność i dlatego musi zapewnić odszkodowanie
za wywłaszczenie mienia …129.

Ważnym miernikiem praktyki państw, a zatem i zwyczaju międzynarodowego w
zakresie wywłaszczenia, jest prawo krajowe. W wielu przepisach prawa krajowego,
zwłaszcza rangi konstytucyjnej, znajdują się regulacje dotyczące ochrony własności
przed wywłaszczeniem. Przykładem takich przepisów jest chociażby V Poprawka do
Konstytucji USA z 1787 r., która w stosownym fragmencie stanowi:
Nikt nie będzie … pozbawiony … własności z pominięciem procedury prawa; jak
również, prywatna własność nie będzie odebrana na cel publiczny bez słusznego
odszkodowania130.

O relewantności postanowień konstytucyjnych dla określenia zakresu prawa
zwyczajowego w zakresie wywłaszczenia świadczy fakt, że przepisy te są bardzo często
przywoływane w orzecznictwie międzynarodowym. Przykładowo, do treści V poprawki
w zakresie ochrony przed wywłaszczeniem odwołał się trybunał arbitrażowy i to w
sprawie przeciwko USA, Norwegian Shipowners’ Claims131. Przepisy rangi
konstytucyjnej dotyczące wywłaszczenia są również przywoływane w orzecznictwie
prawnoczłowieczym ETPC132. W wielu państwach przepisy konstytucyjne w zakresie
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wywłaszczenia są dookreślone przepisami rangi ustawowej. Trybunały w swoich
orzeczeniach zgłębiając porządek prawny danego państwa sięgają zatem i do przepisów
wywłaszczeniowych

niższego

rzędu.

Przykładowo,

w

sprawie

Technicas

Medioambientales TECMED v. Mexico trybunał wziął pod uwagę treść art. 11
meksykańskiej Federalnej Ustawy o Wywłaszczeniu w takim zakresie, w jakim przepis
ten mógł okazać się użyteczny w określeniu wysokości należnego inwestorowi
odszkodowania133.
Innym źródłem prawa międzynarodowego publicznego, które stanowi podstawę
rozstrzygania w sporach wywłaszczeniowych, są ogólne zasady prawa uznane przez
narody cywilizowane. Choć ogólne zasady prawa nie są tak często przywoływane w
sporach wywłaszczeniowych co międzynarodowe prawo zwyczajowe, były one
podstawą rozważań szeregu trybunałów. Przywołane zostały zwłaszcza w sprawie
Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA z 1984 r., która uchodzi
współcześnie za precedens w takich właśnie sporach. W sprawę TAMS-AFFA IUSCT
uznał, iż skarżący na podstawie prawa międzynarodowego i ogólnych zasad prawa jest
uprawniony do odszkodowania za pełną wartość mienia, którego został pozbawiony.

***

3. Podsumowanie
Pojęcie wywłaszczenia w prawie międzynarodowym jest co najmniej
problematyczne. Najczęściej stosowanym terminem na odebranie mienia należącego do
cudzoziemca jest „wywłaszczenie”. Dopiero w dalszej kolejności stosuje się takie
terminy, jak „nacjonalizacja”, „pozbawienie”, „odebranie” lub „konfiskata”. Z całą
pewnością inne jest rozumienie wywłaszczenia w prawie krajowym, a inne w prawie
międzynarodowym. Mimo, że źródła prawa międzynarodowego – tj. umowy
wielostronne i dwustronne, zwyczaj międzynarodowy, jak również ogólne zasady
prawa – posługują się pojęciem wywłaszczenia, prawo międzynarodowe nie
wykształciło definicji legalnej tego pojęcia. Również przedstawiciele doktryny prawa
międzynarodowego nie są zgodni, w jaki sposób należy definiować wywłaszczenie w
prawie międzynarodowym. Mimo braku definicji legalnej na gruncie prawa
133
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międzynarodowego oraz jasnej i precyzyjnej definicji doktrynalnej, to tzw.
jurisprudence

constante

wywłaszczeniowych

trybunałów

pozwoliło

na

międzynarodowych

wyodrębnienie

cech

w

sporach

charakterystycznych

wywłaszczenia, które łącznie składają się na autonomiczne pojęcie wywłaszczenia w
prawie międzynarodowym:
1) Wywłaszczenie w prawie międzynarodowym przewiduje różnego rodzaju
formy wywiedzione z krajowych porządków prawnych. Do form
wywłaszczenia bezpośredniego zalicza się nacjonalizację, wywłaszczenie
sensu stricto i konfiskatę, natomiast do form wywłaszczenia pośredniego
nieskończenie wiele przejawów działań lub zaniechań państwa. Forma
wywłaszczenia w prawie międzynarodowym ma niewielkie znaczenie.
2) Wywłaszczenie w prawie międzynarodowym dzieli się na bezpośrednie (de
iure) i pośrednie (de facto). W przypadku wywłaszczenia bezpośredniego,
w przeciwieństwie do wywłaszczenia pośredniego, dochodzi do otwartego
odebrania tytułu prawnego do mienia. Prejudykatem w zakresie podziału
wywłaszczenia na bezpośrednie i pośrednie jest sprawa Certain German
Interests in Polish Upper Silesia (Merits).
3) Przedmiotem wywłaszczenia jest mienie, czyli własność i inne prawa
majątkowe. Do praw podlegających wywłaszczeniu zalicza się prawa ex
contractu (vide Norwegian Shipowners’ Claims), jak również wszelkie
prawa które mogą być swobodnie zbywane i nabywane ze względu na
swoja wartość pieniężną (vide Amoco International Finance Corp.
(Partial)).
4) Podmiotami sporu wywłaszczeniowego są państwo i cudzoziemiec.
Jurisprudence constante trybunałów międzynarodowych pozwoliło na
dookreślenie, kogo należy rozumieć pod pojęciami państwo i cudzoziemiec
w sporach wywłaszczeniowych.
5) W prawie międzynarodowym domniemuje się, że wywłaszczenie jest
legalne. Wywłaszczenie jest legalne w świetle prawa międzynarodowego,
jeżeli zostało przeprowadzone: na cel publiczny, bez dyskryminacji,
zgodnie z procedurą prawa krajowego, za szybkim, adekwatnym i
skutecznym odszkodowaniem.
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6) Państwo ponosi odpowiedzialność międzynarodową za wywłaszczenie,
jeżeli jest ono nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, a akt
wywłaszczenia da się przypisać państwu.
Reasumując, prawo międzynarodowe nie określa, czym wywłaszczenie jest, lecz
wskazuje

raczej

na

kryteria

i

skutki

wywłaszczenia

na

gruncie

prawa

międzynarodowego. Pojęcie wywłaszczenia, przedmiot i podmiot wywłaszczenia,
formy bezpośrednie i pośrednie, jak również legalność wywłaszczenia były
przedmiotem bogatego orzecznictwa trybunałów międzynarodowych w sporach
wywłaszczeniowych.
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ROZDZIAŁ II
JURISPRUDENCE CONSTANTE
1. Historia i instytucje rozstrzygania sporów
wywłaszczeniowych

1.1. Historia sporów wywłaszczeniowych do 1939 r.

Spośród europejskich przedstawicieli doktryny prawa granice zagarnięcia
mienia podmiotów prywatnych, niezależnie od ich obywatelstwa, jako pierwszy opisał
w 1682 r. S. Pufendorf w dziele pt. De officio hominis et civis iuxta legem naturalem
libri duo134. Wraz z wybuchem Rewolucji Francuskiej E. Burke opublikował w 1790 r.
dzieło pt. Reflections on the Revolution in France, w którym bardzo krytycznie odniósł
się do konfiskaty prywatnego mienia, zwłaszcza należącego do tamtejszego kleru135.
Historię sporów wywłaszczeniowych nie sposób badać bez odwołania się właśnie do
dorobku filozoficzno-prawnego Rewolucji Francuskiej. Pierwsze nowoczesne regulacje
wywłaszczeniowe spisano w Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 r. (art. 17),
Kodeksie Napoleona oraz francuskich ustawach wywłaszczeniowych z 1810 i 1841 r.,
które szybko stały się prawem modelowym w innych państwach136. Od tego również
momentu współczesnym stosunkom międzynarodowym znane są nowoczesne spory
prawne w zakresie wywłaszczenia. Początkowo były one rozstrzygane wyłącznie na
drodze dyplomatycznej, a następnie również przez trybunały arbitrażowe w oparciu o
co raz bardziej powszechną i jednolitą praktykę państw. Do pierwszych odnotowanych
spraw wywłaszczeniowych można zaliczyć sprawy Sicilian Sulphur Monopoly z 1836
r., The Charlton Case z 1841 r., The Finlay Case z 1849 r. i The Case of Jonas King z
1853 r.137. W pierwszej sprawie w wyniku wprowadzenia przez Królestwo Obojga
Sycylii monopolu na wydobycie siarki i nieudanej próby powierzenia monopolu spółce
134

Tak: M. Muszyński, „Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za
mienie pozostawione”, PS 2006, 1(72)/2006, s. 55.
135
E. Burke, Reflections on the Revolution in France, Londyn 1790, s. 156 i n.
136
Tak: S. Czuba, „Wywłaszczenie a inne sposoby przejęcia nieruchomości przez państwo”, AUMCS
Sectio G Ius 1972, vol. XIX 12, s. 267.
137
Sprawy te opisują m.in. A. Fachiri, “Expropriation in International Law”, BYIL 1925, vol. 6, s. 163 i n.
oraz S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 67.
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francuskiej, straty ponieśli obywatele Wielkiej Brytanii. Z kolei w ostatniej z nich rząd
Grecji dokonał wywłaszczenia nieruchomości należącej do obywatela USA bez
wypłaty stosownego odszkodowania138. U progu XX w. arbitraż międzynarodowy stał
się bardzo popularnym sposobem rozstrzygania sporów wywłaszczeniowych139. W tym
okresie w tym trybie rozstrzygnięto sprawę Deloga Bay Railway z 1900 r. między USA
i Wielką Brytanią a Portugalią, której źródłem było anulowanie przez Portugalię
koncesji

przyznanej

pierwotnie

amerykańskiemu

przedsiębiorcy

a

następnie

portugalskiej spółce, w której głównymi udziałowcami byli brytyjscy obywatele, na
budowę linii kolejowej w jednej z portugalskich kolonii. Inne spory wywłaszczeniowe
rozstrzygnięte na początku XX w. to Italian Life Insurance Monopoly z 1912 r. oraz
Affaire des Propriétés Religieuses z 1920 r.140. W drugiej z nich w wyniku przyjęcia
przez rewolucyjny rząd Portugalii w 1910 r. mienia należącego do związków
religijnych w obronie swoich obywateli na drodze dyplomatycznej interweniowały
rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii141. Wszystkie spory z XIX i początków XX
w. charakteryzują się tym, że były sporami międzypaństwowymi, w których państwo
brało w opiekę dyplomatyczną swoich obywateli i wysuwało roszczenie wobec państwa
odpowiedzialnego za szkody w mieniu rezydujących lub inwestujących cudzoziemców.
Zasada ta miała doznać ograniczenia w stosunkach z państwami Ameryki Łacińskiej,
które w obawie przed zbrojnymi interwencjami wielkich mocarstw hołdowały tzw.
doktrynie Calvo142 i tzw. doktrynie Drago143. Uważano, że dzięki obu doktrynom

138
Ostatecznie po amerykańskiej interwencji dyplomatycznej Grecja wypłaciła J. Kingowi
odszkodowanie w wysokości 25,000 USD. Sprawa stanowi precedens w orzecznictwie
międzynarodowym na obowiązek wypłaty słusznego odszkodowania za wywłaszczenie mienia
cudzoziemca.
139
W przypadku sporu wywłaszczeniowego państwa zawierały specjalną umowę o utworzeniu trybunału
dla jego rozstrzygnięcia: tzw. compromis. Umowa określała skład trybunału oraz jego jurysdykcję
przedmiotową, często poprzez sformułowanie katalogu pytań, na które musiał odpowiedzieć arbiter
(patrz np. compromis amerykańsko-kubański z dn. 02.01.1927 r. w sprawie Walter Fletcher Smith oraz
francusko-hiszpańsko-brytyjsko-portugalski z dn. 31.07.1913 r. w sprawie Affaire des propriétés
religieuses). Spór rozstrzygano w duchu uznaniowości, ponieważ we wspomnianym okresie brakowało
norm traktatowych o charakterze materialnym dotyczących ochrony przed wywłaszczeniem.
140
Inne przykładowe sprawy: Don Andres Ratti , RIAA 2006, vol. XV, s. 431; Affaire Cerruti RIAA
2006, vol. XI, s. 377; The Alsop Claim , RIAA 2006, vol. XI, s. 349 i n.; Orinoco Steamship Company
Case , RIAA 2006, vol. IX, s. 180; inne.
141
Źródło: RIAA 2006, vol. I, s. 7.
142
Doktryna Calvo: od nazwiska argentyńskiego dyplomaty C. Calvo (1824-1906), według której
cudzoziemcom przysługują tylko takie środki dochodzenia roszczeń, jakie przysługują obywatelom
danego państwa. W konsekwencji wszelkie spory cudzoziemca z państwem powinny być poddawane
prawu i jurysdykcji krajowej. W kontraktach z cudzoziemcami zamieszczano tzw. klauzulę Calvo, na
mocy której cudzoziemcy zrzekali się opieki dyplomatycznej państwa pochodzenia. Patrz np. treść
klauzuli z koncesji wenezuelskiej na rzecz E. Grell z 1894 r. omówiona w sprawie Orinoco Steamship
Company Case (Revision). Źródło: RIAA 2006, vol. XI, s. 227.
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wszelkie spory majątkowe z cudzoziemcami poddane będą jurysdykcji krajowej, a
wielkie mocarstwa stracą również możliwość opieki dyplomatycznej w stosunku do
swoich obywateli.
Nowy rozdział w historii sporów wywłaszczeniowych przyniosła I wojna
światowa. Jeszcze w jej trakcie i zaraz po jej zakończeniu status prywatnej własności
cudzoziemców uzależniony był od kilku zachodzących wówczas procesów: 1)
niszczenia lub rekwizycji mienia podczas działań wojennych, 2) nacjonalizacji w Rosji
Sowieckiej, 3) sukcesji państw na skutek zmian granic, powstania i upadku państw i 4)
wywłaszczenia na skutek reform rolnych w państwach Europy Środkowej i
Wschodniej. Działania wojenne sprawiły, że państwa dokonywały rekwizycji
prywatnego mienia cudzoziemców. Na potrzeby wysiłku wojennego rekwirowano,
między innymi, już istniejące lub będące w trakcie budowy statki handlowe należące do
podmiotów zagranicznych. Spory na tym tle poddano arbitrażowi w sprawach Claim of
Finnish Shipowners against Great Britain144 i Norwegian Shipowners’ Claims145. Ta
druga sprawa zyskała charakter precedensowy z uwagi na uznanie wywłaszczenia praw
obligacyjnych – kontraktów na budowę norweskich statków w amerykańskich
stoczniach. Po zakończeniu wojny na mocy art. 231 Traktatu Wersalskiego z 1919 r.146.
Niemcy zobowiązano do kompensacji wszelkich szkód powstałych w majątku
obywateli państw Ententy. Ponieważ USA nie ratyfikowały Traktatu Wersalskiego w
1921 r. USA i Niemcy zawarły odrębny traktat pokojowy a w jego wykonaniu w 1922
r. umowę o rozstrzyganiu sporów, na mocy której obywatele amerykańscy mogli
kierować przeciwko Niemcom skargi o szkody wojenne, również wywłaszczeniowe147.
Z kolei od 1917 r. Rosja Sowiecka doprowadziła do nacjonalizacji i konfiskaty
143

Doktryna Drago: od nazwiska argentyńskiego ministra spraw zagranicznych L. Drago (1859-1921).
Wyrażona w nocie dyplomatycznej z 29.12.1902 r. do rządu USA na skutek groźby zbrojnej interwencji
Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch w Wenezueli. Głosiła wyrzeczenie się siły zbrojnej w dochodzeniu
spłaty długów.
144
Patrz: RIAA 2006, vol. III, s. 1479.
145
Patrz: RIAA 2006, vol. I, s. 307.
146
Bardzo ciekawe wnioski na temat Traktatu Wersalskiego wysunął E. Schuster: „Mając na
uwadze daleidące zniszczenia prywatnej własności na obszarach działań wojennych, rabowanie na
szeroka skalę fabryk i urządzeń na terenach okupowanych przez oddziały wroga, jak również
zniszczenia powodowane wojną podwodną i powietrzną, miejscowa konfiskata prywatnej
własności wroga znajdującej się na terytorium zwycięskich mocarstw nie powinna być
przedmiotem dalszego sprzeciwu z powodów humanitarnych lub etycznych, lecz powinna być
poddana analizie, czy szczególnego rodzaju środki ingerencji w prywatną własność uregulowane
w Traktacie Pokojowym powinny tworzyć precedensy ustanawiające stałe rozstrzygnięcia prawa
międzynarodowego w tym zakresie” (E. Schuster, “The Peace Treaty in Its Effects on Private
Property”, BYIL 1920-1921, vol. 1, s. 168).
147
Por. Gans Steamship Line (United States) v. Germany. Źródło: RIAA 2006, vol. VIII, s. 21.
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inwestycji obywateli brytyjskich, francuskich, włoskich, niemieckich, innych. Wbrew
protestom dyplomatycznym, między innymi nocie dyplomatycznej z 13 lutego 1918 r.
w imieniu 19 państw, ZSRR konsekwentnie odmawiał odszkodowania za
skonfiskowane mienie. Jedyną bodaj w historii ZSRR sprawą wywłaszczeniową, w
której państwo to wyraziło zgodę na arbitraż międzynarodowy była rozstrzygnięta w
1930 r. sprawa Lena Goldfields Ltd. dotycząca faktycznego anulowania koncesji
angielskiej spółce górniczej148.
Kolejnym ważnym procesem będącym źródłem sporów wywłaszczeniowych na
arenie międzynarodowej była zmiana granic, upadek i powstanie państw. Po
przesunięciu granic i objęciu suwerenności nad danym terytorium w granicach państw
znalazł się majątek należący do obcych obywateli. Przykładem takiego obszaru był
Górny Śląsk, który dał początek dwóm najbardziej znanym i precedensowym sprawom
wywłaszczeniowym – Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) z
1926 r. i The Factory at Chorzów (Merits) z 1928 r.149. Niemcy zaraz po wojnie
zdecydowały

się

na

przekazanie

własności

nad

fabryką

w

Chorzowie

i

nieruchomościami na której się znajdowała spółce Oberschleische. Zarządzanie fabryką
powierzono innej spółce – Bayerische, która stała się właścicielem patentów, licencji i
doświadczenia. Na mocy art. 256 Traktatu Wersalskiego sukcesorem wszelkiej
własności Niemiec na cedowanych terytoriach stała się Polska. STSM przyjął jednak,
że na dzień zawarcia w 1920 r. Konwencji Genewskiej to nie Niemcy, lecz prywatna
spółka niemiecka była właścicielem fabryki. W następstwie działań polskich władz
obydwie

spółki

zostały

wywłaszczone

wbrew

postanowieniom

Konwencji

Genewskiej150. Wiele podobnych spraw mających swój początek w przejściu
suwerenności nad obszarem Górnego Śląska było przedmiotem rozważań Trybunału
Górnośląski. Należała do nich chociażby sprawa Rudek p. Państwu Polskiemu151, w
której Polska nie uznała wygaśnięcia zobowiązania obywatela niemieckiego z tytułu

148

Trybunał arbitrażowy nakazał ZSRR wypłatę 12,000 000 GBP. Tekst orzeczenia dostępny w: A.
Nussbaum, “The Arbitration between Lena Goldfields Ltd. And the Soviet Government”, CLQ 1950-51,
vol. 36, s. 31.
149
W rzeczywistości sprawa fabryki chorzowskiej i niemieckich majątków ziemskich na Górnym Śląsku
była przedmiotem rozstrzygnięć STSM (zarówno jurysdykcyjnych, jak i co do meritum) w 6 sprawach
oznaczonych w repetytorium STSM jako A 6, A 7, A 9, A 12, A 13 i A 17.
150
Rząd RP prowadził również sprawę przeciwko spółce Oberschlesische przed Sądem Okręgowym w
Katowicach domagając się uznania, iż spółka nie jest właścicielem. W dniu 12.11.1927 r. sąd przychylił
się do stanowiska Skarbu Państwa. Obydwie spółki złożyły skargi do Trybunału Rozjemczego dla
Górnego Śląska. Zostały one wycofane z uwagi na postępowania przed STSM.
151
Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1933, tom V, s. 199.
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renty na nieruchomości, do czego miało dojść jeszcze przed przejściem suwerenności, i
zażądała dalszej jej spłaty zajmując w tym celu maszyny należące do skarżącego.
Problematyka sukcesji w zakresie długów państwowych w stosunku do cudzoziemców
była ponadto przedmiotem trójstronnego porozumienia USA, Węgier i Austrii, które
weszło w życie w 1925 r. Na jego podstawie Austria i Węgry uznały roszczenia
amerykańskich obywateli z tytułu „szkód na lub przejęcia ich majątku, praw i
interesów, również jakiejkolwiek spółki lub stowarzyszenia, w której mają interes na
terytorium byłego Cesarstwa Austriackiego lub byłego Królestwa Węgier istniejących
odpowiednio na dzień 1 sierpnia 1914 r.” (art. I)152. Do sporów wywłaszczeniowych po
I wojnie światowej należy zaliczyć również te wynikające z reform rolnych
przeprowadzonych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Na skutek reform
doszło do wywłaszczenia majątków ziemskich należących do cudzoziemców. Do tego
typu spraw należała wspomniana polsko-niemiecka sprawa Certain German Interests in
Polish Upper Silesia (Merits) z 1926 r. oraz sprawa węgiersko-jugosłowiańska Pajzs‚
Czáky‚ Esterházy z 1936 r.
Nieoceniony wpływ na kreowanie się powszechnego międzynarodowego
standardu ochrony przed wywłaszczeniem miał powstały w 1922 r. STSM. Poza
wspomnianymi już sprawami do równie przełomowych w zakresie wywłaszczenia
zaliczono sprawy The Mavrommatis Jerusalem Concessions (Merits) oraz Oscar Chin.
W pierwszej z nich STSM rozważał brak uznania przez Wielką Brytanię umów
greckiego przedsiębiorcy z władzami Imperium Otomańskiego na prace budowlane w
Palestynie. W drugiej z nich doszło do wywłaszczenia de facto interesów brytyjskiego
obywatela na skutek wprowadzenia przez Belgię monopolu transportowego w
belgijskich koloniach, gdzie prowadził on działalność konkurencyjną. Orzecznictwo
STSM

zaowocowało

wypracowaniem

w

dwudziestoleciu

międzywojennym

międzynarodowego standardu ochrony przed wywłaszczeniem – sprawa The Factory at
Chorzów (Merits) wyznaczyła na gruncie międzynarodowego prawa zwyczajowego
obowiązek

wypłaty

odszkodowania

za

wywłaszczone

mienie

należące

do

cudzoziemców. Standard ten uległ utrwaleniu w wyniku praktyki działań USA wobec
państw Ameryki Południowej a zwłaszcza Meksyku. W wyniku rewolucji w Meksyku
w kraju tym w latach 1915-1927 wywłaszczono przeszło 161 amerykańskich średnich

152

RIAA 2006, vol. VI, s. 191 i n.
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majątków ziemskich153. W odpowiedzi na te działania w dniu 21 lipca 1938 r.
amerykański sekretarz stanu C. Hull skierował notę dyplomatyczną do meksykańskiego
ministra spraw zagranicznych F. Najera zwracając mu uwagę na wynikający z
międzynarodowego prawa zwyczajowego obowiązek uiszczenia odszkodowania za
wywłaszczone mienie cudzoziemców154. Z czasem stanowisko to zaczęto określać tzw.
doktryną Hulla. Choć F. Najer nie podzielał poglądów USA standard odszkodowawczy
za wywłaszczone mienie cudzoziemców był już powszechnie stosowany w praktyce
państw. Przykładem praktyki traktatowej w tym względzie była chociażby umowa
między Wielką Brytanią a Grecją z 1936 r. dotycząca wyceny majątków brytyjskich
wywłaszczanych na mocy greckiej ustawy nr 5422 z 1932 r.155.

1.2. Historia sporów wywłaszczeniowych po 1939 r.

Podczas II wojny światowej wywłaszczenie stało się przejawem zbrodniczej
działalności III Rzeszy i państw koalicji hitlerowskiej. Praktyka, w takim zakresie, w
jakim dotyczyła konfiskaty własności prywatnej cudzoziemców na okupowanych
terytoriach, już w momencie wybuchu wojny była nielegalna w świetle ówczesnego
prawa międzynarodowego. Zgodnie z art. 46 tzw. Regulaminu Haskiego stanowiącego
aneks do IV Konwencji Haskiej z 1907 r. własność prywatna na okupowanym
terytorium nie podlegała konfiskacie156. Praktyka III Rzeszy była zgoła odmienna, co
łatwo prześledzić na przykładach polityki niemieckiej wobec mienia żydowskiego w
okupowanej Europie157, masowej konfiskaty nieruchomości na ziemiach polskich
153

Odpowiedzialność za zniszczenie lub wywłaszczenie mienia cudzoziemców w stosunkach
amerykańsko-meksykańskich uregulowano umowami z 1923 (dwie), 1927, 1929, 1932 r. i protokołem z
1934 r. W 1923 r. powstały dwie komisje General Claims Commission rozpatrująca tzw. skargi generalne
oraz Special Claims Comission rozpatrująca tzw. skargi rewolucyjne. Ta pierwsza do 1931 r. rozpatrzyła
148 z 3,617 skarg. W 1941 r. zawarto nowe porozumienie, na mocy którego Meksyk wypłacił
40,000,000.00 USD tytułem tzw. General Claims, skarg rolnych i skarg międzynarodowych, powstałych
w latach 1927-1940.
154
Tekst obu not dyplomatycznych między C. Hullem a F. Najera z dostępny w: AJIL Supplement 1938,
vol. 32, s.181.
155
Exchange of Notes Regarding the Payments due to British Subjects in Respect of the Expropriation of
Landed Properties in Greece, Ateny 18 i 21.01.1936 (www.bailli.org/uk/other/UKTS/1936/22_1936.pdf ,
20.07.2010).
156
Odnośnie własności państwowej należącej do napadniętego państwa podlegała ona konfiskacie na
zasadach art. 53 a contrario Regulaminu Haskiego. Konfiskata mienia państwowego możliwa była tylko
w stosunku do ruchomości, które mogły posłużyć do prowadzenia działań wojennych.
157
H. James, The Deutsche Bank and the Nazi Economic War against the Jews: the Expropriation of
Jewish-Owned Property, Cambridge 2001.
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anektowanych w 1939 r. do III Rzeszy158, czy strat wojennych poniesionych przez m.st.
Warszawę i jego mieszkańców159. Z kolei w państwach koalicji antyhitlerowskiej na
mocy tzw. war measures acts wprowadzano szczególnego rodzaju środki – obywateli o
pochodzeniu niemieckim, włoskim lub japońskim internowano a ich majątki, uznane
jako wrogie (tzw. enemy property), konfiskowano. Przykładem zastosowania tego
rodzaju środków były działania rządu gwatemalskiego wobec niemieckiego
przedsiębiorcy w sprawie Nottebohm (Second Phase)160. W USA na mocy przepisów
szczególnych doszło do licznych procesów o kontrolę rządu federalnego nad majątkiem
cudzoziemców uznanym za wrogie161. Do tego typu spraw w jurysdykcji amerykańskiej
można zaliczyć wiele spraw przeciwko spółkom z niemieckim kapitałem162. Wiele
takich spraw toczyło się w wielu innych jurysdykcjach jeszcze długo po zakończeniu II
wojny światowej, jak chociażby zakończona dopiero w 1969 r. sprawa U.S. AG v. NV
Bank voor Handel en Scheepvaart przed holenderskim sądem najwyższym163. Podczas
II wojny światowej z nadzwyczajnego środka w postaci wywłaszczenia korzystały
również rządy na uchodźctwie tych państw, których terytoria znalazły się pod
hitlerowską

okupacją.

Cechą

charakterystyczną

dekretów

wywłaszczeniowych

wydawanych przez te rządy był ich eksterytorialny charakter164.
Po zakończeniu II wojny światowej wywłaszczenie było skutkiem kolejnych
wielkich procesów: 1) utraty mienia na skute zmiany granic i masowych przesiedleń, 2)
wprowadzenia socjalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 3)
dekolonizacji i nacjonalizmu w państwach trzeciego świata. W Niemczech majątek
cudzoziemców oddano pod opiekę Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec165. W innych
państwach europejskich wprowadzono regulacje, które w założeniu miały umożliwić
158

Szerzej patrz np.: M. Sikora, „Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze
szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej
(górnośląskiej) w latach 1939-1944”, PiS 2008, 2(13) 2008, s. 43.
159
Raport o stratach wojennych warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2004,
http://www.um.warszawa.pl, 3.01.2011.
160
Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: ICJ Reports 1955, s. 4, http://www.icjcij.org/docket/files/18/2674.pdf, 19.02.2013.
161
E. Turlington, “Vesting orders under the First War Powers Act 1941”, AJIL 1942, vol. 36 nr 3, s. 460 i
n.
162
Por. np. sprawy: Opel v. Uebersee Finanz Korporation , U.S. v. Algemene Kunstzijde Unie , czy
Rasmussen v. Brownel . Więcej: O. Lissitzyn, “Judicial Decisions”, AJIL 1956, vol. 50, nr 2, s. 439.
163
ILR 1987, vol. 74, s. 150.
164
Patrz np. Lorentzen v. Lydden. W momencie kiedy dany rząd na uchodźctwie na podstawie dekretu
uzyskał tytuł do składnika prywatnego majątku, usankcjonowanie wejścia w posiadanie tego składnika na
mocy postanowienia właściwego miejscowo sądu było jedynie formalnością. Więcej: J. Fawcett, “Some
Foreign Effects of Nationalization of Property”, BYIL 1950, vol. 27, s. 366.
165
Tak: M. Muszyński, „Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za
mienie pozostawione”, PS 2006, 1(72)/2006, s. 50.
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odbudowę gospodarek narodowych, niemniej godziły w przedwojenne interesy
cudzoziemców. Przykładowo, w Polsce i Holandii w celu uznania własności akcji i
udziałów w przedwojennych spółkach wprowadzono obowiązek ich ponownej
rejestracji pod sankcją wywłaszczenia tych akcji i udziałów, które nie zostały
zarejestrowane w określonym terminie166.
Pierwszym

istotnym

procesem

po

II

wojnie

światowej

skutkującym

wywłaszczeniem była w Europie zmiana granic i masowe przesiedlenia ludności. W ich
wyniku majątki dotychczasowych właścicieli znalazły się poza granicami ich
ojczystych

państw.

Utrata

majątków

bez

odszkodowania

lub

adekwatnego

odszkodowania po kilkudziesięciu latach doprowadzi do licznych sporów prawnych na
arenie międzynarodowej i krajowej, również w stosunkach polsko-niemieckich167.
Obywatele niemieccy poskarżą się na własne państwo przed niemieckim trybunałem
konstytucyjnym

o

brak

opieki

dyplomatycznej

w

sprawie

ich

majątków

pozostawionych za wschodnimi granicami kraju (vide Eastern Traties Constitutionality
Case)168. Powiernictwo Pruskie bezskutecznie skieruje przeciwko Polsce do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę w sprawie braku odszkodowań za
mienie pozostawione na tzw. ziemiach odzyskanych (vide Preussische Treuhand
GmbH& Co Kg A.A.). Z kolei w 2004 r. przed tym samym trybunałem Polska przegra
pilotażową sprawę o brak adekwatnego odszkodowania dla polskich obywateli za tzw.
mienie zabużańskie pozostawione w 1945 r. na wschodzie (vide Broniowski v. Poland).
Po II wojnie światowej nacjonalizacja i wywłaszczenie stało się podstawowym
środkiem wprowadzenia socjalistycznego modelu gospodarki i społeczeństwa w
państwach tzw. demokracji ludowej. Były również synonimem powojennych przemian
gospodarczych w pogrążonych w recesji państwach zachodnich169. Dlatego właśnie F.
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Wiele podmiotów, które nie zdołały zarejestrować swoich akcji i udziałów dochodziło następnie
swoich praw przed sądami krajowymi. Przykładami spraw holenderskich były: Ammon v. Royal Duch
(Szwajcaria, 1954), Dana v. Royal Duch (Szwajcaria, 1961), Labadie v. Royal Duch (Francja, 1966,
1972), Plichon v. Royal Duch (Włochy, 1966). Szerzej: M. Bogdan, Expropriation in Private
International Law, Lund 1975, s. 67.
167
Patrz: Ekspertyza w sprawie roszczeń Niemiec przeciwko Polsce w związku z drugą wojną światową,
sporządzona przez prof. J. Barcza i prof. J. Forweina na zlecenie Polski i RFN, 2004 (http://www.polniem.pl/docs/47/ekspertyza.doc, 3.01.2010); M. Muszyński, „Roszczenia majątkowe ‘wypędzonych’ w
prawie międzynarodowym”, SM 2000, nr 3/2000, s. 41, inne.
168
ILR 1988, vol. 78, s. 177.
169
W Wielkiej Brytanii znacjonalizowano: Bank of England (1946), kopalnie węgla (1947), 570
przedsiębiorstw branży elektrycznej (1947), gazownie (1949), 96 przedsiębiorstw branży metalurgicznej
bez amerykańskich zakładów Forda (1949). We Francji: Banque de France i 4 największe banki
komercyjne (1945), transport lotniczy (1945), elektrownie i gazownie (1946), a za kolaborację z
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Garcia-Amador określił wywłaszczenie i nacjonalizację mianem outstending themes of
the emerging law of development170. W państwach socjalistycznych uchwalono ustawy
o nacjonalizacji głównych gałęzi gospodarek. W doktrynie socjalistycznej istniało
założenie, że nacjonalizacja jest instytucją prawa krajowego a nie międzynarodowego,
różni się znacząco od wywłaszczenia, jak również nie pociąga obowiązku wypłaty
odszkodowania. Dodatkowo, ustawodawstwo nacjonalizacyjne miało mieć charakter
eksterytorialny171. Mimo założeń doktrynalnych państwa socjalistyczne chcąc
zrekompensować

cudzoziemcom

uratę

mienia

zawarły

liczne

tzw.

umowy

indemnizacyjne, na mocy których państwom ich pochodzenia wypłacano jednorazowe
globalne

odszkodowania.

W

latach

1948-1971

Polska

zawarła

indemnizacyjnych, jako pierwszą z Francją a ostatnią z Kanadą

172

12

umów

. Spór o standard

odszkodowawczy w prawie międzynarodowym stał się sporem ideologicznym między
państwami socjalistycznymi wspieranymi przez tzw. trzeci świat a państwami
zachodnimi. Szybko stał się przedmiotem obrad ONZ. Kluczowe rezolucje
Zgromadzenia Ogólnego ONZ to te o nr 1803 (XVII) z 1962 r. i 3281 (XXIX) z 1974 r.
W latach 50 i 60 XX w. wywłaszczenie było przejawem procesów dekolonizacji
i rosnącej świadomości narodowej państw trzeciego świata. W 1951 r. Szach Iranu
dokonał wywłaszczenia koncesji spółki Anglo-Iranian Oil Co., poprzedniczki
współczesnej British Petroleum (BP), posiadającej monopol na wydobycie ropy z
irańskich pól naftowych173. W 1952 r. w sprawie Anglo-Iranian Oil Co. (Preliminary)
MTS stwierdził, że irańska koncesja dla spółki z 1933 r. nie ma charakteru umowy
międzynarodowej, w konsekwencji uznał brak swojej jurysdykcji w sporze. Spółka
Anglo-Iranian Oil Co. dochodziła swoich praw nie tylko za pośrednictwem
brytyjskiego rządu, ale bezpośrednio wobec transportów irańskiej ropy przed sądami
Adenu i Tokio174. W Egipcie w 1956 r. na mocy dekretu Nr 285 dokonano
nacjonalizacji spółki zarządzającej Kanałem Sueskim. I wbrew postanowieniom art. 1
Niemcami – zakłady Renault (1945). Więcej: I. Foighel, Nationalization. A Study in the Protection of
Alien Property in International Law, Westport 1982 (Reprinted: 1982) s. 60 i 61.
170
F. Garcia-Amador, “The Proposed New International Economic Order: A New Approach to the Law
Governing Nationalization and Compensation”, LOA 1980, vol. 12, nr 1, s. 20.
171
I. Seidl-Hohenveldern, “Communist Theories on Confiscation and Expropriation. Critical Comments”,
AJCL 1958, vol. 7, s. 546. M. Lachs, „Nacjonalizacja i rozwój międzynarodowych stosunków
gospodarczych”, PiP 1958, zeszyt 19 (152), s. 513.
172
Odpowiedź ministra spraw zagranicznych RP z 16.03.2007 na pytanie poselskie nr 2340 w sprawie
zwrotu majątku dokonanego przez władze PRL na rzecz osób narodowości żydowskiej na podstawie
umów międzynarodowych: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/6865D375, 03.01.2011.
173
Więcej na temat sporu: S. Ghosh, Anglo-Iranian Oil Dispute, Kalkuta 1960.
174
Patrz: Anglo-Iranian Oil Co. v. Idemitsu Kosan Kabushiki Kaisha. Źródło: ILR 1953, vol. 20, s. 305.

69

dekretu nacjonalizacyjnego o wypłacie odszkodowania dla udziałowców spółki według
wartości ich akcji notowanych na giełdzie w Paryżu, nacjonalizacja zakończyła się
interwencją zbrojna Francji i Wielkiej Brytanii175. W 1958 r. Indonezja dokonała
nacjonalizacji

przedsiębiorstw

holenderskich

Indonezji176.

w

Ustawodawstwo

indonezyjskie uznane zostało za sprzeczne z prawem międzynarodowym z uwagi na
swój dyskryminacyjny charakter. Nacjonalizacje godzące w mienie cudzoziemców
przeprowadzono również w tych państwach afrykańskich azjatyckich i amerykańskich,
które zdecydowały się na wprowadzenie ustroju socjalistycznego, tak jak to miało
miejsce na Kubie w 1959 r.177. Nacjonalizacja mienia amerykańskiego na Kubie dała
początek licznym roszczeniom amerykańskich przedsiębiorców przed amerykańskimi
sądami o zajęcie na poczet odszkodowania za wywłaszczone mienie towarów
wyeksportowanych przez znacjonalizowane spółki kubańskie do USA (vide Banco
Nacional de Cuba v. Sabbatino)178.
Nowej popularności w praktyce państw nacjonalizacja i wywłaszczenie nabrały
w wyniku procesów lat 70ych i 80ych XX w. W 1971 r. wywłaszczono francuskie
spółki w Algierii. W tym samym roku w Chile przyjęło poprawkę do konstytucji, na
mocy której znacjonalizowano przemysł wydobywczy, godząc w rzeczywistości w
interesy amerykańskiej spółki wydobycia miedzi Anaconda179. W latach 1973-1974 w
Libii wywłaszczono 7 zagranicznych spółek naftowych. Rozstrzygnięcie pojedynczego
arbitra Rene-Jean Dupuy w sprawie Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits)
przejdzie

do

historii

jako

precedensowe

z

uwagi

na

wywiedzenie

prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa za naruszenie postanowień
kontraktu (tzw. umiędzynarodowienie kontraktu). W tym również okresie MTS podda
175

R. Delson, “Nationalization of the Suez Canal Company: Issues of Public and Private Law”, CLJ
1957, vol. 57, nr 6, s. 755 i n.
176
Patrz: Netherlands Note of Dec. 18, 1959, regarding Nationalization of Dutch-owned Enterprises,
AJIL 1960, vol. 54, nr2, s. 484; M. Domke, “Indonesian Nationalization Measures before Foreign
Courts”, AJIL 1960, vol. 54 nr 2, s. 305; H. Baade, “Indonesian Nationalization Measures before Foreign
Courts – A Reply”, AJIL 1960, vol. 54 , nr 4, s. 801; B. Wortley, “Indonesian Nationalization Measures –
An Intervention”, AJIL 1961, vol. 55, nr 3, s. 680.
177
Po 1959 r. na Kubie wprowadzono trzy rodzaje wywłaszczenia: 1) wywłaszczenie nieruchomości i
przedsiębiorstw należących do Kubańczyków oraz cudzoziemców na cele reformy gospodarczej, 2)
konfiskata majątku „kolaborantów” obalonego reżimu F. Batisty, „kontrewolucjonistów”,
skorumpowanych urzędników i wszystkich tych godzących w gospodarkę narodową Kuby, 3) zajęcie
nieruchomości i ruchomości „dobrowolnie porzuconych” przez Kubańczyków, którzy wyjechali z kraju i
nie powrócili w ustawowo określonym terminie (wg Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych nr
454 z dn. 09.10.1961: dla wyjeżdżających do USA – w ciągu 29-u dni, dla wyjeżdżających do Europy –
w ciągu 90-u dni, itd.). Patrz: F. Foster, “Restitution of Expropriated Property: Post-Soviet Lessons for
Cuba”, CJTL 1996, vol. 34, nr 3, s. 651.
178
Patrz: ILR 1967, vol. 35, s. 2.
179
Patrz: ILM 1975, vol. 14, s. 1211.
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rozwadze dwie ważne sprawy dotyczące opieki dyplomatycznej wywłaszczonych
obywateli belgijskich – Barcelona Traction Light and Power Company, Ltd. oraz
amerykańskich – Elettronica Sicula S.p.A (ELSI). Niemniej prawdziwym kamieniem
milowym w rozwoju międzynarodowego standardu ochrony przed wywłaszczeniem
okaże

się

orzecznictwo

IUSCT180

powołanego

do

rozstrzygnięcia

roszczeń

majątkowych obywateli amerykańskich i irańskich powstałych po wybuchu rewolucji
islamskiej w Iranie w 1979 r. Sprawy Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMSAFFA181 z 1984 r., Starrett Housing Corp. v. Iran (Final) z 1987 r., czy Amoco
International Finance Corp. (Partial) z 1987 r. wejdą do kanonu orzeczeń w sprawach
wywłaszczeniowych. Stworzą podwaliny pod nowoczesne orzecznictwo w sporach
inwestycyjnych182. Poza rewolucją islamską w Iranie wywłaszczenie mienia
cudzoziemców stało się również negatywnym symbolem wielu innych współczesnych
konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych. W 1975 r. towarzyszyło upadkowi
Wietnamu Południowego183. W latach 80ych i 90ych XX w. stało się synonimem walki
o ziemię między Arabami a Żydami w Ziemi Świętej184.
W drugiej połowie XX w. reorientacji w sporach wywłaszczeniowych przyniósł
rozwój międzynarodowego prawa inwestycyjnego. W 1965 r. doszło do powstania
pierwszego wielostronnego reżimu o ochronie inwestycji – Konwencji o rozstrzyganiu
sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami innych państw (Konwencja
ICSID)185 a w kolejnych latach wielu dwustronnych umów o wzajemnej ochronie
inwestycji (BIT)186. Spory wywłaszczeniowe weszły w zupełnie nową epokę – a)
inwestorzy zagraniczni, osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego, uzyskały
prawo bezpośredniego pozywania państw za arbitralne wywłaszczanie ich inwestycji,
jak miało to chociażby miejsce w sporze włoskich inwestorów z Kongiem w sprawie
Benvenuti & Bonfant v. Congo z 1980 r., czy w sporze amerykańskiej spółki hotelowej
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Więcej o genezie i dorobku IUSCT: A. Mouri, “Aspects of the Iran-United States Claims Tribunal”,
AYIL 1992, vol. 2, s. 61.
181
Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1607.aspx, 06.06.2011.
182
Ch. Drahozal, Ch. Gibson, The Iran-U.S. Claims Tribunal at 25, Oxford 2007, s. 335.
183
T. Lang, “Satisfaction of Claims against Vietnam for the Expropriation of U.S. Citizens’ Property in
South Vietnam in 1975”, CILJ Winter 1995, vol. 28 nr 1, s. 265.
184
Y. Holzman-Gazit, Land Expropriation in Israel, 2007.
185
Tekst Konwencji ICSID w języku angielskim i niemieckim dostępny na: http://www.vilp.de,
3.01.2011. W prawie międzynarodowym obowiązują również inne wielostronne reżimy ochrony
inwestycji przed niesłusznym wywłaszczeniem – Energy Charter Treaty z 17.12.1994 r. (art. 13),
ASEAN Comprehensive Investment Agreement Agreement z 26.02.2009 r., Dominican Republic –
Central America Free Trade Agreement z 5.08.2004 r. (art. 10.7), inne.
186
Pierwszy w historii BIT zawarto w 1959 r. między RFN a Pakistanem.
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z Indonezją w sprawie Amco Asia Corp. and others v. Indonesia z 1984 r., b)
synonimem mienia cudzoziemców stały się inwestycje zagraniczne, c) synonimem
cudzoziemca stało się pojęcie inwestor zagraniczny, d) znacząco ograniczono
immunitet państwa i konieczność wyczerpania drogi krajowej w dochodzeniu praw, e)
bezsprzecznie prawo międzynarodowe uzyskało zastosowanie w stosunkach inwestor –
państwo187. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale jeden z najbardziej
rozwiniętych systemów ochrony inwestycji powołano na mocy Rozdziału XI NAFTA z
1992 r.188. Orzecznictwo międzynarodowe wzbogaciło się o bardzo istotne z punktu
widzenia teorii sprawy – Pope & Talbot v. Canada (Interim)189 dotyczącą długoletniego
amerykańsko-kanadyjskiego sporu o limity na eksport kanadyjskiego drewna, jak
również Metalclad Corporation v. Mexico z 2000 r., Mondev Int. Ltd. v. USA z 2002 r.,
Technicas Medioambientales Technicas Medioambientales TECMED v. Mexico z 2003
r. i wiele innych. Współcześnie największą liczbę sporów inwestycyjnych odnotowuje
się w stosunkach z państwami rozwijającymi się, choć zdarzają się również skargi
przeciwko takim państwom wysokorozwiniętym jak Niemcy190.

1.3. Trybunały międzynarodowe w sporach wywłaszczeniowych

Jak to wynika z powyższych rozważań historycznych spory w zakresie ochrony
mienia cudzoziemców, w tym inwestorów zagranicznych, przed wywłaszczeniem lub
jakimkolwiek innym arbitralnym działaniem państwa były przedmiotem rozważań
licznych trybunałów międzynarodowych. Trudno oczywiście o wyczerpujące
zestawienie wszystkich trybunałów, niemniej na potrzeby wnioskowania w niniejszej
rozprawie doktorskiej wyróżniono następujące:
i.

STSM powstały na mocy Protokołu z dn. 16 grudnia 1920 r. w wykonaniu
art. 14 Paktu Ligii Narodów z 1919 r. oraz MTS powstały na mocy
rozdziału XIV Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r.;

187

R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 20.
Tekst konwencji dostępny na: http://www.nafta-sec-alena.org/, 3.01.2011.
189
§ 125 i n. wyroku. Źródło: http:// ita.law.uvic.ca/chronological_list_if_content.htm, 3.01.2011.
190
W dn. 17.04.2009 r. spółki Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG i Vattenfall Europe Generation AG
złożyły do ICSID w Waszyngtonie skargę przeciwko Niemcom o brak możliwości budowy elektrowni.
Trybunał arbitrażowy ukonstytuował się w dn. . 6.08.2000. Sprawa jest w toku.
188
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ii.

Trybunały arbitrażowe powołane w ramach PCA odwołujące się do
różnego rodzaju reguł postępowania przed PCA191;

iii.

Trybunał Górnośląski powstały na podstawie części VI (art. 562 – 606)
polsko-niemieckiej Konwencji Genewskiej z dn. 15 maja 1922 r.192;

iv.

Międzypaństwowe dwustronne komisje i trybunały arbitrażowe193
powstałe na podstawie tzw. kompromisów (compromise), a wśród nich np.
amerykańsko-meksykańska General Claims Commission powstała na
podstawie umowy z dn. 8 września 1923 r.194, amerykańsko-panamska
komisja arbitrażowa powstała na podstawie umowy z dn. 28 lipca 1926 r.,
i wiele innych;

v.

IUSCT powstały na podstawie art. II Claims Settlement Declaration,
jednej z dwóch tzw. Deklaracji Algierskich ogłoszonych przez Algierię w
imieniu USA i Iranu w dn. 19 stycznia 1981 r.;

vi.

Inwestycyjne trybunały arbitrażowe powoływane na podstawie rozdziału
IV (art. 36 – 55) Konwencji ICSID z dn. 18 marca 1965 r. za
pośrednictwem Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów
Inwestycyjnych (dalej: ICSID);

vii.

Inwestycyjne trybunały arbitrażowe powołane na podstawie klauzul
arbitrażowych w umowach państwo-inwestor, odwołujących się do
różnego rodzaju reguł postępowania arbitrażowego np. Zasad Arbitrażu
UNICITRAL;

viii. Inwestycyjne trybunały arbitrażowe powstałe na podstawie art. 1115-1138
NAFTA z dn. 17 grudnia 1992 r. i odwołujące się do Konwencji ICSID,
Additional Facility Rules of ICSID lub Zasad Arbitrażu UNICITRAL;

191

Permanent Court of Arbitration. Basic Documents. Conventions, Rules, Model Clauses and
Guidelines, The Hague 2005.
192
Niezależnie od treści art. 23 Konwencji Genewskiej z dn. 15.05.1922 r., stanowiącego, że wszelkie
spory wynikające z interpretacji art. 6 – 22 Konwencji Genewskiej dotyczących „wywłaszczenia”,
poddane będą jurysdykcji STSM, również Trybunał Górnośląski we własnym zakresie rozstrzygnął wiele
interesujących sporów wywłaszczeniowych, chociażby te dotyczące polskiego monopolu spirytusowego
(„Ul” sp. z ogr. por. p. Państwu Polskiemu) i tytoniowego (Steiner i Gross p. Państwu Polskiemu),
których wprowadzenie można współcześnie zakwalikować jako formę tzw. wywłaszczenia pośredniego.
193
W latach 1840 – 1940 powołano do życia przeszło 60 komisji arbitrażowych. Więcej: I. Bownlie,
Principles of Public International Law, Oxford 2003, s. 500.
194
Umowa jest dostępna na stronie: RIAA 2006, vol. IV, s. 11-14.
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ix.

na zasadzie wyjątku: Foreign Claims Settlement Commission (dalej:
FCSC)195 powstała na podstawie amerykańskiej ustawy International
Claims Settlement Act z 1949 r. odpowiedzialna jest za programy
odszkodowawcze dla amerykańskich obywateli, których mienie zostało
wywłaszczane przez obce państwa, również wówczas, gdy państwa te nie
zawarły z USA tzw. umów indemnizacyjnych i nie doszło do przekazania
globalnego

odszkodowania

(lump

sum)

na

realizację

roszczeń

wywłaszczeniowych196.

Wnioski formułowane w przedmiotowej rozprawie doktorskiej zostały oparte na
orzecznictwie wskazanego powyżej katalogu trybunałów międzynarodowych – STSM,
MTS, IUSCT, trybunałów arbitrażowych ad hoc i tych utworzonych pod egidą
ICSID197. Choć z pozoru katalog ten jest bardzo szeroki, dobór ten nie jest
przypadkowy. Pozwolił on autorowi skoncentrować się nie na wybranych
zagadnieniach, lecz omówić całokształt problematyki wywłaszczeniowej w prawie
międzynarodowym i postępowaniach międzynarodowych. Pozwolił na wyróżnienie
tzw. jurisprudence constante.
W ujęciu instytucjonalnym relacje panujące między wymienionymi trybunałami
międzynarodowymi można określić jako horyzontalne. Nie ma jednego centralnego
trybunału międzynarodowego, który rozstrzygałby spory wywłaszczeniowe, zarówno te
między osobami fizycznymi lub prawnymi a państwami, jak również te między samymi
państwami, w których jedno z nich bierze w opiekę dyplomatyczną własnych
obywateli. W rzeczywistości międzynarodowej nie istnieje jeden centralny trybunał
195

FCSC nie jest trybunałem międzynarodowym, lecz amerykańską komisją ustanowioną przy
tamtejszym Departamencie Sprawiedliwości rozstrzygającą skargi obywateli USA na wywłaszczenia ich
zagranicznych majątków przez inne państwa. FCSC powstała na skutek zawarcia przez USA z
państwami wywłaszczającymi mienie amerykańskich obywateli tzw. umów indemnizacyjnych, na
podstawie których odpowiedzialność za roszczenia przechodziła na USA. Z wyjątkiem roszczeń
wojennych FCSC zakończyła 22 programy odszkodowawcze, w tym „polski” na podstawie polskoamerykańskiej umowy indemnizacyjnej z 1960 r. Z uwagi na zastosowanie w swoich rozstrzygnięciach
prawa międzynarodowego i nawiązywanie do dorobku trybunałów międzynarodowych FCSC miała
bardzo duże znaczenie dla wypracowania międzynarodowego standardu ochrony przed wywłaszczeniem.
Więcej: http://www.justice.gov/fcsc/ oraz R. Lillich, International Claims: Their Adjudication by
National Commissions, Syracuse 1962.
196
Sytuacja taka miała miejsce między innymi w sprawach kubańskich i chińskich. Patrz: Ch. Redick,
“Jurisprudence of the Foreign Settlement Commission: Chinese Claims”, AJIL 1973, vol. 67, nr 4, s. 728,
przyp. 13.
197
Por. np. rozważania na temat wywłaszczenia pośredniego: I. Yves Fortier, S. L. Drymer, “Indirect
Expropriation in the Law of International Investment: I Know it when I See it or Caveat Investor”, ICSID
Review s. 295
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międzynarodowy w sprawach wywłaszczeniowych, rodzaj instancji apelacyjnej, która
miałaby głos ostateczny w stosunku do dotychczas zapadłych rozstrzygnięć innych
trybunałów w tym zakresie, zarówno w sporach państwo – państwo, jak również w
sporach państwo – inwestor zagraniczny. W konsekwencji równolegle toczące się
postępowania wywłaszczeniowe przed dwu lub więcej trybunałami nie będą nigdy
dotknięte sankcją ltispendence, a rezultat każdego z tych postępowań wobec drugiego
nie będzie nigdy opatrzony sankcją powagi rzeczy osądzonych (res iudicata)198. Fakt, iż
międzynarodowy dorobek w zakresie wywłaszczenia spoczywa głównie na
orzecznictwie równych sobie pod trybunałów międzynarodowych sprawia, że
orzecznictwo to może stale ewoluować. Przykładowo, w sprawie German Interests in
Polish Upper Silesia (Preliminary Objections) STSM uznał, iż między skargą Niemiec
wniesiona do STSM oraz skargą obywateli niemieckich wniesioną do Trybunału
Górnośląskiego na temat jednej i tej samej fabryki chorzowskiej nie ma miejsca
litispendance, i to wbrew wyraźnemu stanowisku strony polskiej w tym zakresie.
Podobnie w sprawie Pajzs‚ Czáky‚ Esterházy, STSM odrzucił skargę Węgier przeciwko
Jugosławii o uznanie za nieważne niekorzystnych dla obywateli Węgier orzeczeń
mieszanego

węgiersko-jugosłowiańskiego

trybunału

arbitrażowego

dotyczących

odszkodowań za wywłaszczenie na skutek jugosłowiańskiej reformy rolnej.
Współczesnym przykładem pełnej niezależności trybunałów międzynarodowych w ich
orzekaniu w sporach wywłaszczeniowych są sprawa CME Czech Rep. B.V. v. Czech
Republic (Partial)199 na podstawie holendersko-czeskiego BIT oraz sprawa Ronald S.
Lauder v. Czech Republic200 na podstawie amerykańsko-czechosłowackiego BIT z dn.
22 października 1991 r. Stan faktyczny w obu sprawach przestawiał się identycznie,
dotyczył cofnięcia przez czeskie władze koncesji telewizyjnej. Choć obie sprawy są
przykładem niezależności instytucjonalnej między orzekającymi w nich trybunałami,
jednocześnie stanowią one przykład niekonsekwencji i daleko posuniętej rozbieżności
orzeczniczej. W pierwszej sprawie stwierdzono wywłaszczenie, w drugiej – nie. Co
istotne okres wydania orzeczeń w obu sprawach przez dwa różne trybunały arbitrażowe

198

Niewątpliwie jednak rozstrzygnięcia trybunału arbitrażowego mogą mieć charakter wiążący dla sądów
krajowych w analogicznych przedmiotowo postępowaniach wywłaszczeniowych. Patrz np. Art. 592
Konwencji Genewskiej.
199
Patrz § 591 wyroku. Źródło: http://ita.law.uvic.ca/documents/CME-2001PartialAward.pdf, 3.01.2011.
200
Patrz § 201 wyroku. Źródło: http://ita.law.uvic.ca/documents/LauderAward.pdf, 3.01.2011.
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różniło zaledwie dziesięć dni201. W konsekwencji, choć trybunały międzynarodowe
zachowują wzajemną niezależność instytucjonalną, jak pokazuje powyższy przykład
taka niezależność może skutkować zbyt daleko posuniętą rozbieżnością między ratio
decidendi wyroków, u podstaw których znajdują się te same lub zbliżone okoliczności
faktyczne.

2. Cechy charakterystyczne jurisprudence constante
W ciągu ostatniego stulecia różnego rodzaju trybunały międzynarodowe
wypracowały bogate orzecznictwo międzynarodowe w sporach wywłaszczeniowych. W
konsekwencji, współcześnie możemy mówić o istnieniu pokaźnego, aczkolwiek często
ignorowanego, zbioru orzecznictwa, którego początkiem była orzeczona w 1922 r.
sprawa Norwegian Shipowners’ Claims. Na orzeczenie w tej sprawie powoływały się
inne trybunały międzynarodowe, a zwłaszcza STSM i MTS. Z kolei orzeczenia tych
dwóch stałych trybunałów międzynarodowych były przywoływane przez IUSC,
trybunały arbitrażowe ad hoc, trybunały arbitrażowe powołane w ramach ICSID, a
nawet współczesne trybunały prawnoczłowiecze – Europejski Trybunał Praw
Człowieka i Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka. Z roku na rok, z dekady na
dekadę, powstawał zbiór orzecznictwa w sporach wywłaszczeniowych szanujący
dorobek

poprzedników

i

będący

drogowskazem

w

nowych

sporach

wywłaszczeniowych. Doktryna stoi na stanowisku, iż „orzecznictwo [wywłaszczeniowe
– dodano] składa się z mniej więcej trzydziestu głównych spraw (jakkolwiek nie
zawsze homogenicznych i spójnych), które rzuca światło na zagadnienia natury ogólnej,
jak również szczególne tło faktyczne”202. Ten szczególny zbiór orzecznictwa
wywłaszczeniowego można wyróżnić, mimo że poszczególne orzeczenia tworzące ten
zbiór:
1) pochodzą od zupełnie różnych trybunałów międzynarodowych;
2) były wydawane w zupełnie różnych okresach historycznych;
3) były

wydawane

w

oparciu

o

zupełnie

różne

normy

prawa

międzynarodowego.
201

Orzeczenia w obu sprawach zapadły odpowiednio w dn. 13.09.2001 r. w sprawie CME Czech Rep.
B.V. i w dn. 03.09.2001 r. w sprawie Ronald S. Lauder.
202
R. Dolzer, “Indirect Expropriations: New Developments?” NYU Enviromental Lw Journal, 2002, vol.
11, s. 72 i 73.
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Mimo braku jakichkolwiek powiązań instytucjonalnych między poszczególnymi
trybunałami międzynarodowymi, to właśnie w przypadku sporów wywłaszczeniowych
można zaobserwować szczególnego rodzaju prawidłowość w ich orzecznictwie, która
każe w niniejszej rozprawie doktorskiej posługiwać się orzecznictwem nie jednego, czy
dwóch trybunałów międzynarodowych, lecz orzecznictwem możliwie wielu różnych
trybunałów międzynarodowych. Prawidłowość ta polega na zbieżności przedmiotowej
w rozstrzygnięciach tych trybunałów w sporach wywłaszczeniowych. To zbieżność
przedmiotowa między poszczególnymi orzeczeniami, a nie – jak to wykazano powyżej
– powiązanie instytucjonalne między poszczególnymi trybunałami, odgrywa kluczową
rolę w formowaniu się jurisprudence constante w sporach wywłaszczeniowych.
Zbieżność ta kształtowała się poprzez wzajemne odwoływanie się przez trybunały w
nowych sporach wywłaszczeniowych do już zapadłych orzeczeń w podobnych stanach
faktycznych. W rozwoju historycznym trybunały międzynarodowe odwoływały się do
już istniejącego dorobku orzeczniczego, zarówno własnego, jak i innych trybunałów.
Jak podkreśla trybunał międzynarodowy w sprawie Mondev Int. Ltd. v. USA – co
prawda w nieco innym kontekście, ale jednak zupełnie trafnie na potrzeby
wnioskowania w niniejszej rozprawie doktorskiej – trybunał arbitrażowy orzekający w
sporze wywłaszczeniowym „nie jest … ograniczony do prawa międzynarodowego z
XIX w. lub nawet pierwszej połowy XX w., jakkolwiek decyzje z tego okresu pozostają
relewantne”203. We współczesnych sporach wywłaszczeniowych decyzje z końca XIX
w. lub z początku XX w. są wręcz kluczowe dla poprawnej oceny aktów państwa
skutkujących odebraniem mienia należącego cudzoziemca. Praktyka powoływania się
na dotychczasowy dorobek jest powszechna zwłaszcza we współczesnych sporach
wywłaszczeniowych zwanych raczej jako spory inwestycyjne. Dzięki tej praktyce
każdy kolejny trybunał inwestycyjny ma możliwość osiągnięcia słusznego i spójnego z
dotychczasowym dorobkiem rozstrzygnięcia, a jednocześnie wzbogaca on ten dorobek
o własne wnioski. W 1962 r. profesor G. Christie zauważył, że jedyną metodą analizy
tego, co można uznać za bezprawne wywłaszczenie jest właśnie analiza
dotychczasowego orzecznictwa:
… pytanie o rodzaj ingerencji [w mienie cudzoziemca – dodano] bliskiej bezprawnemu
wywłaszczeniu oznaczającej ‘odebranie’ na gruncie prawa międzynarodowego,
przedstawia sytuację, gdzie metoda common law budowania sprawa po sprawie jest
203

Patrz: § 125 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf, 20.02.2012.
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niewątpliwie najlepszą metodą, a w rzeczywistości prawdopodobnie jedyną metodą,
rozwoju prawnego204.

Warto

wskazać

najciekawsze

przykłady

odwoływania

się

przez

trybunały

międzynarodowe do dotychczasowego dorobku, przykłady powstawania owego
międzynarodowego common law, o którym wspomina G. Christie. Powyżej odwołano
się do sprawy Norwegian Shipowners’ Claims z 1922 r. Niemniej, prawdopodobnie
najczęściej powoływaną sprawą w historii sporów wywłaszczeniowych jest sprawa The
Factory at Chorzów (Merits) z 1928 r. z uwagi na przełomowe wnioski STSM
dotyczące obowiązku reparacji za wywłaszczenie nielegalne mienia cudzoziemców.
Sprawa ta została powołana w wielu późniejszych rozstrzygnięciach arbitrażowych – w
sprawach libijskich wywłaszczeń, między innymi, w sprawie Texaco Overseas
Petroleum Co. v. Libya (Merits)205, w sprawach amerykańsko-irańskich, między
innymi, w sprawie SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory)206 z 1986 r., jak również we
współczesnych sporach inwestycyjnych na podstawie NAFTA, między innymi w
sprawie Metalclad Corporation v. Mexico207 z 2000 r. We wspomnianej sprawie
SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory) IUSCT wskazując, że obowiązek odszkodowawczy
za wywłaszczenie mienia cudzoziemców – niezależnie od innych ewentualnych
podstaw nielegalności wywłaszczenia – jest prawem zwyczajowym, odwołał się do
wcześniejszych rozstrzygnięć w tym zakresie, między innymi w sprawach Texaco
Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits) oraz LIAMCO v. Libya208. Z kolei we
wspomnianej sprawie inwestycyjnej Metalclad Corporation v. Mexico

trybunał

arbitrażowy odwołał się do innej zbliżonej przedmiotowo sprawy Biloune and Marine
Drive Complex Ltd. v. Ghana stwierdzając, że „co prawda orzeczenie w sprawie
Biloune nie wiąże tego trybunału, jakkolwiek jest ono przekonywującym źródłem,
trybunał zgodnie podziela jego rozważania i konkluzje”209. Podobnie jak w tym
ostatnim przypadku wiele trybunałów międzynarodowych było niekonsekwentnych w
swoich wnioskach dotyczących kompetencji do powoływania się na inne orzeczenie w
sprawach wywłaszczeniowych. Wiele przykładów w tym zakresie dostarczają

204

G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law?”, BYIL 1962, vol. 38, s.
338.
205
§ 97 wyroku. Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 32.
206
Patrz: opinia odrębna arbitra Borowera. Źródło: ILM 1986, vol. 25, s. 642.
207
§ 122 wyroku (http://ita.law.uvic.ca/documents/MetacladAward-English_000.pdf, 10.01.2011).
208
ILM 1986, vol. 25, s. 634.
209
§ 108 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MetacladAward-English.pdf, 20.02.2012.
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rozstrzygnięcia w sporach inwestycyjnych. Przykładowo w orzeczeniu z sprawie
Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO) v. Liberia trybunał orzekł, że:
… nie jest związany precedensami ustalonymi przez inne trybunały ICSID, jakkolwiek
jest bardzo pouczające rozważenie ich interpretacji210.

Podobnie w sprawie Gas Natural SDG S.A. v. Argentina trybunał arbitrażowy:
… wydał on swoją decyzje w sposób niezależny, bez związania innymi orzeczeniami
lub wyrokami arbitrażowymi. Jakkolwiek dochodząc do swoich wniosków trybunał
uznał za pomocne porównanie swego wyroku z wnioskami osiągniętymi w innych
niedawnych sprawach arbitrażowych …211.

Nieco dłuższy wywód na temat precedensowego charakteru orzeczeń w sprawach
wywłaszczeniowych przeprowadził trybunał arbitrażowy w wyroku w sprawie ADC
Affiliate Ltd. v. Hungary. Trybunał wskazał:
Strony w niniejszej sprawie dyskutowały również znaczenie międzynarodowego
orzecznictwa dotyczącego wywłaszczenia. Prawdą jest, że wyroki arbitrażowe nie mają
mocy wiążącego precedensu. Jest również prawdą, że w szeregu spraw kluczowe
znaczenie odgrywają okoliczności faktyczne i że ustalenia poczynione w tych sprawach
nie mogą być transponowane do innych spraw. Jest w dalszej kolejności prawdą, że
szereg spraw jest opartych na traktatach, które różnią się w pewnych kwestiach od
współczesnych BIT. Jakkolwiek ostrożne oparcie się na wybranych zasadach
rozwiniętych w niektórych z tych spraw, jako przekonywująca podstawa, może
wzbogacić zbiór praw, który z kolei może służyć przewidywalnością w interesie
zarówno inwestorów, jak i państw przyjmujących212.

Wzajemne odwoływanie się do innych orzeczeń stało się zatem powszechną praktyką,
niezwykle ostrożną, ale jednak praktyką, która przyczyniła się do powstania
szczególnego zbioru orzeczeń – tzw. jurisprudence constante. Do jego powstania
przyczynił się również fakt, że materialnoprawna podstawa rozstrzygania sporów
wywłaszczeniowych przez wymienione trybunały międzynarodowe była określona
bardzo

ogóle

jako

„prawo

międzynarodowe”

lub

„ogólne

zasady

prawa

międzynarodowego” bez wskazania konkretnej treści tego prawa213. Zatem każdy

210

Patrz: s. 9 wyroku. Źródło: ILM 1987, vol. 26, s. 653.
§ 36 wyroku. Patrz również: J. Crawford, K. Lee, E. Lauterpacht, ICSID Reports 2009, vol. 14, s. 297.
212
§ 239 wyroku. http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf, 12.04.2012.
213
Patrz np. art. V Claims Settlement Declaration z 1981 r. (ang.): The Tribunal shall decide all cases on
the basis of respect of law, applying such choice of law rules and principles of commercial and
international law as the Tribunal determines to be applicable, taking into account relevant usages of the
211
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kolejny trybunał międzynarodowy rozstrzygający spór wywłaszczeniowy mógł w
drodze ewolucji wypełniać normy prawa zwyczajowego treścią znaną z poprzednich
orzeczeń. Wypracowanie prawidłowości i schematów typowych dla wszystkich sporów
wywłaszczeniowych z formalnego punktu widzenia nie było rezultatem jednego
precedensu jednego trybunału międzynarodowego (stare decisis). Zresztą umowy
międzynarodowe dotyczące jurysdykcji przedmiotowej wskazanych trybunałów
stanowią wprost, iż zapadłe wyroki wiążą tylko strony sporu a nie jakiekolwiek inne
trybunały214. Jurisprudence constante powstał raczej na zasadzie długoletniej praktyki
trybunałów międzynarodowych, swoistej ciągłości orzeczeń, tworzących wspólnie
szczególnego rodzaju dorobek i wartość, na przestrzeni lat i co najważniejsze na
przykładzie bardzo wielu orzeczeń różnych trybunałów międzynarodowych zbiór ten
przyczynił się do wypracowania powszechnego i trwałego standardu ochrony przed
wywłaszczeniem. Taki dorobek mimo, iż nie ma żadnego formalnego oparcia w
normach traktatowych, pełni bardzo ważną rolę. Świadczy o przewidywalności,
zasadności i słuszności osiąganego rozstrzygnięcia. Jak słusznie zauważa A. Reinisch:
… koherentność i przewidywalność rozstrzygnięć kończących spory jest szczególnie
ważnym aspektem mechanizmu sądowego lub arbitrażowego. W długiej perspektywie
jedynie przewidywalne wyniki jakiegokolwiek sposobu rozstrzygnięcia sporu będą
akceptowane przez jego strony. Ostatecznie, przewidywalność i koherentność prowadzą
do pewności w ramach systemu i umacniają jego postrzeganie jako należycie
ukonstytuowanego i sprawiedliwego215.

***

3. Podsumowanie
W historii nowożytnej pierwsze wzmianki na temat wywłaszczenia i jego oceny
w świetle prawa międzynarodowego odnotowuje się w XVII i XVIII w. za sprawą S.

trade, contract provisions and changed circumstances (http://www.iusct.org/claims-settlement.pdf,
2.03.2011).
214
Por. art. 53 (1) Konwencji ICSID. W prawie międzynarodowym próżno poszukiwać postanowień
traktatowych, na mocy których orzeczenia określonego trybunału międzynarodowego traktowanoby jako
precedensowe, zarówno dla samego trybunału wydającego orzeczenie, jak i dla innych trybunałów. Patrz
jednak art. 592 Konwencji Genewskiej.
215
A.
Reinisch,
The
Role
of
Precedent
in
ICSID
Arbitration,
http://investmentarbitration.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/int_beziehungen/Personal/Publikationen_
Reinisch/role_precedents_icsid_arbitrationaayb_2008.pdf, 20.03.2013.
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Pufendorfa i Rewolucji Francuskiej. Do pierwszych udokumentowanych sporów
wywłaszczeniowych z udziałem cudzoziemców można zaliczyć spory z XIX w. – np.
spór o wydobycie siarki w Królestwie Obojga Sycylii216 lub spór o nieruchomość
amerykańskiego

obywatela

w

Grecji217.

Przełom

w

rozstrzyganiu

sporów

wywłaszczeniowych nastąpił zaraz po I wojnie światowej, kiedy trybunały
międzynarodowe orzekły w tak znaczących sprawach, co Norwegian Shipowners’
Claims, Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) i Factory at
Chorzów (Merits). Po II wojnie światowej nastąpił regres w orzekaniu sporów
wywłaszczeniowych przez trybunały międzynarodowe. Ponownie spory te stały się
przedmiotem analizy trybunałów międzynarodowych w latach 80-ych XX w., kiedy
zapadły tak przełomowe wyroki jak Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMSAFFA i Starrett Housing Corp. v. Iran (Final). Na przestrzeni całego XX w. spory
wywłaszczeniowe rozstrzygały tak różne trybunały międzynarodowe, co Trybunał
Górnośląski, STSM, MTS, IUSCT, a współcześnie trybunały arbitrażowe ICSID i inne
trybunały

arbitrażowe

Współcześnie

można

powołane
wyróżnić

do

rozstrzygania

szczególny

zbiór

sporów

inwestycyjnych.

orzecznictwa

trybunałów

międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych – tzw. juridprudence constante. Na
zbiór ten składa się co najmniej trzydzieści przełomowych wyroków w sporach
wywłaszczeniowych. Zbiór zachowuje wewnętrzną spójność, mimo że orzeczenia,
które go konstytuują:
1)

pochodzą od zupełnie różnych trybunałów międzynarodowych;

2)

orzekających w zupełnie różnych okresach historycznych;

3)

i na podstawie zupełnie różnych norm prawa międzynarodowego.

Choć orzeczenia tworzące juridprudence constante w sporach wywłaszczeniowych
nie charakteryzują się ani powiązaniami instytucjonalnymi między wydającymi te
orzeczenia trybunałami międzynarodowymi, ani powiązaniami materialnoprawnymi
między normami prawa międzynarodowego stanowiącymi podstawę orzeczenia, ani
okresem historycznym, w którym zapadały, współcześnie juridprudence constante
określa, czym wywłaszczenie jest w prawie międzynarodowym.

216
217

Patrz sprawa Sicilian Sulphur Monopoly.
Patrz sprawa The Case of Jonas King.
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ROZDZIAŁ III
PODMIOT I PRZEDMIOT WYWŁASZCZENIA
1. Państwo jako podmiot wywłaszczający
1.1. Organy centralne i lokalne

Podmiotem wywłaszczającym majątek cudzoziemca jest państwo, państwo
rozumiane jako związek trzech elementów – ludności terytorium i władzy
suwerennej218. Jak zauważa profesor L. Oppenheim „[w]spólnota anarchistyczna nie
jest państwem”219. Wszędzie bowiem tam, gdzie brak jest władzy suwerennej, nie ma
również państwa. W konsekwencji, brak państwowości na określonych obszarach na
świecie oznacza nie tyle brak odpowiedzialności państwa za wywłaszczenie – tu
bowiem niezbędne byłoby spełnienie konkretnych przesłanek odpowiedzialności – co
brak wywłaszczenia w ogóle. Wywłaszczenie nie może mieć bowiem miejsca bez
państwa. Spory wywłaszczeniowe dotyczące państwa jako podmiotu wywłaszczającego
nie dotyczą powyżej wskazanych kryteriów powstania i istnienia państwa. Pierwszym i
podstawowym

przedmiotem

rozważań

na

temat

państwa

jako

podmiotu

wywłaszczającego jest tzw. „atrybucja” (przypisanie), czyli możliwość przypisania
państwu odpowiedzialności na gruncie prawa międzynarodowego za naruszenie tego
prawa220.

Odpowiedzialność

międzynarodowa

państw

została

szczegółowo

uregulowana w The Draft Articles on Responsibility of States (dalej: The ILC Draft
Articles)221,

czyli

w

ostatecznym

projekcie

prawnomiędzynarodowej państw z 2001 r.

222

konwencji o

odpowiedzialności

sporządzonym przez Komisję Prawa

Międzynarodowego ONZ (dalej: ILC). Zgodnie z art. 2 The Draft Articles delikt
218

J. Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford 2006, s. 45.
L. Oppenheim, International Law. A Treatise, vol. I (Peace), London 1905, s. 100-101. Wydanie z
1905 r. dostępne jest na http://gallica.bnf.fr, 10.01.2011.
220
Ang. international wrongful act. Zgodnie z art. 1 The ILC Draft Articles każdy delikt
międzynarodowy pociąga za sobą odpowiedzialność międzynarodową.
221
Tekst The ILC Draft Articles opatrzony komentarzem profesora J. Crawforda, ostatniego
sprawozdawcy ILC w zakresie odpowiedzialności państw w: J. Crawford, The International Law
Comission’s Articles on State Responsibility, Cambridge 2005.
222
W Rezolucji ZO ONZ nr 56/83 z dn. 12.12.2001 r. postanowiono o nieprzyjmowaniu w głosowaniu
projektu konwencji o odpowiedzialności państw na podstawie The ILC Draft Articles. Do rezolucji
załączono ostetczny projekt The Draft Articles (http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r56.htm,
10.01.2011).
219
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międzynarodowy ma miejsce wówczas, kiedy postępowanie państwa, obejmujące
zarówno działanie, jak i zaniechanie:
1) można przypisać państwu;
2) stanowi naruszenie międzynarodowego zobowiązania tego państwa.
W sposób szczegółowy zagadnienie atrybucji uregulowane zostało w art. 4 – 11 The
ILC Draft Articles. Zgodnie z treścią tych przepisów państwu przypisuje się takie
postępowanie, które pochodzi od organów państwa – organów władzy sądowniczej,
wykonawczej lub ustawodawczej (art. 4)223. W dalszej kolejności państwu przypisuje
się również – postępowanie osoby lub jednostki (person or entity), która wykonuje
określoną cząstkę władzy publicznej, nie będąc organem państwa (art. 5), postępowanie
osoby lub jednostki działającej de facto pod wpływem instrukcji, kierownictwa lub
kontroli państwa (art. 8), jak również postępowanie, które państwo uzna i przyjmie za
postępowanie własne (art. 11).
Potwierdzeniem wskazanych powyżej postanowień, mających w przeważającej
mierze charakter zwyczajowy, jest kształtujące się od kilkudziesięciu lat jurisprudence
constante trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych224. Z
orzecznictwa tego na szczególną uwagę zasługuje to dotyczące atrybucji postępowania
organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jedną z pierwszych tego
rodzaju spraw była orzeczona w 1902 r. amerykańsko-salwadorska sprawa Salvador
Commercial Company. Powodem sporu między władzami Salwadoru a spółką prawa
amerykańskiego, Salvador Commercial Company, było odebranie przez prezydenta
Salwadoru koncesji, a następnie ogłoszenie przez lokalny salwadorski sąd upadłości
spółki prawa salwadorskiego, w której Salvador Commercial Company posiadała
udziały większościowe. W konsekwencji, mienie należące do Salvador Commercial
Company zostało wywłaszczone na skutek działań zarówno władzy wykonawczej, jak i
władzy sądowniczej. W wyroku z 1902 r. trybunał arbitrażowy, powołując się na
ówczesną doktrynę, wskazał:

223
Art. 4 The ILC Draft Articles stanowi (ang.): 1. Conduct of any State organ shall be considered an ac
of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any
other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as
an organ of the central government or of a territorial unit of the State. 2. An organ includes any person
or entity which has that status in accordance with the internal law of the State. (źródło:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, 17.02.2012).
224
Część z tego dorobku orzeczniczego posłużyła jako komentarz profesora J. Crawforda do The ILC
Draft Articles. Patrz: J. Crawford, The International Law Comission’s Articles on State Responsibility,
Cambridge 2005, s. 95.
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Nie ma wątpliwości …, że Państwo jest odpowiedzialne za akty swoich rządzących,
niezależnie od tego czy pochodzą one od władzy ustawodawczej, wykonawczej lub
sądowniczej Rządu, w takim zakresie w jakim akty te są podejmowane w granicach ich
kompetencji225.

Innym przykładem sprawy wywłaszczeniowej podejmującej problematykę atrybucji
działań organów wewnętrznych państwa jest orzeczona w 1926 r. polsko-niemiecka
sprawa Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits). STSM rozważał, czy
ma kompetencje do oceny polskiego prawa z 1920 r.226, na podstawie którego doszło do
przejęcia ex lege z dniem 11 listopada 1918 r. na rzecz polskiego skarbu państwa
znajdującego się w granicach Polski mienia należącego do Rzeszy Niemieckiej. Od
zakończenia I wojny światowej Rzesza Niemiecka zbywała contra legem należące do
niej mienie na rzecz niemieckich osób fizycznych i prawnych. Z tego powodu polskie
władze stały na stanowisku, iż prawo przejścia minia niemieckiego na rzecz polskiego
skarbu państwa obejmowało nie tylko niemieckie mienie publiczne, ale również to
niemieckie mienie, które po dn. 11 listopada 1918 r. zostało zbyte na rzecz niemieckich
osób fizycznych i prawnych. STSM uznał, że Polska nie miała prawa przejęcia mienia
zbytego na rzecz prywatnych podmiotów niemieckich. W konsekwencji STSM
przypisał odpowiedzialność Polsce za akty jej władzy ustawodawczej, uzasadniając to
w sposób następujący:
Z perspektywy prawa międzynarodowego oraz tego Trybunału, który jest jego
ucieleśnieniem, przepisy krajowe są jedynie faktami wskazującymi wolę oraz
składającymi się na działanie Państw, w takim samym stopniu co decyzje, czy środki
administracyjne227.

Również we współczesnych sporach wywłaszczeniowych przypisanie państwu
wywłaszczenia na skutek postępowania jego organów wewnętrznych – niezależnie od
tego, czy są to organy ustawodawcze, wykonawcze, czy sądowe – nie budzi
kontrowersji. Za przykład mogą służyć sprawy inwestycyjne rozstrzygane na podstawie
NAFTA228. Ilustracją przypisania państwu odpowiedzialności za działania władzy

225

Źródło: RIAA 2006, vol. XV, s. 477. Pod pojęciem Rządu należy rozumieć każdy przejaw władzy
publicznej, czyli Państwo.
226
Patrz art. 2 Ustawy z dn. 14.07.1920 r. o przelaniu praw skarbowych państw niemieckich oraz praw
członków niemieckich domów panujących na Skarb Państwa Polskiego, Dz. U. z 1920 r. Nr 62 poz. 400
(http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp, 10.01.2011).
227
PCIJ Publications 1926, Series A – N° 7, s. 19.
228
Patrz: art. 1110 NAFTA.
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sądowniczej jest orzeczona w 2002 r. sprawa Mondev Int. Ltd. v. USA229, jak również
orzeczona rok później sprawa The Loewen Group, Inc. and R. I. Loewen v. USA. W tej
drugiej sprawie kanadyjski inwestor poskarżył się na to, że sąd stanu Missisipi
faworyzując pozostającego z nim w sporze amerykańskiego kontrahenta zasądził na
jego rzecz drastycznie wysoką kwotę 500,000.000 USD odszkodowania, jak również
wyznaczył zaporową kwotę opłaty sądowej do wniesienia apelacji do stanowego sądu
najwyższego. Choć trybunał nie przeszedł nigdy do rozważań na temat wywłaszczenia,
uznał że wyroki sądów krajowych są przejawem aktów państwa. Mogą zatem
prowadzić do odpowiedzialności na arenie międzynarodowej230. Innym współczesnym
przykładem sporu, w którym trybunał arbitrażowy ad hoc przypisał państwu
odpowiedzialność za działania lub zaniechania jego organów, w tym przypadku za
działania organów władzy wykonawczej, jest orzeczona w 2005 r. sprawa Eureko B.V.
v. Poland. Podstawą rozstrzygnięcia w tej sprawie był polsko-holenderski BIT z dn. 7
września 1992 r. W orzeczeniu trybunał wskazał, że organem państwa jest każda osoba
lub jednostka administracji, która posiada taki status w prawie krajowym:
126. W świetle prawa międzynarodowego jest obecnie mocno ugruntowaną zasadą, iż
postępowanie jakiegokolwiek organu Państwa jest uważane za akt tego Państwa, jak
również to że organ obejmuje jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która posiada ten status
w świetle prawa krajowego tego Państwa231.

Sprawa Eureko miała swój początek w zawarciu tzw. share purchase agreement (dalej:
SPA). Stronami tego porozumienia był polski skarb państwa reprezentowany przez
ministra skarbu państwa, holenderska spółka Eureko B.V. i jednym z polskich banków.
Przed trybunałem Polska w swoim stanowisku pisemnym wskazała, że działania
ministra skarbu państwa dotyczące realizacji postanowień SPA na podstawie polskich
przepisów prawa cywilnego nie były przejawem władzy wykonawczej, lecz działań
równych sobie stron kontraktu232. Niemniej, dwóch z trzech członków trybunału
arbitrażowego uznało postępowanie ministra skarbu państwa reprezentującego skarbu
państwa za przejaw władztwa publicznego, a nie wykonywanie uprawnień
właścicielskich. Tym samym trybunał przypisał Polsce odpowiedzialność na podstawie

229

§ 59 wyroku.
§ 218 wyroku.
231
§ 126 wyroku.
232
W trakcie przesłuchania przed trybunałem reprezentujący Polskę profesor J. Crawford, autor The ILC
Draft Articles, nie podtrzymał stanowiska pisemnego Polski w zakresie atrybucji. § 123 wyroku.
230
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polsko-holenderskiego BIT. Trybunał w swoim wyroku powołał się na treść art. 4 The
ILC Draft Articles o odpowiedzialności państw za działania władzy ustawodawczej,
wykonawczej lub sądowniczej233. Było to jednak stanowisko reprezentowane tylko
przez dwóch z trzech arbitrów. Z wnioskami większości nie zgodził się bowiem polski
arbiter, profesor J. Rajski. W zdaniu odrębnym zwrócił uwagę, iż spółka „Eureko
wprowadziła szczególnego rodzaju zamieszanie podczas postępowania arbitrażowego
stosując zamienne koncepcje i terminy ‘Skarb Państwa’ i ‘Rzeczpospolita Polska’ w
celu stworzenia wrażenia, że Polska była jej partnerem w procesie negocjowania i
zawarcia SPA i Addendum”234. Prof. J. Rajski starał się dowieść, iż Eureko B.V.
zawarło umowę z polskim skarbem państwa a nie z Polską. W okolicznościach tej
konkretnej sprawy brak jest zatem możliwości przypisania Polsce odpowiedzialności za
działania jej władzy wykonawczej.
Zgodne z postanowieniami The ILC Draft Articles nie ma znaczenia, czy organ
państwa jest organem władzy centralnej, stanowej, czy lokalnej. Państwu w równym
stopniu przypisuje się wywłaszczenie pochodzące zarówno od władz centralnych, jak i
władz lokalnych. Historycznie jedną z pierwszych spraw wywłaszczeniowych
dotyczących próby przypisania państwu odpowiedzialności za działania lub zaniechania
władz lokalnych była sprawa Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)235. Źródłem tego
amerykańsko-włoskiego sporu było wywłaszczenie w 1968 r. przez burmistrza Palermo
włoskiego zakładu produkcyjnego należącego w całości do dwóch amerykańskich
spółek. MTS w żadnym momencie nie miał wątpliwości, że postępowanie burmistrza
Palermo, a po odwołaniu się przez amerykańskich właścicieli od tej decyzji również
prefekta Palermo, należało przypisać Włochom236. Choć w wyroku z 1989 r. MTS

233

Więcej: G. Domański, M. Świątkowski, „Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę
w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko”, PPH luty 2008, s. 4.
234
§ 6 zdania odrębnego profesora J. Rajskiego do wyroku. Rzeczywiście, z perspektywy prawa
polskiego, wskazanego jako prawo właściwe dla oceny SPA, niezwykle trudno zgodzić się ze
stwierdzeniem trybunału, iż to Polska była stroną SPA z Eureko – stronami SPA było Eureko i Skarb
Państwa (reprezentowany przez ministra skarbu) działający w sferze wolnego obrotu gospodarczego. W
tym sensie trybunał dokonał uproszczenia używając zamiennie pojęć Polska i Skarb Państwa. Skoro
jednak trybunał oceniał SPA z perspektywy prawa międzynarodowego (BIT), przypisanie działania
ministra skarbu Polsce było prawidłowe, odpowiadało w pełni postanowieniom The ILC Draft Articles,
orzecznictwu międzynarodowemu i dorobkowi doktryny w zakresie atrybucji.
235
Patrz: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports 1989, s. 15 i n. Patrz również: F. Mann,
“Foreign Investment in the International Court of Justice: The ELSI Case”, AJIL 1992, vol. 86, nr 1, s.
92.
236
USA zarzuciły Włochom naruszenie art. II, III, V, VII Traktatu o przyjaźni, handlu i nawigacji z 1948
r. oraz art. I i V dodatkowego porozumienia z 1951 r. Skarga o wywłaszczenie oparta została na art. V
ust. 2 Traktatu, który gwarantował ochronę majątku obywateli każdej ze stron przed wywłaszczeniem.
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uznał za bezsporną możliwość przypisania Włochom odpowiedzialności za działania
włoskich władz lokalnych, ostatecznie wskazał, że przyczyną pomniejszenia mienia
amerykańskich inwestorów była zła kondycja handlowa ELSI, a nie kroki podjęte przez
samorząd lokalny Palermo. Współczesnym przykładem sprawy dotyczącej działań
władz lokalnych, które zostały przypisane państwu, była sprawa Modev Int. Ltd. v.
USA. W sprawie tej kanadyjski inwestor skarżył się na wywłaszczenie jego praw na
skutek działań podjętych przez władze Bostonu, a konkretnie przez agencję rozwoju
gospodarczego tego miasta237. Trybunał uznał, iż miasto, które nie dotrzymało
warunków opcji na sprzedaż nieruchomości portowej, nie naruszyło umowy z
kanadyjskim inwestorem. Trybunał skupił się nie na ocenie działań amerykańskich
sądów, które rozpatrywały spór na etapie krajowym, aniżeli na ocenie działań władz
miejskich i agencji, które do tego sporu de facto doprowadziły. W innej współczesnej
sprawie inwestycyjnej, Compañia de Aguas del Aconquija, Argentyna, broniąc się
przed odpowiedzialnością na podstawie argentyńsko-francuskiego BIT238, stanęła na
stanowisku, iż nie można przypisać jej odpowiedzialności za działania argentyńskiej
prowincji Tucuman, które doprowadziły do wywłaszczenia kontraktu z inwestorem
zagranicznym. W wyroku trybunał wskazał, że zarówno państwo unitarne, jak i
państwo federalne ponoszą odpowiedzialność za akty swoich części składowych.
Powołał się przy tym na stanowisko Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ:
49. W świetle prawa międzynarodowego … jest powszechnie uznane, że działania
politycznych części składowych państwa federalnego, takich jak prowincja Tucumán, w
federacyjnym państwie Republika Argentyńska, są przypisywane rządowi centralnemu.
Jest równie oczywiste, że wewnętrzna struktura konstytucyjna państwa nie może
zmienić tych zobowiązań. W konsekwencji, Specjalny Sprawozdawca Komisji Prawa
Międzynarodowego … odwołał się do ‘utrwalonych zasad’, iż ‘państwo federalne nie
może bazować na federalnym lub zdecentralizowanym charakterze swojej konstytucji
dla ograniczenia zakresu swoich zobowiązań międzynarodowych’239.

Ostatecznie trybunał uznał, że ocena, czy władze prowincji Tucumán wykonywały
władzę suwerenną, czy może jednak zachowywały się jak podmiot obrotu

Patrz § 113 wyroku i n. Ostatecznie MTS oddalił skargę USA uznając słuszność działań włoskich władz
lokalnych Palermo.
237
§ 59 wyroku.
238
A konkretnie na podstawie art. 5 umowy.
239
§ 49 wyroku.
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cywilnoprawnego, należała nie do trybunału, lecz do sądów administracyjnych
prowincji z uwagi na postanowienia jurysdykcyjne zawarte w kontrakcie-koncesji240.
1.2. Emanacje państwa i inne podmioty

Bezspornym jest, że państwu przypisuje się akty konstytuujące wywłaszczenie,
o ile akty te pochodzą od wszelkich organów państwa. Znacznie bardziej
skomplikowana wydaje się ocena przypisania państwu aktów pochodzących od jego
emanacji lub podmiotów prywatnych, czyli:
1) kontrolowanych przez państwo agencji o odrębnej od państwa osobowości
prawnej;
2) osób prywatnych – osób fizycznych i osób prawnych w sytuacji, gdy nie jest
jasne, czy wykonują one zadania zlecone przez państwo lub czy są poddane
jakiejkolwiek kontroli państwa.
Wśród

spraw

dotyczących

działalności

wyspecjalizowanych

agencji

stanowiących emanację państwa na szczególną uwagę w orzecznictwie trybunałów
międzynarodowych zasługują sprawy w dorobku IUSCT – Chas T. Main v. Khuzestan
Water & Power Authority241 oraz Craig v. Ministry of Energy of Iran and others242.
IUSCT uznał w nich, iż wyspecjalizowane agencje i jednostki Ministerstwa Energetyki
Iranu, a mianowicie agenda ds. usług wodno-inżynieryjnych oraz jedna z regionalnych
irańskich agend wodno-energetycznych243, stanowią emanację Iranu, a za ich działania
państwo to ponosi odpowiedzialność. Podmioty te w pismach procesowych przed
IUSCT określały się mianem „korporacji rządowych”. Z kolei trybunał, badając swoją
jurysdykcję na podstawie Claims Settlement Declaration z 1981 r.244, określił je
mianem „agencji, instrumentariów i jednostek kontrolowanych przez Rząd Iranu”245,
uznając jednocześnie, że ponosi on odpowiedzialność za akty wspomnianych
podmiotów. Co więcej, orzecznictwo IUSCT dowodzi, że z czysto procesowego punktu
widzenia po stronie państwa może solidarnie występować zarówno Iran, jak i jego
wyspecjalizowane

agencje.

Możliwość

240

pozywania

państwa

za

§§ 79 i 80 wyroku.
Patrz: http://www.iusct.net/Documents/En/1656.aspx, 19.03.2013.
242
Patrz: ILR 1988, vol. 78, s. 665.
243
Odpowiednio: Water Engeenering Services oraz Khuzestan Water and Power Authority.
244
A konkretnie na podstawie art. VII ust. 3 umowy.
245
IUSCT Reports , vol. 3, s. 286.
241
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akty

jego

wyspecjalizowanych agencji była również przedmiotem rozważań w wielu sprawach
inwestycyjnych. Spory te dotyczyły, przede wszystkim, możliwości pozywania państwa
za działania jej agencji promocji inwestycji zagranicznych246. W sprawie syryjskiego
inwestora występującego przeciwko Ghanie, Biloune and Marine Drive Complex Ltd. v.
Ghana, pierwotnie jedynym pozwanym była Ghana Investment Centre, agencja
rządowa Ghany odpowiedzialna za obsługę inwestycji zagranicznych, z którą syryjski
inwestor podpisał kontrakt. Dopiero po roku od wszczęcia postępowania przeciwko
agencji skarżący rozszerzył skargę o rząd Ghany. Od samego początku trybunał badał
sprawę pod kątem wywłaszczenia przez Ghanę, mimo że: po pierwsze, pozwanym była
wyłącznie

ghańska

agencja

promocji

inwestycji,

a

po

drugie,

klauzula

wywłaszczeniowa zawarta w kontrakcie między inwestorem a agencją promocji
inwestycji „otwarcie zakazywała wywłaszczenia przez ‘Rząd’”247. Od samego początku
trybunał musiał zatem postawić znak równości między rządem Ghany a tamtejszą
agencją promocji inwestycji. Ostatecznie trybunał uznał odpowiedzialność Ghany za
działania tej agencji. Z kolei w sprawach orzekanych w ramach systemu ICSID
zagadnienie atrybucji działań agencji promocji inwestycji zagranicznych państwa
można rozumieć poprzez pryzmat postanowień Konwencji ICSID. Według art. 25 ust 1
i 3 w imieniu państwa przed trybunałem arbitrażowym może występować jego
„jednostka składowa lub agencja”. Treść tego przepisu każe wnioskować, że skoro
państwo jest reprezentowane w postępowaniu międzynarodowym przez agencję, tym
bardziej stanowi ona jego emanację i ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju
działania lub zaniechania prowadzące do wywłaszczenia inwestora zagranicznego248.
Rozwiązanie zawarte w Konwencji ICSID jest odzwierciedleniem współczesnej
tendencji polegającej na rozszerzaniu pojęcia „Rząd” i obejmowania nim wszelkiego
rodzaju podmiotów działających w sferze publicznej. W rezultacie, jak wynika ze
współczesnych sporów inwestycyjnych i prawnoczłowieczych, Rząd może posiadać
nieskończenie wiele emanacji.

246
W Polsce rolę taką pełnią powstała w 1990 r. Agencja Promocji Przemysłu (APP) oraz powstała w
2003 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ). Są to spółki prawa handlowego
zorganizowane w formie spółki akcyjnej, są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Realizują one
zarówno zadania agencji rządowej, jak i spółki prawa handlowego. Więcej: http://www.arp.com.pl/ oraz
http://www.paiz.gov.pl/.
247
Źródło: ILR 1994, vol. 95, s. 204-205.
248
W ramach ICSID specjalna agencja reprezentowała Egipt w sprawie Manufacturers Hanover Trust
Co. v. Egypt and General Authority for Investment and Free Zones. Niestety strony nie upubliczniły
treści polubownego porozumienia na podstawie którego doszło do skreślenia sprawy z list ICSID.
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Nieco bardziej skomplikowanie przedstawia się problematyka przypisania
państwu odpowiedzialności za akty pochodzące nie tyle od organów państwa lub jego
emanacji, lecz od osób prywatnych – osób fizycznych lub prawnych249. W wyroku z
1934 r. w sprawie Claim of Finnish Shipowners against Great Britain, której źródłem
była konfiskata przez Wielką Brytanię statków handlowych należących do fińskich
obywateli, trybunał wyraził aktualną do dnia dzisiejszego zasadę. W jej świetle państwo
nie ponosi odpowiedzialność za działania osób prywatnych:
Takie akty [polegające na odebraniu mienia – dodano] muszą być popełnione przez
pozwane Państwo lub jego funkcjonariuszy, ponieważ nie ponosi ono bezpośredniej
odpowiedzialności na podstawie prawa
międzynarodowego za akty osób
prywatnych250.

Od zasady tej istnieją określone wyjątki. Zgodnie z The ILC Draft Articles państwo
ponosi odpowiedzialności za działania osób prywatnych – osób fizycznych lub
prawnych w sytuacji, gdy osoby te znajdują się de facto pod wpływem instrukcji,
kierownictwem lub kontrolą państwa (art. 8). Praktyka trybunałów międzynarodowych
w sprawach wywłaszczeniowych dotyczących osób fizycznych wskazuje, że państwom
przypisywano akty o charakterze szkodliwym i siłowym – tak na zasadzie działania, jak
i zaniechania. Pierwotnie trybunały były bardzo niechętne przypisywaniu państwu
odpowiedzialności za akty osób fizycznych znajdujących się pod ich faktyczną
kontrolą. Przykładowo, taka sytuacja miała miejsce w orzeczonej w 1932 r. przez
Trybunał Górnośląski sprawie polskiego piekarza – Michalik p. Państwu Niemieckiemu.
Trybunał orzekł, iż w 1922 r. państwo niemieckie nie mogło być odpowiedzialne za
przeprowadzoną na polskim obywatelu konfiskatę jego mienia i wyrugowanie go z
domostwa przez paramilitarne oddziały niemieckie. Co więcej trybunał uznał, że
państwo niemieckie nie tylko nie ponosi odpowiedzialności za wspomniane działanie
oddziałów paramilitarnych, ale również za zaniechanie polegające na odmowie podęcia

249
Warto zauważyć, że poza trybunałami międzynarodowymi o atrybucji na rzecz państwa działań
podmiotów prywatnych rozstrzygały również sądy krajowe. W sprawie Dayton and Stiassni v.
Czechoslovak Socialist Republic and Others Sąd Rejonowy dla Dystryktu Kolumbii (USA) stwierdził, że
czeskie przedsiębiorstwo państwowe handlujące na zagranicznych rynkach tekstyliami i zorganizowane
jako odrębna osoba prawna nie może ponosić odpowiedzialności za nacjonalizację przez b.
Czechosłowację majątku należącego do cudzoziemców (ILR 1989, vol. 79, s. 595). Podobnie
wypowiedział się amerykańskie sądy w sprawie PZU (J. Skrzydło, „Rzeczpospolita Polska przed Sądem
Apelacyjnym w Chicago”, PiP luty 2001, z. 2(660), s. 37).
250
Źródło: RIAA 2006, vol. III, s. 1501.
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interwencji przez niemiecką policję251. Mimo pierwotnej niechęci trybunałów
międzynarodowych do przypisywania państwom aktów osób fizycznych znajdujących
się pod ich kontrolą, w kolejnych dekadach praktyka trybunałów międzynarodowych
uległa ewolucji w kierunku przypisywania takich aktów. Bodaj pierwszym trybunałem
międzynarodowym, który w sporach wywłaszczeniowych uznał jednoznacznie
odpowiedzialność państw za akty kontrolowanych przez te państwa osób fizycznych
był IUSCT. W swoim orzecznictwie IUSCT odniósł się do odpowiedzialności państwa
za akty zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Jeżeli osoby fizyczne
znajdowały się pod rzeczywistą kontrolą Iranu, trybunał przypisywał Iranowi
odpowiedzialność za ich postępowanie na podstawie Claims Settlement Declaration252.
W wyroku z 1984 r. w sprawie William L. Pereira Associates, Iran v. Iran IUSCT
orzekł, iż Iranowi należy przypisać odpowiedzialność za postępowanie tzw. strażników
rewolucji, którzy w 1980 r. skonfiskowali samochód i wyposażenie biura należące do
skarżącego. Trybunał, bez odwołania się do jakiejkolwiek podstawy prawnej lub
własnego

orzecznictwa,

stwierdził

międzynarodowego publicznego Rząd

enigmatycznie,

że

„w

świetle

prawa

Islamskiej Republiki Iranu musi być

odpowiedzialny za działania Strażników Rewolucji”253. Sprawa William L. Pereira
została przywołana w wielu późniejszych wyrokach IUSCT stając się prejudykatem w
zakresie odpowiedzialności państwa za akty osób fizycznych254. Została przywołana,
między innymi, w sprawie Yeager v. Iran, w której trybunał przypisał Iranowi
odpowiedzialność za działania różnego rodzaju komitetów i straży rewolucyjnych,
które pod nieobecność przedstawicieli irańskiego rządu sprawowały władze de facto lub
też o postępowaniu których irański rząd co prawda wiedział, lecz którym się nie
sprzeciwiał255.
Państwo ponosi odpowiedzialność nie tylko za akty osób fizycznych, ale
również za akty osób prawnych. Nie ulega wątpliwości, że państwo, o ile jest

251

Zdaniem trybunału odmowa podjęcia interwencji przez policję „nie byłaby … zarządzeniem państwa,
gdyż w pojęciu zarządzenia mieście się działanie pozytywne, rozkaz władzy” a nie jego zaniechanie.
Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1933, tom III, s. 115.
252
A konkretnie na podstawie art. VII ust. 3 Claims Settlement Declaration.
253
Cytat za: G. Aldrich, “What Constitutes a Compensable Taking of Property? The Decisions of the
Iran-United States Claims Tribunal”, AJIL 1994, vol. 88, nr 4, s. 598.
254
Por. np. wyroki z dn. 16.04.1986 r. ws. Computer Science Corp. v. Iran oraz z dn. 22.04.1987 r. ws.
Sola Tiles v. Iran .
255
W sprawie tej na rzecz skarżącego zasądzono odszkodowanie za środki pieniężne skonfiskowane
podczas odprawy na lotnisku na lotnisku, jak również za wartość wyposażenia mieszkania, które
skarżący był zmuszony pozostawić w Iranie. Patrz: G. Aldrich, op. cit., s. 599.
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właścicielem osoby prawnej, np. przedsiębiorstwa państwowego lub spółki prawa
handlowego, odpowiada w pełni za ich działanie lub zaniechanie prowadzące do
wywłaszczenia. Przykładowo, IUSCT w swoim orzecznictwie przypisał Iranowi
odpowiedzialność za akty należącego do tego państwa przedsiębiorstwa naftowego –
National Iranian Oil Company256. W orzecznictwie IUSCT nieco inaczej kształtowała
się odpowiedzialność Iranu za osoby prawne, które nie były własnością tego państwa,
ale które były poddane jego faktycznej kontroli. W sprawie RayGo Wagner Equipment
Co. v. Iran Express Terminal Co. trybunał badał, czy wraz z wybuchem rewolucji
islamskiej prywatna spółka, Iran Express Terminal Co., której akcjonariuszami byli
również cudzoziemcy, została poddana przez Iran rzeczywistej kontroli257. Irański rząd
nie uchwalił żadnego formalnego dekretu o przejęciu spółki na własność. Trybunał
uznał jednak, że na skutek braku możliwości wykonywania statutowych kompetencji
przez dotychczasowy zarząd i akcjonariat spółki, Iran przejął rzeczywistą kontrolę nad
spółką. W konsekwencji Iran przejął pełną odpowiedzialność za jej dalsze działania258.
Przedmiotowa sprawa nie była oczywiście jedyną, w której państwu przypisano
postępowanie kontrolowanej przez to państwo prywatnej osoby prawnej259. Spośród
współczesnych spraw inwestycyjnych orzekanych w ramach ICSID na szczególna
uwagę zasługują dwie tego rodzaju sprawy. W sprawie Emillio Augustin Maffezini v.
Spain260, w sporze argentyńskiego inwestora z hiszpańską spółką, trybunał
przeprowadził dwa testy na okoliczność tego, czy hiszpańska spółka była emanacją
rządu Hiszpanii – strukturalnemu i funkcjonalnemu. Zdaniem trybunału spółka, o ile
pod względem strukturalnym nie stanowiła części hiszpańskiej administracji, o tyle pod
względem funkcjonalnym wykonywała władztwo publiczne Hiszpanii. Była zatem
emanacją tego państwa. W drugiej sprawie, Wena Hotels Ltd. v. Egypt261, w sporze
angielskiej spółki hotelowej z egipską spółką hotelową na podstawie brytyjsko-

256

NIOC występowała w bardzo wielu sprawach po stronie pozwanego Iranu, np. w sprawach SEDCO,
Inc. v. IMICO, NIOC and Iran i Phillips Petroleum Co. Iran .
257
ILR 1986, vol. 71, s. 688.
258
IUSC posłużył się również dwoma innymi argumentami – po pierwsze, art. 44 Konstytucji Iranu
stanowi, iż państwowy sektor gospodarki obejmuje transport, załadunek i rozładunek portowy, czyli te
dziedziny którymi zajmuje się Iran Express Terminal Co.; po drugie, gdy RayGo Wagner Equipment Co.
wytoczył Iran Express Terminal Co. sprawę przed amerykańskimi sądami, pozwana spółka
argumentowała, iż chroni ją immunitet jurysdykcyjny z uwagi na to, że jest ona własnością Iranu.
259
§ 27 wyroku z dn. 30.03.1989 r. w sprawie SEDCO, Inc. v. IMICO, NIOC and Iran , w której IUSCT
uznał swoją jurysdykcję w sporze spółki SEDCO również przeciwko spółce Iran Marine Industrial
Company (IUSCT Reports 1990, vol. 21, s. 43).
260
§ 46-57 wyroku.
261
Patrz: ILM 2002, vol. 41, s. 881 i n.
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egipskiego BIT z 1975 r.262, trybunał uznał, że działania egipskiej spółki nie były
przejawem działań Egiptu, mimo iż na czele zgromadzenia wspólników tej spółki stał
egipski minister turystyki. Mimo że trybunał nie przypisał Egiptowi odpowiedzialności
za działania spółki, uznał jednak odpowiedzialność Egiptu na zasadach zaniechania263.
Reasumując, dotychczasowe orzecznictwo IUSCT i trybunałów inwestycyjnych w
sporach wywłaszczeniowych dowodzi, że państwo przejmując rzeczywistą kontrolę nad
prywatną spółką ponosiło odpowiedzialność za jej działania lub zaniechania
prowadzące do wywłaszczenia. Za każdym razem zasada była ta sama – jeżeli państwo
zdecydowało się na arbitralne ustanowienie nowego zarządu w prywatnej spółce,
spółka ta popadała w rzeczywistą kontrolę państwa prowadząc do odpowiedzialności
tego państwa wobec dotychczasowych jej właścicieli, w tym cudzoziemców, z tytułu
wywłąszczenia.

2. Cudzoziemiec jako podmiot wywłaszczany
2.1. Cudzoziemiec: osoba fizyczna

Obok państwa w procesie wywłaszczenia bierze również udział podmiot, wobec
którego ten proces jest skierowany – podmiot wywłaszczany. Jest nim osoba fizyczna,
osoba prawna, holding, fundusz, stowarzyszenie, związek lub jakikolwiek inny podmiot
niezależny od państwa. W konsekwencji, podmiotem wywłaszczanym może być
wyłącznie podmiot prywatny. Podobnie, nie jest możliwe by przedmiotem
wywłaszczenia było mienie publiczne. Wyłącznie mienie prywatne należące do
podmiotów prywatnych podlega wywłaszczeniu. Warunkiem wstępnym zastosowania
norm prawa międzynarodowego publicznego dla oceny wywłaszczenia jest ustalenie,
czy określony składnik prywatnego majątku podlegający wywłaszczeniu należał do
osoby prywatnej będącej cudzoziemcem. W konsekwencji ustalenie, czy dana osoba
prywatna jest cudzoziemcem ma wpływ na to, czy wywłaszczenie zostanie ocenione w
262

A konkretnie na podstawie art. 5 (wywłaszczenie) tego BIT.
Należy również wskazać, że skoro państwo zdecydowało się na to by w sporze w ramach ICSID na
podstawie art. 25 ust. 1 i 3 Konwencji ICSID reprezentowała go osoba prawna – spółka kontrolowana
przez państwo pod względem właścicielskim lub zarządu – odpada możliwość argumentacji, iż ta sama
spółka państwowa w kontaktach z inwestorem zagranicznym nie stanowiła emanacji państwa a państwo
nie ponosiło odpowiedzialności za jej działania prowadzące do wywłaszczenia. Patrz sprawy ICSID:
Scimitar Exploration Limited v. Bangladesh and Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation, Repsol
YPF Ecuador S.A. v. Petroecuador, inne.
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świetle norm prawa krajowego, czy w świetle norm prawa międzynarodowego
publicznego264. Jak słusznie zauważa G. White „[t]ermin ‘cudzoziemiec’, co do zasady,
nie jest definiowany przez prawników z uwagi, iż brak mu pozytywnego znaczenia. O
ile [posiadanie statusu cudzoziemca – dodano] oznacza brak obywatelstwa wskazanego
państwa, niekoniecznie musi oznaczać posiadanie obywatelstwa jakiegokolwiek
państwa”265. Uczony definiuje cudzoziemca negatywnie, jako podmiot nieposiadający
obywatelstwa. Z kolei zgodnie z definicją Black’s Law Dictionary „cudzoziemcem jest
osoba urodzona za granicą, której nie można zakwalifikować jako obywatela
wskazanego państwa”266. Cudzoziemcem (alien) jest zatem osoba posiadająca
obywatelstwo państwa innego niż to, w którym aktualne przebywa. W prawie
międzynarodowym próżno poszukiwać definicji legalnej cudzoziemca267. Dzieje się tak
ponieważ normy prawa międzynarodowego dotyczące cudzoziemców, w tym te
dotyczące poszanowania ich mienia, w bardzo niewielkim stopniu miały charakter
norm traktatowych. Dopiero w ostatnich dekadach prawo dotyczące cudzoziemców
wykształciło nieco bardziej precyzyjne normy traktatowe dotyczące poszanowania
mienia, przy czym, prawo to zaczęto określać międzynarodowym prawem
inwestycyjnym, a terminy cudzoziemiec i mienie zastąpiono odpowiednio terminami
„inwestor” (investor) i „inwestycje zagraniczne” (foreign investment).
Ustalenie obywatelstwa osoby fizycznej, tj. ustalenie, czy dana osoba jest
obywatelem państwa wywłaszczającego, czy jakiegokolwiek innego państwa, jest
kluczowe dla określenia, czy prawo międzynarodowe dotyczące cudzoziemców ma
zastosowanie w sporze wywłaszczeniowym. Obywatelstwo osoby fizycznej określają
przepisy prawa krajowego, czyli przepisy tego państwa, z którego pochodzi dana osoba.
Prawo międzynarodowe tylko w bardzo wąskim zakresie reguluje zagadnienie
obywatelstwa osób fizycznych268. Trybunały międzynarodowe, co do zasady, nie

264

Wyjątkiem od tej zasady jest ocena wywłaszczenia w świetle norm prawnoczłowieczych. Normy
prawnoczłowiecze chronią mienie należące zarówno do cudzoziemców, jak i do obywateli państwa
wywłaszczającego.
265
G. White, Nationalisation of Foreign Property, London 1961, s. 54.
266
H. Campbell, Black’s Law Dictionary, St. Paul 1990, s. 71.
267
Według art. 2 Konwencji Haskiej z 1930 r. dotyczącej kolizji ustaw o obywatelstwie to czy dana
osoba posiada obywatelstwo danego państwa określa prawo tego państwa. A contrario, jeżeli prawo
danego państwa nie określa, że dana osoba posiada jego obywatelstwo, wówczas można taką osobę uznać
za cudzoziemca. Z kolei według art. 1 Deklaracji o prawach człowieka niebędących obywatelami kraju,
który zamieszkują z 1985 r. (Rezolucja ZO ONZ 40/144) cudzoziemcem jest „każdy człowiek, który nie
jest obywatelem państwa, w którym on lub ona przebywa”.
268
Np. prawo międzynarodowe może zobowiązywać państwa do niedyskryminacji ze względu na
obywatelstwo w krajowych porządkach prawnych. Sprawę rzekomo dyskryminacyjnych przepisów
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posiadają jurysdykcji do przesądzania o obywatelstwie osób fizycznych. Niemniej, by
móc prawidłowo rozstrzygać spory wywłaszczeniowe, trybunały międzynarodowe były
zmuszone podejmować merytorycznie to zagadnienie i przesądzać o obywatelstwie
osób fizycznych. W sprawie H. N. Soufraki v. The United Arab Emirates trybunał
arbitrażowy uznał swoją jurysdykcję w zakresie oceny obywatelstwa, które zostało
zakwestionowane w toku postępowania międzynarodowego:
55. Jest powszechnie akceptowane w prawie międzynarodowym, iż obywatelstwo
należy do jurysdykcji krajowej państwa, które określa na podstawie własnego
ustawodawstwa zasady dotyczące nabywania (i utraty) jego obywatelstwa … Niemniej,
uznaje się, że kiedy w międzynarodowym postępowaniu sądowym lub arbitrażowym
kwestionowane jest obywatelstwo danej osoby, trybunał międzynarodowy jest
uprawniony do rozstrzygnięcia w tym zakresie269.

Innymi słowy, uznaje się, iż w sytuacji, gdy w postępowaniu międzynarodowym
obywatelstwo osoby fizycznej jest sporne między stronami tego postępowania, trybunał
międzynarodowy, zupełnie wyjątkowo, posiada jurysdykcję do zdeterminowania tego
obywatelstwa. Z dotychczasowej praktyki trybunałów międzynarodowych w sporach
wywłaszczeniowych wynika, iż orzekające o obywatelstwie trybunały międzynarodowe
przyczyniły się do wypracowania, między innymi, następujących rozwiązań:
1) ciągłości obywatelstwa (continuous nationality)270;
2) problemu podwójnego obywatelstwa.
Ciągłość

obywatelstwa

oznacza

wymóg

nieprzerwanego

posiadania

obcego

obywatelstwa, obcego wobec państwa wywłaszczającego, od momentu powstania
przyczyny uzasadniającej złożenie skargi (tzw. dies a quo)271, poprzez moment
uzgodnienia sposobu zbadania tej skargi w postępowaniu międzynarodowym, aż do
momentu ostatecznego jej rozstrzygnięcia (tzw. dies ad quem)272. Jak słusznie zauważa
prawa kostarykańskiego badał Międzyamerykański Trybunal Praw Człowieka w opinii doradczej nr OC4/84 z 19.01.1984 (ILR 1989, vol. 79, s. 283).
269
§ 55 wyroku.
270
Ch. Brower, J. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, The Hague 1998, s. 76.
271
Tzw. „moment powstania przyczyny uzasadniającej złożenie skargi”, w ujęciu materialnoprawnym,
odpowiada momentowi powstania szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem ze strony
państwa. Szkoda powstała w wyniku wywłaszczenia może być przesłanką odpowiedzialności zarówno na
zasadzie deliktu, jak i kontraktu.
272
Przykładem regulacji traktatowej w zakresie continuing nationality jest art. VII ust. 2 Claims
Settlement Declaration z 19.01.1981 r. Przepis ten wprowadził dwa kryteria objęcia spraw
wywłaszczeniowych jurysdykcją IUSCT: 1) posiadanie obywatelstwa amerykańskiego (lub irańskiego) w
momencie powstania przyczyny uzasadniającej złożenie skargi, i 2) nieprzerwane posiadanie
obywatelstwa między wskazanym powyżej momentem a 19.01.1981 r., kiedy doszło do przyjęcia Claims
Settlement Declaration. Nabycie amerykańskiego (lub irańskiego) obywatelstwa po terminie zaistnienia
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G. Aldrich w praktyce trybunałów międzynarodowych, a zwłaszcza w praktyce IUSCT,
„wymogi obywatelstwa nie dotyczyły skarżących, ale raczej skarg”273. Przez cały
bowiem okres od momentu wywłaszczenia, czyli powstania przyczyny uzasadniającej
wniesienie skargi do IUSCT, aż do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy
przed IUSCT, skarga musi być nieprzerwanie sponsorowana przez osobę o określonym
obywatelstwie. W tym sensie wymóg nieprzerwanego posiadania określonego
obywatelstwa przez osobę składającą skargę ma raczej charakter proceduralny niż
materialnoprawny. Wynika z wprost z jurysdykcji ratione personae trybunału
międzynarodowego. Jest to również nic innego jak reminiscencja zasady, iż trybunały
międzynarodowe, co do zasady, nie rozstrzygają o obywatelstwie osób stawających w
postępowaniach międzynarodowych.
Jedną z pierwszych spraw dotyczących braku ciągłości obywatelstwa
podmiotów wywłaszczanych był amerykańsko-brytyjski spór Studer Case (US v.
United Kingdom)274. W sporze tym Zjednoczone Królestwo nie poniosło ostatecznie
odpowiedzialności z tytułu wywłaszczenia z powodu utraty statusu cudzoziemca po
stronie podmiotu wywłaszczanego. Zgodnie ze stanem fatycznym w przedmiotowej
sprawie w 1896 r. ambasador USA w Londynie poinformował Lorda Salisbury,
ówczesnego sekretarza stanu Zjednoczonego Królestwa, o skardze amerykańskiego
obywatela na brak poszanowania jego koncesji na Półwyspie Malajskim. W 1900 r.,
zanim oba państwa osiągnęły porozumienie w sprawie rozstrzygnięcia sporu,
amerykański obywatel zmarł, pozostawiając po sobie cztery córki i syna. W
międzyczasie trzy córki skarżącego wyszły za mąż za obywateli Zjednoczonego
Królestwa i nabyły obywatelstwo swoich mężów. W konsekwencji Zjednoczone
Królestwo skutecznie podniosło zarzut, iż jedynymi osobami uprawnionymi do
odszkodowania będą proporcjonalnie te dzieci skarżącego, które zachowały
amerykańskie obywatelstwo, czyli jedna córka i syn zmarłego. Wśród innych spraw z
przełomu XX i XIX w. wiele odzwierciedlało specyfikę ówczesnych przepisów o
nabywaniu i utracie obywatelstwa. W stopniu szczególnym problem ten dotyczył
przepisów tych państw, do których masowo emigrowano. Takimi przepisami były
przepisy amerykańskie, które stanowiły, iż po nabyciu obywatelstwa amerykańskiego w
przyczyny złożenia skargi lub utrata tego obywatelstwa od tego momentu do 19.01.1981 r. powodowała
brak objęcia ochroną na podstawie Claims Settlement Declaration i niewłaściwość IUSCT. Utrata
obywatelstwa po 19.01.1981 r. nie wpływała na właściwość IUSCT.
273
G. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Oxford 1996, s. 45.
274
C. Hurst, “Nationality of Claims”, BYIL 1926, vol. 7, s. 164.
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drodze naturalizacji, a nastepnie po powrocie do państwa swojego pochodzenia,
amerykańskie obywatelstwo automatycznie wygasało275. Zagadnienie obywatelstwa
było w sposób szczególny przedmiotem analizy ze strony IUSCT. W orzecznictwie
tego trybunału na szczególną uwagę w zakresie ciągłości obywatelstwa zasługuje
sprawa R. D. Harza v. Iran. W sprawie tej 113 obywateli USA na dzień powstania
przyczyny uzasadniającej złożenie skargi było właścicielami 97,44 % udziałów w
spółce. Zdecydowali oni, że w imieniu udziałowców spółki skarga zostanie złożona
przez trzech z nich276. IUSCT uznał, że nie doszło do naruszenia zasady ciągłości
obywatelstwa, ponieważ wspomniana zasada dotyczy „ciągłości obywatelstwa
skarżących, a

nie tożsamości skarżących”277. To stosunkowo enigmatyczne

sformułowanie trybunału należy interpretować w ten oto sposób, iż po stronie
skarżącego nie musi być zachowana tożsamość, tj. mogą występować zarówno osoby
prawne, jak i osoby fizyczne. Ponadto może ulec zmianie liczba osób fizycznych
występujących w imieniu osoby prawnej. Ważne jedynie by wszystkie te podmioty po
stronie skarżącego zachowywały ciągłość określonego obywatelstwa, tj. status
cudzoziemca w stosunku do państwa wywłaszczającego. W orzecznictwie IUSCT
równie ważne co sprawy dotyczące kontynuacji określonego obywatelstwa były też te
dotyczące tego, czy skarżący „zdążył” je już nabyć. Przykładowo w sprawie R. S.
Malek v. Iran (Merits) IUSCT odmówił ochrony, ponieważ skarżący uzyskał
obywatelstwo amerykańskie w dniu 5 listopada 1980 r., przy czym, do wywłaszczenia
jego akcji w irańskich bankach doszło 11 czerwca 1979 r. z dniem nacjonalizacji
wszystkich prywatnych banków w Iranie. Również akty wykonawcze do tego
prawodawstwa uchwalono we wrześniu 1979 r. oraz czerwcu i lipcu 1980 r., czyli
chwilę przed aktem naturalizacji skarżącego w USA278. Skarżący powinien zatem
posiadać obce obywatelstwo co najmniej w momencie wywłaszczenia i później279.
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Patrz, inter alia, H. Rothmann v. (United States) v. Austria and Hungary. Poza obywatelami USA
również i osoby, które nabyły obywatelstwo amerykańskie w wyniku naturalizacji, a następnie je
uytraciły, miały prawo dochodzenia roszczeń za zobowiązania b. Cesarstwa Austro-Węgier. Wysokości
odszkodowań dla amerykańskich obywateli za zobowiązania b. Cesarstwa ustalono w umowach USA
odpowiednio z Austrią z dn. 24.08.1921 oraz Węgrami z dn. 29.08.1921 r. Amerykańskie skargi
rozstrzygała Tripartite Claims Commission powołana porozumieniem amerykańsko-austriackowęgierskim z dn. 26.11.1929. Patrz również: Jacob Margulies (United States) v. Austria and Hungary
(RIAA 2006, vol. VI, s. 279).
276
Ch. Brower, J. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, The Hague 1998, s. 77.
277
Cytat za: Ch. Brower, J. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, The Hague 1998, s. 77.
278
§ 37 wyroku.
279
Patrz również orzeczenie w sprawie Landreau Claim (USA v. Peru) z dn. 26.10.1922 r. Choć skarżący
w momencie nabycia określonych praw majątkowych nie był jeszcze obywatelem amerykańskim, w
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Współczesną sprawą inwestycyjną dotyczącą braku stosownego obywatelstwa
uprawniającego do ochrony przed niesłusznym wywłaszczeniem jest sprawa H. N.
Soufraki v. The United Arab Emirates. Trybunał uznał w niej, że skarżący nie posiada
już włoskiego obywatelstwa, do utraty którego doszło w wyniku nabycia przez niego
obywatelstwa kanadyjskiego, a tym samym, brak jest możliwości ochrony jego praw na
podstawie włosko-emirackiego BIT280. Jednocześnie należy wskazać, że miejsce
zamieszkania (residence) osób posiadających jedno tylko obywatelstwo nie ma wpływu
na zakres ochrony przed wywłaszczeniem na podstawie prawa międzynarodowego.
Stąd inwestycji obywatela Niemiec mieszkającego na terytorium Federacji Rosyjskiej
przysługuje wobec tego ostatniego państwa ochrona na podstawie niemieckorosyjskiego BIT (F. Sedelmayer v. Russian Federation)281 a inwestycji obywatela USA
od 33 lat mieszkającego na terytorium Meksyku – na podstawie NAFTA (M. R.
Feldman v. Mexico (Jurisdiction))282.
Drugim i niezwykle skomplikowanym zagadnieniem dotyczącym osób
fizycznych w sporach wywłaszczeniowych jest podwójne obywatelstwo. Od
precyzyjnego wskazania, którym obywatelstwem spośród dwóch lub więcej posługuje
się skarżący, zależy to czy jest on objęty międzynarodowym standardem ochrony przed
wywłaszczeniem283. W jednej z pierwszych tego typu spraw, Steiner i Gross p. Państwu
Polskiemu , Trybunał Górnośląski orzekł, że oprócz cudzoziemców również obywatele
państwa wywłaszczającego mogą pozywać własne państwo284. Trybunał orzekł w ten
właśnie sposób, ponieważ Polska i Niemcy już na etapie negocjacji nad
postanowieniami Konwencji Genewskiej z 1922 r. nie mogły dojść do porozumienia co
do znaczenia słów „posiadacz prawa” (l’ayant droit). Sprawą przełomową, sprawą
która ustanowiła standard postępowania wobec osób o podwójnym obywatelstwie, była
rozpatrywana przez MTS sprawa Nottebohm (Second Phase). Jej źródłem była między
innymi „konfiskata” (sequestration and confiscation) przez Gwatemalę majątku F.
momencie ingerencji te praw posiadał już certyfikat naturalizacji. W konsekwencji trybunał arbitrażowy
ad hoc stwierdził, że skoro USA zdecydowały się wziąć w opiekę dyplomatyczną swojego obywatela, nie
jest jego rolą roztrząsać o obywatelstwie skarżącego. (RIAA 2006, vol. I, s. 366 i 367).
280
R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 47.
281
Patrz s. 26 wyroku.
282
§ 27 decyzji z dn. 6.12.2000.
283
Wydaje się, że standardy ochrony przed wywłaszczeniem mogą dotyczyć również obywateli państwa
wywłaszczającego. W Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1803/XVII pkt. 4 możemy przeczytać:
„… które są uznane za przewyższające interesy czysto prywatne lub publiczne, zarówno krajowe jak i
zagraniczne. W tych przypadkach właściciel …” W pierwszym z przytoczonych zdań rezolucja wyraźnie
podkreśla, iż nie czyni się rozróżnienia między cudzoziemcem a obywatelem państwa wywłaszczającego.
284
Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1938, tom I, s. 3.
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Nottebohma, pochodzącego z Niemiec obywatela Liechtensteinu. Z uwagi na jego
podwójne gwatemalsko-liechtensteinskie obywatelstwo MTS był zmuszony orzec o
pierwszeństwie jednego z nich odwołując się przy tym do dorobku trybunałów
międzynarodowych:
Arbitrzy międzynarodowi rozstrzygali … sprawy podwójnego obywatelstwa, tam gdzie
pojawiło się pytanie o zapewnienie ochrony. Ich preferencje skierowane były ku
rzeczywistemu i efektywnemu obywatelstwu, takiemu które związane jest z
okolicznościami faktycznymi, opartemu na silniejszych więzach między daną osobą a
jednym z państw którego jest obywatelem285.

Ostatecznie MTS orzekł, iż rzeczywistym i efektywnym obywatelstwem F. Nottebohma
jest obywatelstwo gwatemalskie:
Gwatemala nie ma żadnego prawnego obowiązku uznania przyznanego w takich
okolicznościach obywatelstwa [Liechtensteinu – dodano]. W konsekwencji
Liechtenstein nie ma prawa objęcia swoją ochroną Nottebohma kosztem Gwatemali
…286

W kilka miesięcy późnej w czerwcu 1955 r. w sprawie Mergé Case (United States v.
Italy) amerykańsko-włoska Komisja Koncyliacyjna287 rozpatrująca sprawę urodzonej w
Nowym Jorku żony włoskiego obywatela pracującego w Japonii zwróciła uwagę, iż:
Zasada, oparta na suwerennej równości państw, według której wykluczona jest opieka
dyplomatyczna w przypadku podwójnego obywatelstwa, musi ustąpić przed zasadą
efektywnego obywatelstwa za każdym razem kiedy obywatelstwo to jest
[obywatelstwem – dodano] skarżącego państwa288.

Innymi słowy, jeżeli dana osoba posiada podwójne obywatelstwo może ona liczyć na
wsparcie swoich roszczeń ze strony tego państwa, którego obywatelstwo uznane
zostanie za dominujące i efektywne. Po raz kolejny zagadnienie podwójnego
obywatelstwa

osób

starających

się

o

objęcie

ochroną

przed

niesłusznym

wywłaszczeniem według standardu przysługującego cudzoziemcom było przedmiotem
rozważań IUSCT. Zgodnie z art. II ust. 1 Claims Settlement Declaration jurysdykcja
285

Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: ICJ Reports 1955, s. 22, http://www.icjcij.org/docket/files/18/2674.pdf, 19.02.2013.
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Komisja Koncyliacyjna powołana została na podstawie art. 83 Traktatu pokojowego z Włochami z
10.02.1947 r. Roszczenia majątkowe obywateli amerykańskich i włoskich były rozstrzygane przez
Komisję Koncyliacyjną w oparciu o amerykańsko-włoskie Memorandum of Understanding z 14.08.1947
r.
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IUSCT

obejmowała

rozpatrywanie

skarg

Irańczyków

przeciwko

USA

oraz

Amerykanów przeciwko Iranowi289. Mając to na uwadze Iran sprzeciwił się wszelkim
skargom składanym przez Amerykanów posiadających również irańskie obywatelstwo.
Spór stał się przedmiotem odrębnego postępowania trybunału w sprawie A/18 z 1984
r., w której IUSCT:
…orzekł, iż ma on jurysdykcję w zakresie skarg przeciwko Iranowi przez osoby o
podwójnym amerykańsko-irańskim obywatelstwie, o ile dominującym i efektywnym
obywatelstwem skarżącego w okresie od momentu powstania przyczyny uzasadniającej
złożenie skargi do dnia 19 stycznia 1981 r. było [obywatelstwo – dodano] Stanów
Zjednoczonych. W określeniu dominującego i efektywnego obywatelstwa Trybunał
weźmie pod uwagę wszystkie właściwe czynniki takie jak miejsce stałego
zamieszkania, centrum życiowe, więzy rodzinne, udział w życiu publicznym oraz inne
dowody przywiązania290.

W wyroku IUSCT nawiązał do dictum zarówno sprawy Nottebohm (Second Phase), jak
i Mergé Case (United States v. Italy). Jednocześnie wyrok ten umożliwił ujednolicenie
już istniejącej praktyki trybunału w podobnych sprawach. W rzeczywistości bowiem
miał on na celu przesądzenie, składem całego trybunału, czy powinna zostać utrzymana
linia orzecznicza zapoczątkowana sprawami Nasser Esphahanian v. Bank Tejarat i
Golpira v. Iran291. W tej drugiej sprawie urodzony w Iranie syn irańskiego generała,
lekarz z praktyką w Baltimore, uzyskał certyfikat naturalizacji w USA. Przed
trybunałem już jako obywatel USA skutecznie wniósł o stwierdzenie wywłaszczenia de
facto udziałów w irańskiej spółce medycznej, która po upaństwowieniu zaprzestała
wypłaty dywidendy. Choć sędziowie irańscy konsekwentnie w swoich zdaniach
odrębnych wskazywali, że państwo nie może być odpowiedzialne przed trybunałem
międzynarodowym vis-a-vis swoich własnych obywateli, IUSCT w sprawach
podwójnego obywatelstwa z pełną mocą wspierał się wyrokiem A/18. Iran uważał, że
skoro cudzoziemcy w świetle irańskiego prawa nie mogli nabywać akcji i
nieruchomości, to Irańczycy posiadający również drugie obywatelstwo, obywatelstwo
amerykańskie, nie mogli powoływać się na ochronę wynikającą z tegoż obywatelstwa
amerykańskiego. W takich sprawach jak R. Karubian v. Iran292 oraz F. Lincoln Riahi v.
289

Zgodnie z art. VII ust. 1 lit. (a) Claims Settlement Declaration Irańczykiem lub Amerykaninem (a
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Iran IUSCT uznał, iż przyznanie ochrony byłoby rzeczywiście nadużyciem prawa
(abuse of right)293. Z kolei w Moussa Aryeh v. Iran uznał, że jest to „uprawnione
korzystanie z obywatelstwa, a nie jego wykorzystywanie”294. Orzecznictwo IUSCT w
zakresie efektywnego obywatelstwa miało znaczący wpływ na wyroki innych
trybunałów i komisji295, również w licznych sprawach inwestycyjnych296.

2.2. Cudzoziemiec: osoba prawna297

Zgodnie z definicją przytoczoną przez A. Roth „spółka jest zbiorowością osób
fizycznych określoną istniejącymi przepisami, jak również prawami i obowiązkami
różnymi od tych przynależnych osobom fizycznym, którzy ją tworzą”298. Obywatelstwo
osoby prawnej w sporach wywłaszczeniowych można określić na trzy klasyczne
sposoby:
1) poprzez miejsce jej powstania / rejestracji (incorporation);
2) miejsce jej głównej siedziby (seat);
3) miejsce jej głównego zakładu produkcyjnego lub prowadzonej działalności
(siége social).
Są to tzw. kryteria formalne określające obywatelstwo osoby prawnej. Wraz ze
spełnieniem jednego lub kilku z nich właściwych dla prawa handlowego danego
państwa powstaje osoba prawna o obywatelstwie tego państwa. Stosując terminologię
anglosaską powstaje „zasłona” (corporate veil) oddzielająca osobę prawną od jej
293

Patrz wnioski IUSCT z wyroku w sprawie F. Lincoln Riahi v. Iran § 255 i n. oraz w zdaniu odrębnym
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294
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295
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właścicieli – udziałowców lub akcjonariuszy299. W złożonych międzynarodowych
stosunkach gospodarczych obywatelstwo osoby prawnej i jej właścicieli może się
jednak różnić. Powstaje wówczas pytanie, czy międzynarodowy standard ochrony
przed wywłaszczeniem ma zastosowanie wyłącznie do cudzoziemca-osoby prawnej,
czy może jednak należy brać również pod uwagę obywatelstwo jej właścicieli.
W doktrynie wskazuje się, że do przełomu XIX i XX w. państwa we
wzajemnych relacjach stosowały formalne kryteria określania obywatelstwa osoby
prawnej. W tym zakresie prof. M. Muszyński wskazuje się na linię orzeczniczą
Brytyjsko-Meksykańskiej Komisji Arbitrażowej300. Komisja w swoich orzeczeniach nr
7 z 1929 r. w sprawie Central Agency (Limited) Glasgow301, nr 16 z 1930 r. w sprawie
Mazapil Cooper Company (Limited)302, nr 41 z 1931 r. w sprawie Madera Company
(Limited)303 i innych uznała, że kryterium określenia obywatelstwa osoby prawnej jest
miejsce jej inkorporacji lub domicyl, czyli miejsce jej głównej siedziby. Jednocześnie
komisja nie przyjęła do rozpatrzenia skargi spółki osobowej (partnership) prawa
meksykańskiego, której udziałowcami byli wyłącznie obywatele Wielkiej Brytanii,
orzekając jednak, że ta decyzja nie wpływa negatywnie na prawo udziałowców do
złożenia skarg indywidualnych304. Od początku XX w. trybunały międzynarodowe w
określaniu obywatelstwa osób prawnych stopniowo odchodziły od stosowania
kryteriów formalnych na rzecz tzw. teorii kontroli. Teoria kontroli polega na
ignorowaniu kryterium miejsca inkorporacji, głównej siedziby lub prowadzonej
działalności i weryfikacji obywatelstwa podmiotów sprawujących rzeczywistą
ekonomiczną kontrolę nad spółką – obywatelstwa udziałowców lub akcjonariuszy.
Przejawem zmian w praktyce państw i orzecznictwie trybunałów międzynarodowych
była rozpatrywana na podstawie Konwencji Genewskiej sprawa Certain German
Interests in Polish Upper Silesia (Merits). W sprawie Polska uzasadniała likwidację na
Górnym Śląsku majątków należących do „towarzystw” tym, że są one w rzeczywistości
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kontrolowane przez obywateli niemieckich. STSM omawiając koncepcję kontroli
stwierdził:
Trybunał jest zdania, że koncepcja kontroli w Konwencji Genewskiej ma co do zasady
charakter ekonomiczny … Kryteria o charakterze zewnętrznym, takie jak miejsce
zarejestrowanej siedziby, miejsce powstania, prawodawstwo na podstawie którego
spółka powstała, ect., które przez długi okres czasu były stosowane … przez
ustawodawstwo i jurysprudencję różnych państw, wydaje się że zostały zastąpione w
Konwencji Genewskiej, i to w takim zakresie w jakim dotyczą przepisów o likwidacji,
przez bardziej elastyczne kryterium umożliwiające … dotarcie do osób fizycznych o
określonym obywatelstwie. Reżim jest zatem oparty na obywatelach Państwa
podlegających przepisom o likwidacji, którzy są właścicielami lub beneficjentami
majątku, praw i interesów podlegających likwidacji305.

STSM odwołał się do teorii kontroli wszędzie tam, gdzie Konwencja Genewska dawała
możliwość nie tylko „likwidacji”, ale również „wywłaszczenia” majątku osób
prawnych:
Konwencja Genewska przyjęła, jeżeli chodzi o reżim wywłaszczenia, i w takim
zakresie, w jakim dotyczy spółek, kryterium kontroli306.

Jednym z tych sporów wywłaszczeniowych, w którym określenie obywatelstwa
osoby prawnej miało zasadnicze znaczenie dla jego rozstrzygnięcia, był spór o
nacjonalizację spółki zarządzającej Kanałem Sueskim – Universal Company of the
Suez Maritime Canal307. Zgodnie z art. 1 dekretu z dnia 26 lipca 1956 r. władze Egiptu
zdecydowały się na nacjonalizację spółki, ponieważ była to spółka „egipska” (Egyptian
joint-stock company). Równolegle jednak zdecydowano się na odszkodowanie dla jej
zagranicznych akcjonariuszy według wartości akcji notowanych na giełdzie w Paryżu.
Kolejną sprawą, w której rozpatrywano obywatelstwo osoby prawnej w sporze o
charakterze wywłaszczeniowym była sprawa Barcelona Traction Light and Power Co.,
Ltd. W sprawie MTS musiał odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy Belgia jako
państwo pochodzenia udziałowców i akcjonariuszy spółki prawa kanadyjskiego miała
prawo występowania przeciwko działającej na jej szkodę Hiszpanii, czy może powinna
to uczynić Kanada – państwo inkorporacji i głównej siedziby spółki. Innymi słowy, czy
MTS powinien brać pod uwagę kanadyjskie obywatelstwo spółki, czy belgijskie jej
305
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akcjonariuszy. Stosując terminologię anglosaską MTS zastanawiał się nad „uniesieniem
kurtyny osobowości prawnej spółki” (piercing lub lifting the corporate veil)308 oraz
objęciem ochroną belgijskich akcjonariuszy. W wyroku z 1970 r. trybunał stwierdził:
56. … Tu jak wszędzie indziej prawo skonfrontowane z realiami ekonomicznymi
musiało dostarczyć środków i rozwiązań ochronnych w interesie tych wewnątrz spółki
oraz tych z zewnątrz, którzy się z nią kontaktują: prawo uznało, iż odrębne istnienie
osoby prawnej nie może być traktowane w sposób absolutny. W tym sensie proces
lifting the corporate veil lub disregarding the corporate entity został uznany za
sprawiedliwy i słuszny w określonych okolicznościach i dla określonych celów …
58. Zgodnie z zasadą wskazaną powyżej proces uniesienia kurtyny, będący wyjątkiem
uznanym przez prawo krajowe … może odgrywać jednakową rolę w prawie
międzynarodowym. W konsekwencji oznacza to, że na arenie międzynarodowej mogą
również co do zasady istnieć szczególne okoliczności, które uzasadniają uniesienie
kurtyny w interesie akcjonariuszy309.

Ostatecznie w swoim wyroku MTS uznał jednak, iż w ochronę spółki Barcelona
Traction ze względu na jej kanadyjskie obywatelstwo powinna zaangażować się
Kanada a nie Belgia.
Wbrew wyrokowi MTS w sprawie Barcelona Traction Light and Power Co.,
Ltd. obywatelstwo udziałowców lub akcjonariuszy odgrywało kluczowe znaczenie w
praktyce trybunałów międzynarodowych w określeniu rzeczywistego obywatelstwa
osoby prawnej. Stanowiło ono istotne kryterium w praktyce IUSCT. Zgodnie z
brzmieniem art. VII ust. 1 Claims Settlement Declaration z 1981 r. ochroną przed
wywłaszczeniem objęta została „spółka lub inna osoba prawna zorganizowana według
prawa Iranu lub Stanów Zjednoczonych … jeżeli łącznie osoby fizyczne, które są
obywatelami takiego państwa posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, interesy w takiej
spółce lub osobie prawnej równe lub większe niż pięćdziesiąt procent kapitału
zakładowego”310. W praktyce IUSCT wymóg podwójnej kontroli obywatelstwa spółki
wynikał zatem z literalnego brzmienia postanowień Claims Settlement Declaration. W
przykładowej sprawie Harza Engineering Company v. Iran311 spółka prawa
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amerykańskiego wniosła o odszkodowanie za wywłaszczenie dwóch kont bankowych.
Trybunał uznał jej amerykańskie obywatelstwo na podstawie, między innymi,
certyfikatu rejestracji spółki w stanie Delaware oraz listy akcjonariuszy o
obywatelstwie amerykańskim posiadających akcje odpowiadające 97,3 % kapitału
zakładowego. Wobec Iranu miała ona zatem status cudzoziemca, zarówno według
miejsca rejestracji, jak i według obywatelstwa akcjonariuszy. Z kolei przykładem
sprawy, gdzie nie dowiedziono obcego obywatelstwa jest sprawa International Ore
Fertilizer Corp. et al. v. Razi Chemical Co. Ltd. Spółka prawa stanu Delaware
zwyczajnie nie zdołała dowieść, iż jest kontrolowana przez inną amerykańską spółkę.
Co do zasady ciężar dowodzenia obywatelstwa osoby prawnej w praktyce IUSCT
spoczywał na skarżącym. Zdarzało się jednak, że ciężar dowodu przerzucano de facto
na pozwane państwo. W 1982 r. w sprawie Flexi-Van Leasing, Inc. v. Iran
(Jurisdiction) trybunał przerzucił de facto na Iran ciężar dowodu w sprawie
obywatelstwa spółki, która wyemitowała około miliona akcji312. Iran zarzucił, iż
skarżąca spółka nie udowodniła, iż jest w co najmniej 50 % kontrolowana przez
obywateli amerykańskich. Trybunał uznał jednak, że spółka jest kontrolowana przez
obywateli amerykańskich i takie też jest jej obywatelstwo do czasu aż nie zostanie
udowodnione co innego. W orzecznictwie IUSCT rozwinęła się również praktyka w
zakresie tzw. skarg pośrednich (indirect claims), czyli takich które składane były przez
spółki pochodzące z państw trzecich, w których podmioty amerykańskie lub irańskie
posiadały minimum 50 % akcji. W jednej z tego typu spraw, Amoco International
Finance Corp. (Partial), Iran zakwestionował locus standi spółki Amoco International
Finance Corp. zarejestrowanej na podstawie prawa kantonu Genewy.313 W odpowiedzi
spółka przedstawiła szereg dowodów na to, że jej właścicielem były nieprzerwanie
spółki prawa amerykańskiego, w tym ta najważniejsza – Standard Oil Company, w
której co najmniej 50 % akcji należało do obywateli amerykańskich. W innej sprawie
International Systems & Controls v. Iran skarga przeciwko Iranowi złożona została
przez spółkę kanadyjską kontrolowaną przez amerykańskiego właściciela314. Z kolei
istota rozważań trybunału w sprawie Rexnord Inc. v. Iran315, dotyczącej raczej braku
realizacji postanowień kontraktu niż wprost wywłaszczenia, polegała na tym, iż nawet
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jeżeli umowę zawarło przedstawicielstwo spółki amerykańskiej działające w Wielkiej
Brytanii, to również skarżący spełnił wymóg obywatelstwa amerykańskiego z uwagi na
to że przedstawicielstwo nie było odrębnym podmiotem prawa angielskiego. We
wszystkich przytoczonych tu przykładach skarg pośrednich IUSCT uznał amerykańskie
obywatelstwo skarżących spółek316.
W sprawach inwestycyjnych zagadnienie obywatelstwa inwestorów – osób
prawnych

uregulowane

zostało

stosunkowo

szczegółowo

w

umowach

wielostronnych317 i dwustronnych o ochronie inwestycji. Trudno jest jednoznacznie
przesądzić, które kryteria określania obywatelstwa – formalne, czy kontroli – mają w
tych umowach charakter dominujący. Praktyka trybunałów międzynarodowych w tym
zakresie polega na literalnym stosowaniu postanowień konkretnego traktatu, i tylko od
jego konkretnych postanowień zależy określenie obywatelstwa. Jako przykład R.
Dolzer i Ch. Schreuer przytaczają treść wyroku PCA w sprawie Saluka Investment B.V.
v. Czech Republic z 2006 r., w której doszło do zastosowania postanowień czeskoholenderskiego BIT318. Zgodnie z art. 1 b ii „inwestorem”, oprócz osoby fizycznej, jest
osoba prawna utworzona na podstawie prawa jednej ze stron BIT. Umowa nie odwołuje
się wprost do teorii kontroli, co zdaniem trybunału mogło prowadzić do nadużycia
procedury arbitrażowej przez skarżącą spółkę prawa holenderskiego. Mogło prowadzić
do zjawiska określanego jako tzw. „kupczenie traktatem” (treaty shopping)319, czyli do
umyślnej rejestracji spółki-widma lub ustanowienia jej głównej siedziby poza
granicami państwa miejsca inwestycji wyłącznie w celu wykazania statusu inwestora
316

Bardzo ciekawego orzecznictwa w zakresie obywatelstwa osób prawnych dostarcza również
amerykańska FCSC w tzw. sprawach irańskich (drobnych sprawach obywateli amerykańskich przeciwko
Iranowi, które nie podlegały jurysdykcji IUSCT, a które przekazano za porozumieniem amerykańskoirańskim do rozstrzygnięcia przez FCSC). FCSC nie badała kwestii obywatelstwa w sytuacji, gdy osoba
prawna w wystarczający sposób udokumentowała amerykańskie obywatelstwo definiowane analogicznie
co w sprawach przed IUSCT – osoby prawne i inne podmioty zarejestrowane według prawa
amerykańskiego, w których obywatele amerykańscy posiadali min. 50 % udziałów lub akcji. W
nielicznych spawach przy braku wystarczających dowodów FCSC dokonywała weryfikacji obywatelstwa
jako podstawowego kryterium złożenia skargi. FCSC w swoich rozważaniach dokonywała interpretacji
rozszerzającej obywatelstwa. Uprawnionymi do dochodzenia praw były nie tylko wspomniane powyżej
podmioty prawa amerykańskiego. W sprawie Campbell F. Logan Family Trust FCSC uznała za
właściwą spółkę prawa wenezuelskiego należącą w całości do amerykańskiego trustu. Z kolei w sprawie
Marie L. Polak uznała locus standi skarżącej o amerykańskim paszporcie, która posiadała 40 %
udziałów w dwuosobowej spółce prawa amerykańskiego (drugim udziałowcem była osoba o innym niż
amerykańskie obywatelstwo).
317
W NAFTA (art. 102 i art. 1139) obywatelstwo osób prawnych zdeterminowane zostało poprzez prawo
miejsca rejestracji lub zorganizowania spółki, w Karcie Energetycznej (art. 1 ust. 7) poprzez miejsce
rejestracji. Z kolei Konwencja ICSID (art. 25) nie determinuje obywatelstwa osób prawnych.
318
Patrz: http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/czech_netherlands.pdf, 18.02.2011.
319
Więcej: A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment,
The Netherlands 2009, s. 69.
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zagranicznego, a w konsekwencji uzyskania ochrony przed wywłaszczeniem na
podstawie BIT:
240. Trybunał sympatyzuje z poglądem, iż spółka nieposiadająca żadnego
rzeczywistego związku z Państwem stroną BIT, a w rzeczywistości będąca spółkąwidmem kontrolowaną przez inną spółkę nie utworzoną według prawa tego państwa,
nie powinna mieć prawa powoływania się na postanowienia tego traktatu. Taka
możliwość prowadzi wprost do nadużywania procedury arbitrażowej oraz do praktyki
‘treaty shopping’, która obejmuje negatywne cechy szeroko krytykowanej praktyki
‘forum shopping’320.

Trybunał miał pełną świadomość, iż spółka prawa holenderskiego jest w pełni
kontrolowana przez spółkę japońską, nie miał jednak innej możliwości niż literalne
zastosowanie

przepisów

czesko-holenderskiego

BIT,

na

podstawie

którego

obywatelstwo osób prawnych określone zostało wyłącznie poprzez miejsce ich
rejestracji:
241. Niezależnie od powyższego, dominującym czynnikiem, którym musi się kierować
Trybunał w wykonywaniu swoich funkcji są postanowienia, na podstawie których
strony przedmiotowego Traktatu zgodziły się na ustanowienie jurysdykcji Trybunału …
Trybunał nie może w sposób efektywny narzucać stronom definicji „inwestora” innej
niż ta, na którą się one zgodziły. Ta uzgodniona definicja wymaga jedynie by skarżący
inwestor powstał na podstawie prawa (w przedmiotowej sprawie) holenderskiego, i że
rolą Trybunał nie jest dodawanie nowych wymogów …321

Nie był to pierwszy wyrok w sprawie inwestycyjnej, w której trybunał arbitrażowy
zwrócił uwagę na groźbę treaty shopping322. W wyroku w sprawie Tokios Tokeles v.
Ukraine (Jurisdiction) trybunał uznał, że ukraińsko-litewski BIT określający
obywatelstwo osoby prawnej, w tym przypadku osoby prawnej prawa litewskiego,
poprzez miejsce jej powstania i główniej siedziby na terytorium Litwy powiela w
rzeczywistości normę zwyczajową323. Z tym wnioskiem w swoim zdaniu odrębnym nie
zgodził się przewodniczący trybunału wskazując, że spółka prawa litewskiego
występująca przeciwko Ukrainie jest w rzeczywistości kontrolowana przez podmiot
ukraiński, i z tego tytułu posiada obywatelstwo ukraińskie. W konsekwencji nie może
być zatem mowy o możliwości zastosowania prawa międzynarodowego w sporze

320

§ 240 wyroku, Źródło: http://www.pca-cpa.org, 14.02.2011.
§ 241wyroku. Ibidem.
322
C. McLachlan, L. Shore, M. Weiniger, International Investment Arbitration, Oxford 2007, s. 145 i n.
323
§ 70 decyzji.
321
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ukraińsko-ukraińskim324. Na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie powołano się w
The Romepetrol Group N.V. v. Romania (Jurisdiction). Trybunał badając postanowienia
holendersko-rumuńskiego BIT stwierdził, że kryterium rzeczywistej kontroli nad spółką
prawa holenderskiego lub kryterium pochodzenia kapitału nie stanowi przesłanki
weryfikacji obywatelstwa holenderskiej osoby prawnej. O obywatelstwie przesądza
miejsce jej rejestracji, czyli powstania325.
Niezależnie od powołanych tu spraw trybunały rozważały również przypadki,
gdzie państwo wywłaszczające pozwane było przez zarejestrowaną w nim spółkę
kontrolowaną przez podmioty zagraniczne. Podmioty kontrolujące spółkę starały się
wykazać, iż posiadają status inwestora zagranicznego. Dyskusja na temat tego, czy
podmioty kontrolujące spółkę prawa krajowego posiadają ius standi w sporach
wywłaszczeniowych przed trybnałami międzynarodowymi przetoczyła się, między
innymi, w sprawach Vacuum Salt Products Ltd. v. Ghana, Enron Corporation and
Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Jurisdiction)326 oraz Enron Corporation and
Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Ancillary Claim)327. Ich konkluzją było to, że
udziałowcy i akcjonariusze osoby prawnej, niezależnie od samej osoby prawnej, jako
inwestorzy zagraniczni zasługują na ochronę na podstawie właściwego BIT328. O ile w
pierwszej sprawie, Vacuum Salt Products Ltd. v. Ghana, trybunał odmówił statusu
inwestora zagranicznego w spółce prawa ghańskiego jedynemu zagranicznemu i
mniejszościowemu udziałowcowi z Grecji, o tyle w drugiej sprawie uznano, że skoro na
zagranicznych inwestorach, w tym przypadku na amerykańskiej spółce Eron,
spoczywał prawny obowiązek utworzenia spółki prawa argentyńskiego w celu
dokonania inwestycji w Argentynie, czyli w państwie odpowiedzialnym za
wywłaszczenie, wówczas akcjonariuszom takiej spółki przysługuje ochrona na
podstawie prawa międzynarodowego329.

324

§ 17 i n. zdania odrębnego P. Weila z dn. 29.04.2004. Źródło: http://icsid.worldbank.org/ICSID,
22.02.2011.
325
§ 110 decyzji.
326
§§ 35 i 43 (stanowisko Argentyny) oraz § 49 i n. (stanowisko trybunału) decyzji. Źródło:
http://italaw.com/documents/Enron-Jurisdiction.pdf, 10.01.2012.
327
§§ 16-22 decyzji. R. Dolzer, C. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s.
53
328
W sporach inwestycyjnych skargi wnoszone nie przez osobę prawną a jej akcjonariuszy lub
udziałowców określa się mianem skarg pośrednich (indirect claims).
329
W sprawie Enron Corporation and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Ancillary Claim) (§§ 19 i 35)
trybunał arbitrażowy w postępowaniu jurysdykcyjnym badając obywatelstwo osoby prawnej odwołał się
do wniosków MTS w sprawach Barcelona Traction Light and Power Co., Ltd. oraz Elettronica Sicula
S.p.A (ELSI) podkreślając, iż są one odzwierciedleniem międzynarodowego prawa zwyczajowego.
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3. Przedmiot wywłaszczenia

3.1. Mienie (Property)

Jak zauważa słusznie S. Friedman w przeszłości, gdy spory wywłaszczeniowe
były

wyłącznie

sporami

międzypaństwowymi,

a

państwo

brało

w

opiekę

dyplomatyczną swoich obywateli przeciwko drugiemu, wywłaszczenie jako istota sporu
oraz majątek jako przedmiot wywłaszczenia nie odgrywały większego znaczenia. Co
było istotne, to sam fakt istnienia sporu między państwami, z których jedno wspierało
swoich obywateli mocą swojego autorytetu330. Współcześnie mienie jako przedmiot
wywłaszczenia ma o wiele większe znaczenie w sporach wywłaszczeniowych, głównie
ze względu na to, że stroną skarżącą jest inwestor zagraniczny – osoba fizyczna lub
prawna bezpośrednio zainteresowana ochroną własnego mienia. Termin majątek
(property) lub prawa majątkowe (property rights) zastosowany został w wielu
umowach międzynarodowych poświęconych w całości lub w części problematyce
wywłaszczenia, chociażby w art. 297 lit. e Traktatu Wersalskiego z 1919 r.331, czy art.
II ust. 1 Claims Settlement Declaration z 1981 r.332. Szereg umów międzynarodowych
posługuje się również zestawieniem trzech terminów – majątek, prawa i interesy
(property, rights and interests)333, przy czym wszystkie trzy pojęcia powinny być

330

S. Friedman, Expropriation in international law, London 1953, s. 145 i 146.
Przepis w oryginalnym brzmieniu stanowi: Art. 297 (e). The nationals of Allied and Associated
Powers shall be entitled to compensation in respect of damage or injury inflicted upon their property,
rights or interests, including any company or association in which they are interested, in German
territory as it existed on August 1, 1914, by the application either of the exceptional war measures or
measures of transfer mentioned in paragraphs 1 and 3 of the Annex hereto ...
(http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/versailles_menu.asp, 2.03.2011). Jak przypomina S. Friedman
art. 297 (c) był przedmiotem rozważań francusko-niemieckiej komisji arbitrażowej w sprawie Société du
Carburateur Zénith v. Germany z 1923 r. (S. Friedman, Ibidem, s. 148).
332
Przepis w oryginalnym brzmieniu stanowi: „Art. II (1). An international arbitral tribunal (the Iran
United States Claims Tribunal) is hereby established for purpose of deciding claims of nationals of
United States against Iran and claims of nationals of Iran against United States ... if such claims ... arise
out of debts, contracts (including transactions which are the subject of letters of credit or bank
guarantees),
expropriations
and
other
measures
affecting
property
rights
...”
(http://www.iusct.org/claims-settlement.pdf, 2.03.2011).
333
Pojęciem tym posługują się: art. 297 lit. e Traktatu Wersalskiego z 1919 r., art. 65 Traktatu
Pokojowego z Lozanny z 1923 r., liczne umowy indemnizacyjne, takie jak brytyjsko-jugosłowiańska z
dn. 23.12.1948 r., brytyjsko-czechosłowacka z dn. 28.09.1949 r., czy polsko-duńska z dn. 26.02.1953 r.
331
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ujmowane łącznie jako jeden przedmiot wywłaszczenia. O takie łączne rozumienie
majątku, praw i interesów wnioskowała Belgia w sprawie Barcelona Traction Light and
Power Co., Ltd. MTS w orzeczeniu z 1970 r. nie zajął w tej sprawie jednoznacznego
stanowiska, sugerując jedynie by pojęciom tym nadawać możliwie najbardziej
powszechne ich znaczenie:
54. Część argumentacji Belgii jest oparta na próbie zrównania interesów z mieniem,
opierając się na wykorzystaniu w wielu traktatach i instrumentach takich wyrażeń jak
mienie prawa i interesy. Nie jest ona jednak wyczerpująca. Mienie jest normalnie
chronione prawem. Prawa są ex hypothesi chronione prawem, inaczej nie byłyby one
prawem. Zgodnie ze stanowiskiem Rządu Belgii interesy, aczkolwiek różnią się od
praw, są również chronione wspomnianymi postanowieniami traktatowymi. Trybunał
jest zdania, iż w celu zinterpretowania ogólnej zasady prawa międzynarodowego
dotyczącej opieki dyplomatycznej, co też jest jego zadaniem, nie ma potrzeby
determinowania znaczenia pojęcia interesy w postanowieniach traktatowych, innymi
słowy determinowania, czy poprzez to pojęcie postanowienia traktatowe odnoszą się do
praw raczej niż interesów334.

Choć prawo międzynarodowe, w tym wskazane powyżej umowy międzynarodowe,
posługuje się pojęciem majątek, niemniej nie definiuje tego pojęcia335. Do problemu
braku definicji legalnej majątku w prawie międzynarodowym odniosła się w swoim
wykładzie w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego R. Higgins:
Uderza mnie bardzo nieomal całkowity brak jakiejkolwiek analizy zagadnień
konceptualistycznych majątku. W taki zakresie w jakim mówimy o koncepcji majątku,
jest tak jak mówią prawnicy międzynarodowi: majątek był naszym zdaniem
definiowany przez krajowe systemy prawne; tak czy inaczej wiemy czym jest majątek,
kiedy go widzimy. Ale w jaki sposób możemy być pewni, że osoba straciła prawa
majątkowe, jeżeli nie rozumiemy do końca czym jest majątek336.

Jak wskazuje powyższy fragment wykładu, mimo braku bliższego znaczenia terminu
majątek, starano się nadawać mu, choć nie bez wątpliwości, możliwie najbardziej
powszechne i pospolite jego znaczenie. Czyniono to głównie poprzez odwołanie do
prawa

krajowego,

ale

również

do

dotychczasowego

dorobku

trybunałów

międzynarodowych oraz stanowiska doktryny. I choć według S. Friedmana prawo
334

ICJ Reports 1970, s. 39.
Wyjątkiem jest art. 47 ust. 9 (c) Traktatu Pokojowego z Włochami z 1947 r., w którym majątek
zdefiniowano jako mienie ruchome i nieruchome, niezależnie od tego, czy materialne, czy niematerialne,
własność przemysłowa literacka lub artystyczna, jak również wszelkie inne prawa i interesy wszelkiego
rodzaju w mieniu.
336
R. Higgins, “The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law”,
Requeil des Cours, 1982-III, vol. 176, s. 268.
335
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międzynarodowe nie czyniło formalnego odwołania do prawa krajowego, tj. w
umowach międzynarodowych nie czyniono odesłania do przepisów prawa krajowego,
to właśnie poprzez faktyczne odwoływanie się przez trybunały międzynarodowe do
terminologii prawa krajowego możliwe było nadanie znaczenia mieniu w sporach
wywłaszczeniowych337. Czyniąc analogię do polskiego porządku prawnego, a
konkretnie do art. 44 Kodeksu cywilnego z 1964 r., należy wskazać, iż mieniem jest
własność i inne prawa majątkowe. Upraszczając zatem na mienie składa się określone
dobro oraz tytuł prawny do tego dobra. W niniejszej dysertacji autor posługuje się
pojęciami mienie i majątek zamiennie uznając, iż w sporach wywłaszczeniowych
anglojęzycznym terminem property określa się przede wszystkim różnego rodzaju
aktywa – prawa o charakterze majątkowym, jak również dobra chronione tymi
prawami338. Pasywa nie są zatem przedmiotem wywłaszczenia. Warto zatem wskazać,
jakimi cechami w świetle orzecznictwa trybunałów międzynarodowych musi
charakteryzować się majątek by został uznany za przedmiot wywłaszczenia, a w
konsekwencji by został objęty międzynarodowym standardem ochrony przed
niesłusznym wywłaszczeniem.
Po pierwsze, majątek musi mieć rzeczywisty i wymierny charakter
ekonomiczny. Musi to być nie tylko prawo majątkowe339, ale również takie prawo
majątkowe, które posiada określoną wartość rynkową. Musi to być prawo zbywalne. G.
White zauważa:
Prawa majątkowe by mogły być chronione na podstawie norm prawa
międzynarodowego muszą być prawem rzeczywistym, odmiennym od ledwie
ekonomicznej lub innej korzyści, tj. okolicznością stworzoną przez ustawodawstwo
danego państwa na rzecz określonej osoby lub osób, które pragną jego trwania340.

Przedmiotem wywłaszczenia nie mogą być zatem prawa niemajątkowe, na czele z
dobrami osobistymi, ponieważ nie posiadają one, co do zasady, wartości ekonomicznej.

337

Np. w sprawie Rudloff Case (Interlocutory) komisja wenezuelsko-amerykańska w celu sprecyzowania
pojęcia majątek odwołała się do art. 691 ówczesnego wenezuelskiego kodeksu cywilnego (RIAA 2006,
vol. IX, s. 250). Patrz również: S. Friedman, Expropriation in international law, London 1953, s. 145.
338
Por.: Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, s. 137.
339
Dyskusyjne jest czy pod pojęciem „mienia” (property) jako przedmiotu wywłaszczenia można uznać
prawa o charakterze niemajątkowym. Wydaje się, że prawa o charakterze niemajątkowym z uwagi, iż nie
przedstawiają wartości materialnej, nie mogą stanowić przedmiotu wywłaszczenia, na równi z prawami o
charakterze majątkowym. W konsekwencji wszystko to i tylko to co może przedstawiać wartość
majątkową będzie brane pod uwagę jako przedmiot wywłaszczenia.
340
G. White, Nationalization of Foreign Property, London 1961, s. 49.
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Są one również niezbywalne341. R. Higgins wskazuje, iż w orzecznictwie
międzynarodowym istnieje powszechna zgoda by za mienie uważać zarówno prawa na
rzeczach (choses), ale również wszelkiego rodzaju roszczenia do takich rzeczy, w
sytuacji gdy nie znajdują się one w posiadaniu właściciela (choses in action). W dalszej
kolejności, jej zdaniem, przedmiotem wywłaszczenia mogą być dobra mające wartość
zarówno dla przeciętnego człowieka (Layman’s Things), jak również dobra o bardziej
abstrakcyjnym charakterze, takie jak akcje spółek, własność intelektualna, czy
wierzytelności, rozpoznawalne przez prawnika (Lawyer’s Things)342. Na rynkowy
charakter majątku, przejawiający się zwłaszcza w możliwości jego zbycia, zwrócił
uwagę IUSCT w sporze wywłaszczeniowym Amoco International Finance Corp.
(Partial). W sprawie tej trybunał orzekał o wywłaszczeniu praw wynikających z
kontraktu, jak również o wywłaszczeniu akcji w dwóch spółkach. Uznał on co
następuje:
Wywłaszczenie, które może być definiowane jako obowiązkowy transfer praw
majątkowych, może rozciągać się na każde prawa, które mogą być przedmiotem
transakcji handlowej, czyli takie które mogą być swobodnie nabywane i zbywane, i
dlatego mające wartość pieniężną343.

Jak juz wspomniano spośród praw majątkowych przedmiotem wywłaszczenia są przede
wszystkim wszelkiego rodzaju prawa rzeczowe (ius in rem). W konsekwencji
przedmiotem wywłaszczenia jest prawo własności, ale również wszelkie jego atrybuty
– posiadanie (ius posidenti), używanie (ius utendi), pobieranie pożytków i przychodów
(ius fruendi), dysponowanie (ius obutendii), inne. Prawo własności wśród praw
majątkowych zasługuje na szczególną uwagę jako przedmiot wywłaszczenia344. B.
Wortley w monografii poświęconej wywłaszczeniu w prawie międzynarodowym

341

Z tej perspektywy niezrozumiałe jest twierdzenie doktryny przytoczone przez profesora M.
Muszyńskiego, iż treścią własności chronionej na podstawie art. 1 Protokołu dodatkowego do Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. są „dobra osobiste (ius in personam)”
jako subkategoria „dóbr majątkowych” (M. Muszyński, „Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce
a problem rekompensaty za mienie pozostawione”, PS 2006, nr 1(72)/2006, s. 57. Dobra osobiste mają
charakter niemajątkowy. To przede wszystkim prawa niemajątkowe. Por. Z. Radwański, Prawo cywilne –
część ogólna, Warszawa 2003, s. 97.
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R. Higgins, op. cit., s. 271.
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IUSCT Reports 1987, vol. 15, s. 220.
344
Wywłaszczenie prawa własności nieruchomości było istotą rozważań w sprawach Metalclad
Corporation v. Mexico z 2000 r. oraz Compania del Desarollo de Santa Elena S.A. v. Costa Rica z 2000
r. wywłaszczenie prawa własności rzeczy (narzędzi) dotyczyła sprawa SEDCO, Inc. v. Iran (Final) z
1987 r. przed IUSCT.
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zauważa, iż to co w danym systemie krajowym jest uważane za własność w innym już
niekoniecznie:
Koncepcja własności nie jest w świecie jednakowa, z tego powodu dana osoba może
być uważana za właściciela przez jeden system prawa, gdy jego statusowi właściciela
zaprzecza inny system345.

Prawo własności może też ulec „rozszczepieniu” w tym samym przedmiocie majątku,
tj. w tym samym czasie w stosunku do tego samego dobra dwóm osobom może
przysługiwać prawo własności oraz innego rodzaju prawa pokrewne. Na potwierdzenie
tego B. Wortley odwołał się do prawa rzymskiego, które posługiwało się pojęciami
possessio oraz dominium zarówno na określenie własności, jak i faktycznej kontroli.
Rozważania B. Wortley’a i innych uczonych miały odzwierciedlenie w orzecznictwie
trybunałów międzynarodowych, zwłaszcza w sytuacji braku jakiejkolwiek legalnej
definicji majątku w podstawach prawnych jurysdykcji trybunałów międzynarodowych,
jak również ze względu na różnorodność w rozumieniu prawa własności w różnych
krajowych porządkach prawnych. Tak czy inaczej prawo własności pozostawało
prawem o szczególnym charakterze. W sprawie LIAMCO v. Libya arbiter uznał:
Jednym z fundamentalnych powszechnie uznanych praw jest prawo prywatnej
własności mienia (Dominium). Klasyczna koncepcja tego prawa definiuje je jako prawo
do korzystania, czerpania pożytków i rozporządzania (usus, fructus, abusus)
posiadanym dobrem. Jakkolwiek ta klasyczna definicja jest ograniczana czasami
wymogami użyteczności publicznej, niemniej nienaruszalność prawa majątkowego
pozostała w rozwoju historycznym zasadą uświęconą …346.

Po drugie, majątek musi mieć charakter prywatny. Prawa publiczne nie należą
do

tych,

które

podlegają

wywłaszczeniu

oraz

ewentualnej

ochronie

przed

wywłaszczeniem na gruncie prawa międzynarodowego. Już w 1869 r. w sprawie
arbitrażowej Hudson Bay Company Case trybunał wskazał, że prawa właścicielskie
(possessory rights) spółki Hudson Bay Company obejmują „wszystkie jej prawa z
wyjątkiem tych dotyczących rządu oraz administracji”347. Prywatny charakter majątku
nie jest oczywisty do stwierdzenia, gdy przedmiotem wywłaszczenia jest koncesja na
usługi publiczne, obejmująca zarówno elementy prawa prywatnego, jak i elementy
345
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prawa publicznego oraz regulacyjnego. W orzecznictwie międzynarodowym sprawa
prywatnego

charakteru

koncesji

jako

przedmiotu

wywłaszczenia

pozostaje

nierozstrzygnięta. Dość stwierdzić, iż w orzeczeniu STSM z 1925 r. w sprawie The
Mavrommatis Jerusalem Concessions (Merits) słowo wywłaszczenie (expropriation)
pojawia się w zestawieniu z koncesją na dostawy bieżącej wody i energii elektrycznej
do Jerozolimy348. Ciekawej metody określenia prywatnego charakteru majątku
dostarcza orzeczenie trybunału arbitrażowego w sprawie Panama and Abundio Caselli
v. United States349. W sprawie tej w 1909 r. obywatel Szwajcarii A. Caselli odsprzedał
rządowi Panamy pas panamskiej ziemi, która w następstwie amerykańsko-panamskiego
Traktatu Granicznego z 1914 r. stała się częścią tzw. strefy Kanału Panamskiego (Canal
Zone). Pas ziemi nalazła się tym samym pod kontrolą USA. Gdy Panama wystąpiła z
wnioskiem o odszkodowanie argumentując, iż doszło do zajęcia prywatnej własności,
komisja arbitrażowa oddaliła skargę uznając, iż:
… prywatnym mieniem jest mienie należące do osób prywatnych w odróżnieniu od
mienia należącego do państwa. Prywatny charakter mienia poprzez takie korzystanie
nie zależy od charakteru mienia, ale od charakteru właściciela. Ze względu na takie
korzystanie El Tivoli było mieniem publicznym a nie prywatnym350.

Po trzecie, prawo by mogło być chronione musi istnieć w momencie
wywłaszczenia. Przedmiotem wywłaszczenia nie może być zatem prawo przyszłe.
Wyjątkiem jest tutaj tzw. ekspektatywa praw (legitimate expectations), która może
podlegać ochronie na gruncie prawa międzynarodowego. Wywłaszczeniu nie podlega
również prawo, które przestało istnieć. Przykładowo, nie można dochodzić
odszkodowania za wywłaszczenie rzeczy, które zostały dobrowolnie porzucone przez
ich właściciela i co do których nie czyni on jakichkolwiek zgodnych z prawem starań w
celu przywrócenia nad nimi władztwa.
Po czwarte, prawo musi zostać legalnie uzyskane by następnie podlegać
ochronie przed wywłaszczeniem. Cudzoziemiec nie może powoływać się na
międzynarodowy standard ochrony przed wywłaszczeniem, jeżeli nabył nieruchomość
oraz udziały lub akcje w spółce z naruszeniem obowiązujących przepisów, zwłaszcza
przepisów zakazujących cudzoziemcom nabywania określonych dóbr bez uzyskania
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uprzedniej zgody państwa miejsca położenia nieruchomości lub rejestracji spółki (patrz,
inter alia, F. Lincoln Riahi v. Iran)351. W dalszej kolejności nie można powoływać się
na międzynarodowy standard ochrony, jeżeli cudzoziemiec uzyskał korzyść majątkową
w wyniku przestępstwa, tj. z naruszeniem przepisów krajowego lub międzynarodowego
prawa karnego. Państwo posiada pełne prawo konfiskaty majątku pochodzącego z
przestępstwa bez konieczności wypłaty odszkodowania.
Po piąte, wywłaszczeniu podlega mienie znajdujące się jedynie na terytorium
państwa wywłaszczającego352. W praktyce sądów wielu państw utrwaliła się zasada, iż
brak jest możliwości uznania przez te sądy zagranicznych dekretów o charakterze
konfiskacyjnym. Przykładowo w praktyce sądów amerykańskich i belgijskich utrwaliła
się zasada braku uznawania zagranicznych dekretów, których celem była konfiskata
majątku korporacyjnego położonego na terytorium USA lub Belgii (patrz, inter alia,
Shareholders v. Compagnie de Saint-Gobain)353. Podobny skutek osiągnięty zostanie,
jeżeli dekret konfiskacyjny dotyczy majątku położnego w całości poza terytorium
państwa wywłaszczającego. Nie ma wówczas mowy o szkodzie, a tym samym nie ma
mowy o wywłaszczeniu i możliwości dochodzenia ochrony354.
Po szóste, dla możliwości powołania się na międzynarodowy standard ochrony
właścicielem lub beneficjentem praw majątkowych podlegających wywłaszczeniu musi
być cudzoziemiec, w takim rozumieniu w jakim został on uprzednio omówiony.
Ponadto między cudzoziemcem a mieniem musi istnieć silna rzeczywista więź.
Przejawem tej więzi jest przede wszystkim prawo własności355.

3.2. Wywłaszczenie praw obligacyjnych

Spośród praw majątkowych przedmiotem wywłaszczenia, oprócz praw
rzeczowych, są również prawa obligacyjne. Źródłem praw obligacyjnych podlegających
wywłaszczeniu jest kontrakt między cudzoziemcem a państwem przyjmującym. W
1930 r. trybunał arbitrażowy w sprawie P. W. Schufeld Claim (USA v. Guatemala)
potwierdził jednoznacznie, że kontrakt jest źródłem praw majątkowych:
351
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Nie może być żadnych wątpliwości, iż prawa majątkowe powstają na podstawie i z racji
istnienia kontraktu356.

W orzecznictwie arbitrażowym prawa obligacyjne stosunkowo wcześnie zrównane
zostały w standardzie ochrony z innymi prawami majątkowymi. Potwierdzeniem tego
są między innymi sprawy amerykańskich obywateli inwestujących kapitał w państwach
Ameryki Południowej w drugiej połowie XIX w. – Rudloff Case (Interlocutory) i
Landreau Claim (USA v. Peru)357. W pierwszej sprawie amerykański przedsiębiorca
zawarł osiemnastoletni kontrakt z władzami Kolumbii na budowę i zarząd
targowiskiem. Kontrakt został opublikowany w kolumbijskim dzienniku urzędowym w
lutym 1893 r., niemniej już w kilka miesięcy później władze lokalne siłą zajęły plac
budowy targowiska, zastraszyły pracujących tam robotników, skonfiskowały księgi
rachunkowe i poinformowały Amerykanina, iż uznają umowę za nieważną. Trybunał
oceniając działania władz kolumbijskich wskazał:
Odebranie lub unicestwienie praw nabytych, przeniesionych lub zdefiniowanych w
kontrakcie jest tak samo błędne – uprawniając poszkodowanego do zadośćuczynienia –
jak odebranie lub unicestwienie dóbr materialnych: i taki akt popełniony przez rząd
przeciwko cudzoziemcowi … uprawnia do żądania i otrzymania słusznego
zadośćuczynienia358.

Przełom w postrzeganiu praw obligacyjnych jako przedmiotu wywłaszczenia
nastąpił po I wojnie światowej. Do wywłaszczenia kontraktów doszło w dwóch
sprawach, które stały się czymś w rodzaju quasi precedensów w zakresie
wywłaszczenia praw obligacyjnych – Norwegian Shipowners’ Claims i Certain
German Interests in Polish Upper Silesia (Merits). W obu sprawach przedmiotem
wywłaszczenia była nie tylko rzecz lub prawo własności do rzeczy, ale również prawa
obligacyjne związane z wytworzeniem i zastosowaniem tychże rzeczy. W pierwszej z
nich w 1922 r. trybunał arbitrażowy przesądził o wywłaszczeniu przez USA norweskoamerykańskich kontraktów na budowę w USA kilkunastu statków. Działania
administracji USA podjęte zostały na skutek przystąpienia tego państwa w 1917 r. do I
wojny światowej. Trybunał uznał, iż skutkowały one „odebraniem” (taking)
norweskiego mienia:
356
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Stany Zjednoczone zamierzały ‘odebrać’ i w rzeczywistości ‘odebrały’ kontrakty, na
podstawie których omawiane kadłuby były budowane przez amerykańskich
stoczniowców w 1917 r. Kontrakty te stanowiły majątek lub go wykreowały, a to co
Stany Zjednoczone określają ‘majątkiem fizycznym’ jest jednym tylko z wielu
elementów lub aspektów ‘majątku’ w rozumieniu prawa krajowego Stanów
Zjednoczonych, jak również prawa Norwegii i innych państw … Skoro Stany
Zjednoczony stały na stanowisku i działały w taki sposób, że taki transfer ‘majątku’
pociągał za sobą naruszenie lub ‘unicestwienie’ iura in personam lub in rem, należy
orzec i przyznać, zgodnie z amerykańską doktryną i samym orzecznictwem, że takie
działanie Stanów Zjednoczonych jest równe odebraniu prywatnego majątku w
rozumieniu piątej Poprawki ich Konstytucji359.

Z kolei w sprawie Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) STSM
uznał, iż Polska dopuściła się naruszenia przepisów Konwencji Genewskiej z 1920 r. o
zakazie likwidacji niemieckich majątków na Górnym Śląsku poprzez uniemożliwienie
niemieckiej spółce Bayerische prowadzenie dalszego zarządu wywłaszczaną fabryką w
Chorzowie:
… jest oczywiste, że prawa Bayerische do eksploatacji fabryki i wynagrodzenia
określonego w kontrakcie na zarządzanie eksploatacją oraz za korzystanie z jej
patentów, licencji, wynalazków ect. odbyło się z bezpośrednią szkodą w wyniku
przejęcia fabryki przez Polskę360.

W obu przypadkach trybunały określały przedmiot wywłaszczenia wbrew opinii państw
wywłaszczających, które stały na stanowisku, że ich intencją nie było pozbawianie
cudzoziemców praw obligacyjnych. W obu przypadkach pierwszorzędnym celem
środków zastosowanych przez państwa361 były rzeczy i prawa na tych rzeczach –
kadłuby statków oraz fabryka azotanu, prawo własności to tych rzeczy. Dopiero w
konsekwencji zastosowania wspomnianych środków dochodziło do wywłaszczenia
praw obligacyjnych. W następnych dekadach włączenie praw obligacyjnych do
przedmiotu wywłaszczenia nie budziło większych wątpliwości. Pomogło w
dookreśleniu pojęcia majątek, jakim posługiwały się obowiązujące wówczas umowy
359
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międzynarodowe. W tym duchu należy rozumieć słowa R. Higgins, która w wykładzie
w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego stwierdziła, iż z punktu widzenia
źródeł prawa międzynarodowego skatalogowanych w art. 38 Statutu MTS, zagadnienie
majątku w prawie międzynarodowym było poddawane analizie de novo362. W
szczególności prawa obligacyjne były postrzegane jako element szerszego zbioru praw
majątkowych. Ich źródłem były nie tylko umowy międzynarodowe, ale przede
wszystkim kontrakty na wydobycie surowców naturalnych. Prawdziwe novum polegało
na przypisaniu państwu odpowiedzialności na gruncie prawa międzynarodowego nie
tylko za wywłaszczenie, ale również za naruszenie przez państwo postanowień
wspomnianych kontraktów363.
Fakt, iż prawa obligacyjne stanowią bezsprzecznie przedmiot wywłaszczenia
potwierdza orzecznictwo IUSCT oraz trybunałów arbitrażowych w sprawach
inwestycyjnych. W wyroku z 1989 r. w sprawie Phillips Petroleum Co. Iran v. Iran
IUSCT uznał, że Iran i irańskie przedsiębiorstwo państwowe, National Iranian Oil
Company, ponoszą odpowiedzialność za wywłaszczenie porozumienia ze spółką prawa
amerykańskiego na poszukiwanie i wydobycie złóż ropy w Zatoce Perskiej364. Podobne
stanowisko IUSCT zabrał w innych sprawach365. Przykładowo w sprawie Amoco
International Finance Corp. (Partial) IUSCT stwierdził naruszenie porozumienia
między amerykańska spółka Amoco a irańskim przedsiębiorstwem państwowym o
utworzeniu spółki joint-venture, Khemco, której zadaniem była budowa i obsługa
fabryki w Iranie (tzw. Khemco agreement):
… Trybunał uznaje, że prawa i interesy Amoco na podstawie Khemco Agreement,
włącznie z jej udziałami w Khemco, zostały zgodnie z prawem wywłaszczone przez
Iran w toku procesu rozpoczynającego się w kwietniu 1979 r. i zakończonego decyzją
Komisji Specjalnej notyfikowaną teleksem w dniu 24 grudnia 1980 r. Następne zatem
zagadnienie dotyczy postanowień mających zastosowanie w ustalaniu odszkodowania
wypłacanego w takich okolicznościach366.

We współczesnych sporach inwestycyjnych wywłaszczenie praw obligacyjnych
również nie budziło większych wątpliwości. Tym jednak razem wchodziły one w
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zakres każdorazowej definicji legalnej inwestycji ujętej na początku właściwie każdej
umowy o wzajemnej ochronie inwestycji. I tak przedmiotem wywłaszczenia w sprawie
Southern Pacific Properties v. Egypt było porozumienie zawarte w 1974 r. między
spółka prawa Hong Kongu Southern Pacific Properties (SPP) a rządem Egiptu i
egipskim przedsiębiorstwem państwowym EGOTH367. Na jego podstawie SPP
zobowiązywało się do wybudowania dwóch kompleksów turystyczno-mieszkalnych, w
bezpośrednim sąsiedztwie piramid w Gizie i nad Morzem Śródziemnych. Ponieważ w
1977 r. na miejscu projektowanego kompleksu w Gizie odkryto antyczne zabytki, Egipt
doprowadził do zerwania porozumienia z 1974 r.:
164. Trybunał nie może również zaakceptować twierdzenia, iż termin ‘wywłaszczenie’
odnosi się wyłącznie do jus in rem. Skasowanie przez Pozwanego [Egipt – dodano]
projektu skutkuje odebraniem szeregu istotnych paw i interesów Skarżącego. To co
zostało wywłaszczone to nie nieruchomość, czy pożytki, ale prawa które SPP (…)
czerpał z prawa do pożytków po stronie EGOTH (…). Co oczywiste, te prawa i interesy
mają charakter kontraktowy aniżeli in rem. Jakkolwiek istnieje znaczące orzecznictwo
dla stanowiska, że prawom kontraktowym przysługuje ochrona prawa
międzynarodowego i że odebranie takich praw pociąga za sobą obowiązek wypłaty
odszkodowania368.

W innej sprawie inwestycyjnej, Waste Management, Inc. v. Mexico, tym jednak razem
rozpatrywanej na podstawie art. 1110 NAFTA (wywłaszczenie), w wyroku z 2004 r.
trybunał arbitrażowy uznał, że władze meksykańskiego miasta Acapulco nie naruszyły
postanowień porozumienia ze spółką kontrolowaną przez podmiot amerykański i tylko
dlatego:
… niniejsza sprawa nie rodzi pytania o to, czy stałe i poważne naruszanie kontraktu
przez organ Państwa może stanowić wywłaszczenie przedmiotowego prawa lub, co
najmniej, działanie urastające do wywłaszczenia tego prawa zgodnie z art. 1110
[NAFTA – dodano]369.

Mając to wszystko na uwadze należy stwierdzić, że wywłaszczenie obejmuje nie tylko
prawa rzeczowe, ale również prawa obligacyjne. Nieoceniony wkład w takie właśnie
postrzeganie majątku miały trybunały międzynarodowe. Tak szerokie ujęcie majątku
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zrodziło oczywiście szereg problemów prawnych, o czym będzie jeszcze mowa w
niniejszym opracowaniu370.

3.3. Pozostałe prawa stanowiące przedmiot wywłaszczenia

Jak już wspomniano powyżej orzecznictwo trybunałów międzynarodowych
dowodzi,

że

oprócz praw

rzeczowych

i

praw

obligacyjnych

przedmiotem

wywłaszczenia może być właściwie każde prawo o charakterze majątkowym, zarówno
na dobrach materialnych, jak i niematerialnych. Za M. Sornarajah należy wskazać, iż
jest to konsekwencją szerokiego rozumienia majątku w praktyce samych państw, a
zwłaszcza ich zwiększającej się roli regulacyjnej. Jak zauważa uczony „abstrakcyjne
pojęcie majątku pojawiło się by zastąpić fizyczne pojęcie majątku”371. Przedmiotem
wywłaszczenia jest zatem szereg najprzeróżniejszych praw i dóbr tymi prawami
chronionych – prawa spadkowe, akcje i udziały w spółkach, dywidenda, prawo do
rachunku bankowego i zgromadzonych na nim środków, prawa autorskie i pokrewne, a
nawet dobre imię i reputacja. Warto przywołać kilka przykładów tego typu spraw z
orzecznictwa trybunałów międzynarodowych. Nieoceniony wkład w co raz szersze
rozumienie przedmiotu wywłaszczenia miał zwłaszcza IUSCT.
W sprawie Edgar Protiva v. Iran IUSCT stwierdził, iż dobrem chronionym
przed wywłaszczeniem jest nie tylko prawo własności nieruchomości, ale też prawo
dziedziczenia tego prawa, nawet jeżeli skarżący nie spełnił wszystkich wymogów
objęcia spadku w posiadanie. W Iranie prawo dziedziczenia uwarunkowane było
obowiązkiem uregulowania wszelkich długów spadkowych, włącznie z opłatami
administracyjnymi i podatkami. Brak uiszczenia takich opłat skutkował brakiem
możliwości dziedziczenia, ergo wywłaszczeniem praw cudzoziemca:
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Jednym z takich problemów jest dokładne określenie momentu wywłaszczenia. O ile określenie
momentu wywłaszczenia nieruchomości nie stwarza większych wątpliwości, o tyle znacznie trudniej jest
określić moment wywłaszczenia praw obligacyjnych i innych praw majątkowych. Na problem ten w
swoim orzecznictwie zwróciła uwagę FCSC, m.in. w sprawach Alfred Stephen Rossi i Clemens R. Maise.
W tej drugiej sprawie moment wywłaszczenia praw wynikających z obligacji skarbowych określono, gdy
państwo po raz pierwszy odmówiło wypłaty odsetek, tj. gdy po raz pierwszy popadło ono w zwłokę w
stosunku do cudzoziemca (Więcej: Ch. Redick, „The Jurisprudence of the Foreign Claims Settlement
Commission: Chinese Claims”, AJIL 1973, vol. 67, nr 4, s. 731 i 733).
371
M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge 1994, s. 295.

120

Niezależnie od tego jaka jest rzeczywista natura w prawie irańskim praw osób, które
dziedziczą mienie i które w dalszym ciągu są zobligowane do uiszczenia wszelkich
opłat wymaganych prawem irańskim, Trybunał jest usatysfakcjonowany tym, że [prawa
spadkowe – dodano] są to prawa majątkowe, które słusznie mogą być przedmiotem
skargi na ich pozbawienie372.

Wywłaszczenie akcji lub udziałów było przedmiotem rozważań wielu wyroków
IUSCT. Przykładowo w sprawie V. Miller Aryeh, L. Aryeh and J. Aryeh v. Iran doszło
do stwierdzenia wywłaszczenia akcji w dwóch spółkach irańskich373. W innej sprawie,
F. Lincoln Riahi v. Iran, IUSCT w wyroku z 2003 r. stwierdził naruszenie interesów
skarżącej wynikających z posiadanych akcji – w jednym z irańskich banków oraz w
czterech spółkach akcyjnych, przy czym udziały w dwóch z nich sięgały około 40 %
kapitału. IUSCT określił prawa skarżącej stosunkowo szeroko jako interesy (interests),
nie tylko ze względu na wyzucie z akcji, ale również z uwagi na wstrzymanie wypłaty
dywidendy na podstawie wspomnianych akcji374. Wywłaszczenie prawa do dywidendy
było przedmiotem rozważań IUSCT w sprawie Foremost Teheran, Inc. and others v.
Iran375. Holding Foremost skupiający kilka amerykańskich spółek był właścicielem
około 30 % akcji irańskiej spółki Pak Dairy. Do połowy 1979 r. irańskie spółki
kontrolowane przez rząd Iranu przejęły pakiet większościowy w Pak Dairy wymuszając
na zarządzie tej spółki wstrzymanie w 1979 r. i 1980 r. wypłaty dywidendy dla
Foremost. Choć IUSCT nie stwierdził wywłaszczenia, niemniej działania Park Diary
określił jako „inne środki naruszające prawa majątkowe” równoznaczne z obowiązkiem
wypłaty odszkodowania.
W dalszej kolejności za przedmiot wywłaszczenia uznano również środki
pieniężne gromadzone przez cudzoziemców na kontach bankowych. W sprawie
American Bell International, Inc. v. Iran amerykańska spółka Bell przed zakończeniem
działalności w Iranie gromadziła na kontach w banku Melli376 środki finansowe na
zaspokojenie wierzycieli. Dysponowanie środkami było możliwe po złożeniu w
siedzibie irańskiej filii Price Waterhouse wspólnej i pisemnej dyspozycji przez
372

Cytat za: G. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Oxford 1996, s.
135 i 136.
373
§ 183 wyroku. Źródło: IUSCT Reports 1997, vol. 33, s. 324.
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§ 324 wyroku. Źródło: IUSCT Reports 2003, vol. 37, s. 99.
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Stosowne fragment wyroku w: D. Bishop, J. Crawford, M. Reisman, Foreign Investment Disputes,
Cass Material and Commentary, The Hague 2005, s. 859.
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Mimo komercyjnego charakteru Bank Melli w latach 1931-1960 sprawował funkcję jedynego
emitenta irańskich banknotów, jak również szereg funkcji banku centralnego. W 1960 r. na mocy nowego
ustawodawstwa powołano Bank Merkazi – irański bank centralny, który przejął wszystkie funkcje banku
centralnego w kraju.
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przedstawiciela Bell i pewnej irańskiej spółki. Mimo uregulowania większości długów i
wezwania przez Bell irańskiego rządu do uwolnienia środków zdeponowanych na
kontach w banku Melli, Iran blokował środki w wysokości znacznie przewyższającej
nieuregulowane jeszcze zobowiązania. Ponadto Iran wymusił na przedstawicielu Bell
wykonanie dyspozycji wbrew jego woli i interesom spółki. Przy braku dowodów na
nieuregulowanie pozostałych zobowiązań IUSCT uznał, że Bell pozbawiona została
należących do niej środków377.
Najbardziej kontrowersyjne wydaje się uznanie za przedmiot wywłaszczenia
dóbr niematerialnych, zachowujących jednak wartość rynkową. Do dóbr takich należą,
przede wszystkim, prawa autorskie i prawa pokrewne, jak również wszelkie
niematerialne

składniki

przedsiębiorstwa.

W

orzecznictwie

trybunałów

międzynarodowych oraz sądów krajowych na szczególną uwagę zasługuje ochrona
znaków towarowych. Praktyka ujawnia wątpliwości, czy znaki towarowe mogą zostać
wywłaszczone samodzielnie (ut singuli), czyli bez pozbawienia cudzoziemca
przedsiębiorstwa, czy jednak są nierozerwalne związane z przedsiębiorstwem, a zatem
podlegają wywłaszczeniu razem z nim. Wywłaszczenie ut singuli stosowane było
głównie wobec majątku uznanego za wrogie (tzw. enemy property). Przykładowo,
prawo francuskie i belgijskie dawało możliwość wywłaszczania niemieckich znaków
towarowych niezależnie od przedsiębiorstw. W przypadku gdy znak towarowy był
wywłaszczany łącznie z przedsiębiorstwem jego pierwotni właściciele nie rzadko starali
się używać tego znaku poza granicami państwa wywłaszczającego, licząc, że akt
wywłaszczenia nie zostanie uznany przez sądy krajowe pozostałych państw poza
państwem wywłaszczającym378. Wsparciem tego typu działań może być praktyka
sądów szwajcarskich, które uznają, że w przypadku zagranicznych postępowań
konfiskacyjnych tamtejsze znaki towarowe są traktowane tak jakby były umiejscowione
w Szwajcarii379. Oprócz znaków towarowych spośród pozostałych składników
przedsiębiorstwa, które mogą podlegać wywłaszczeniu, to dobre imię i reputacja
(goodwill) osoby prawnej. Jak dowodzi orzecznictwo trybunałów międzynarodowych
do stwierdzenia wywłaszczenia dobrego imienia i reputacji nie dojdzie, jeżeli
pogorszenie zdolności rynkowych zagranicznego przedsiębiorcy spowodowane było
377
§§ 147-151 wyroku. Źródło: D. Bishop, J. Crawford, M. Reisman, Foreign Investment Disputes, Cass
Material and Commentary, The Hague 2005, s. 858 i 859.
378
M. Bogdan, Expropriation in Private International Law, Lund 1975, s. 72.
379
I. Seidl-Hohenveldern, The Impact of Public International Law on Conflict of Law Rules on
Corporations, Requeil des Cours, 1968-I, vol. 123, s. 69.
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przeciwdziałaniem przez państwo kryzysowi gospodarczemu. Dobrą ilustracją tej
przesłanki ekskulpacyjnej jest sprawa Oscar Chin rozpatrywana przez STSM. Kiedy w
1932 r. w obliczu międzynarodowego kryzysku gospodarczego Belgia postanowiła
interweniować na rynku usług transportowych w Kongo, działalność gospodarcza
jednego z przedsiębiorców brytyjskich stała się na tamtejszym rynku nieopłacalna.
STSM stwierdził, iż tego typu interwencja nie pociąga za sobą ingerencji w dobre imię i
reputację tego przedsiębiorcy:
Sprzyjające warunki handlowe i reputacja mają charakter przejściowy, podlegają
nieuchronnym zmianom; interesy przedsiębiorców transportowych mogły równie
dobrze ucierpień na skutek ogólnej zapaści gospodarczej oraz środków podjętych do jej
przezwyciężenia380.

Niewątpliwie współczesne orzecznictwo inwestycyjne dowodzi, iż dobre imię i
reputacja

w

okolicznościach

konkretnej

sprawy

mogą

stanowić

przedmiot

wywłaszczenia381.

3.4. Inwestycje (Investment)382

Współcześnie międzynarodowy standard ochrony przed wywłaszczeniem
sprowadza się do ochrony kapitału, który jest inwestowany w tzw. państwie miejsca
inwestycji lub państwie przyjmującym (host state) przez cudzoziemców – inwestorów
zagranicznych. Przedmiotem wywłaszczenia są obecnie inwestycje (investment),
inwestycje zagraniczne. Jak zauważa R. Dolzer i Ch. Schreuer przedmiotem
wywłaszczenia we współczesnych sporach inwestycyjnych nie jest już „majątek, prawa
380

PCIJ Publications 1934, Series A/B – N° 36, s. 88. Patrz również komentarz do tego fragmentu: G.
White, Nationalization of Foreign Property, London 1961, s. 49.
381
Dobre imię i reputacja (goodwill) była przedmiotem wywłaszczenia w sprawie inwestycyjnej Patrick
Mitchell v. Democratic Republic of the Congo zgodnie z literalnym brzmieniem art. I lit. c pkt. iv
amerykańsko-kongijskiego BIT z 1984 r. Niestety wyrok co do meritum z dn. 9.02.2004 r. nie został
upubliczniony, a fakt wywłaszczenia dobrego imienia i reputacji skarżącego jest znany wyłącznie dzięki
postępowaniu w sprawie anulowania tego wyroku (Patrz: decyzja Komitetu ad hoc w tej sprawie z dn.
1.11.2006 r., § 48). Pozbawienie reputacji (loss of reputation) stwierdzone zostało natomiast wprost w
wyroku trybunału inwestycyjnego w sprawie Desert Line Projects LLC v. Yemen . Utrata reputacji
uznana została za element krzywdy moralnej i wyceniona na 1 000 000 USD (punkt C, s. 68 wyroku).
Źródło: http://italaw.com/documents/DesertLine.pdf, 20.02.2012. Takiego naruszenia dobrego imienia
inwestora nie dopatrzył się namostmiast trybunał w sprawie Chemtura Corporation v. Canada (§§ 258 i
267). Źródło: http://italaw.com/documents/ChemturaAward.pdf, 20.02.2012.
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Szerzej: J. D. Mortenson, “The Meaning of ‘Investment’: ICSID’s Travaux and the Domain of
International Investment Law”, HJIL Winter 2010, vol. 51, nr 1, s. 257.
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i interesy”, czyli terminy występujące w wielu dotychczasowych traktatach o przyjaźni,
handlu i nawigacji383, traktatach kończących działania wojenne, i innych384. Pojęcie
inwestycji jest węższe od dotychczas wykorzystywanych terminów traktatowych,
odpowiada jednak ekonomicznemu charakterowi inwestowanego kapitału.
Pojęciem inwestycji posługuje się większość wielostronnych i dwustronnych
umów o ochronie inwestycji. Pojęcie inwestycji w nich zawarte powinno być
rozumiane dwojako – w sensie procesowym i materialnym385. Kluczowa w sporach
inwestycyjnych Konwencja ICSID choć posługuje się pojęciem inwestycji, w art. 25
nie definiuje go. W trakcie prac nad tekstem konwencji (travaux préparatoires)
państwa nie doszły do porozumienia co do zakresu pojęciowego inwestycji. W
konsekwencji Konwencja ICSID nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia, przyjmuje
się natomiast, że termin tam zawarty wyznacza jurysdykcję do rozstrzygania danego
sporu w ramach ICSID386. Z kolei umowy dwustronne o ochronie inwestycji BIT
zawierają własne autonomiczne definicje inwestycji. Pojęcia inwestycji w nich zawarte
mają charakter materialny, określają, czy w świetle tych traktatów doszło do inwestycji.
BIT odpowiadają zatem na pytanie, czy w ogóle mamy do czynienia z istotą sporu
inwestycyjnego, natomiast Konwencja ICSID, czy spór ten będzie rozstrzygany w
ramach ICSID. Podejście takie zostało nazwane „dwuczęściowym testem” (doublebarelled test) lub „testem podwójnej dziurki od klucza” (double key-hole approach)387.
Zostało ono również utrwalone w orzecznictwie trybunałów arbitrażowych (patrz, inter
alia, Československa Obchodni Banka v. Slovakia (Jurisdiction)388 i Malaysian
Historical Salvors v. Malaysia389).
W sporach inwestycyjnych trybunały międzynarodowe pojęcie inwestycji
rozróżniają zatem w trojaki sposób – według art. 25 Konwencji ICSID, według definicji
zawartej w każdorazowym BIT oraz w sposób odróżniający inwestycje od tzw.
„zwykłych transakcji handlowych”. Niezależnie od tego trójpodziału każda inwestycja
powinna obejmować szereg kryteriów obiektywnych, wspólnych dla każdego rodzaju
inwestycji. Kryteriami tymi są:
383
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R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 60.
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2007, vol. 8, nr 1, s. 175.
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Ch. Schreuer, ICSID Convention: A Commentary, Cambridge 2001, s. 121.
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§ 68 decyzji. Źródło: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0144.pdf,
19.03.2013.
389
§ 55 wyroku.
384

124

1) określony czas trwania projektu inwestycyjnego;
2) określona regularność zysku lub perspektywa zwrotu;
3) ponoszenie ryzyka przez obie strony – inwestora i państwo miejsca
inwestycji;
4) zobowiązanie po stronie inwestora jest znaczące;
5) znaczący charakter inwestycji dla rozwoju gospodarczego państwa.
Doktryna uznała, że kryteria te wchodzą w zakres rozumienia inwestycji w art. 25
Konwencji ICSID390 oraz większości wielostronnych umów inwestycyjnych391. W taki
sposób inwestycje rozumiano w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych.
Wskazane kryteria nie pojawiają się w historycznie pierwszej decyzji jurysdykcyjnej na
temat znaczenia pojęcia inwestycji, w sprawie FEDAX N.V. v. Venezuela
(Jurisdiction)392, przywołano je natomiast wprost w 2001 r. w sprawie Salini
Construttori S.P.A v. Morocco (Jurisdiction)393 i w 2005 r. w sprawie Joy Mining
Machinery Ltd. v. Egypt. W tej ostatniej sprawie trybunał podkreślił, że projekt
angielskiej spółki obejmujący dostawę maszyn górniczych na wydobycie fosforytów w
Egipcie by mógł zostać uznany za inwestycje:
… powinien charakteryzować się określonym czasem trwania, regularnością zysku jak i
zwrotu, elementem ryzyka, znaczącym zaangażowaniem, jak również powinien
stanowić on istotny wkład w rozwój przyjmującego państwa. To do jakiego stopnia te
kryteria są spełnione zależy oczywiście od okoliczności konkretnej sprawy …394.

Trybunał arbitrażowy stwierdził brak swojej jurysdykcji w sprawie, między innymi z
uwagi na relatywnie krótki czas trwania projektu, którego granice czasową wyznaczył
moment uiszczenia przez Egipt całości ceny za dostawę maszyn górniczych. Zarówno
kryterium czasu trwania projektu, jak również kryterium „znaczącego” (significant)
wkładu w rozwój gospodarczy państwa miejsca inwestycji stało się podstawą starań DR
Kongo o anulowanie niekorzystnego dla tego państwa wyroku w sprawie Patrick
Mitchell v. Democratic Republic of the Congo (Annulemnt). W przedmiotowej sprawie
w 1999 r. kongijski sąd wojskowy nakazał zajęcie siedziby firmy skarżącego,
konfiskatę jej dokumentów oraz aresztowanie dwóch jej pracowników. W wyroku z
390
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2004 r. trybunał arbitrażowy uznał, iż doszło do wywłaszczenia inwestycji skarżącego.
W 2006 r. Komitet ad hoc ICSID na wniosek DR Kongo anulował ten wyrok
stwierdzając, że usługi doradztwa prawnego świadczone przez skarżącego nie mogły
stanowić znaczącego wkładu w rozwój gospodarczy DR Kongo. Nie były zatem
inwestycją w rozumieniu kongijsko-amerykańskiego BIT-u z 1984 r.395.
Jak wspomniano powyżej art. 25 Konwencji ICSID nie zawiera definicji
legalnej inwestycji. Spośród innych umów wielostronnych o ochronie inwestycji
definicję taką zawiera art. 1139 NAFTA. Zgodnie z tym przepisem w zakres pojęcia
inwestycje wchodzi przedsiębiorstwo (enterprise), pożyczki na jego rzecz, składniki
ruchome i nieruchomości, różnego rodzaju interesy wynikające z przedsiębiorstwa396.
Pojęcie to podlegało dalszej interpretacji w orzecznictwie trybunałów arbitrażowych,
chociażby w ważnej sprawie Pope & Talbot v. Canada (Interim)397. W sprawie tej
trybunał

musiał

rozstrzygnąć,

czy

pod

pojęciem

inwestycji

podlegających

wywłaszczeniu lub działaniu środków naruszających interesy o charakterze
majątkowym mieści się „dostęp do rynku w USA”, tj. nieskrępowana regulacjami
kanadyjskimi możliwość eksportowania określonych produktów do tego kraju398.
Z perspektywy przedmiotu wywłaszczenia najbardziej interesujące wydają się
definicje legalne inwestycji zawarte w BIT-ach oraz interpretacja tych postanowień
dokonana przez trybunały międzynarodowe399. Ciekawość badań BIT może wynikać z
ich wielości i różnorodności. Jednym z takich traktatów inwestycyjnych jest włoskomarokański BIT z dn. 18 lipca 1990 r.400, na podstawie którego rozstrzygano
wspomnianą powyżej sprawę Salini Construttori S.P.A v. Morocco (Jurisdiction). W
jego art. 1 ust. 1 wskazano, że do zakresu inwestycji należy m.in. a) majątek ruchomy,
nieruchomości, hipoteka, zastaw i użytkowanie; b) akcje, obligacje i inne papiery
wartościowe; c) prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, własność intelektualna i

395
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przemysłowa, know-how, tajemnice handlowe, dobre imię i reputacja; d) każde prawo o
charakterze ekonomicznym przyznane na podstawie ustawy lub kontraktu, udzielone
licencje i koncesje, również te na poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie zasobów
naturalnych; e) dodatkowe nakłady kapitału na już poczynione inwestycje; f)
skapitalizowane wierzytelności i reinwestowane dochody (reinvested income). W art. 5
marokańsko-włoskiego BIT określono natomiast warunki legalności nacjonalizacji lub
wywłaszczenia inwestycji, uznając, iż opisany powyżej katalog praw, w wyjątkowych
okolicznościach, może stanowić przedmiot wywłaszczenia. Innym przykładem definicji
inwestycji ujętej w BIT jest definicja legalna zawarta w art. 1 litewsko-ukraińskiego
BIT z dn. 8 lutego 1994 r. Była ona przedmiotem interpretacji trybunału arbitrażowego
w sprawie Tokios Tokeles v. Ukraine (Jurisdiction). Trybunał zdefiniował inwestycje
według powszechnego ich znaczenia – „inwestować” oznacza „angażować (środki
pieniężne, wysiłek) w coś z czego oczekuje się zysku lub zwrotu”401. Trybunał doszedł
też do wniosku, że ani definicja inwestycji, ani przedmiot i cel umowy, nie określają
wymogu by inwestowany kapitał pochodził ze źródeł zagranicznych. Kapitał
stanowiący istotę litewskich inwestycji na Ukrainie niekoniecznie musiał zatem
pochodzić z Litwy, mógł również pochodzić z Ukrainy:
… Artykuł 1 ust. 1 BIT definiuje ‘inwestycje’ jako ‘każdy rodzaj aktywów
inwestowanych przez inwestora Układającej się Strony na terytorium drugiej
Układającej się Strony zgodnie z przepisami i zasadami tej drugiej … Traktat nie
zawiera żadnego wymogu by kapitał wykorzystywany przez inwestora dla dokonania
inwestycji miał swoje źródło na Litwie lub, rzeczywiście, by ten kapitał nie miał źródła
na Ukrainie402.

Współcześnie państwa w swojej praktyce traktatowej ujednolicają pojęcie inwestycji
zagranicznych posługując się w tym celu, między innymi, wzorami umów o wzajemnej
ochronie inwestycji, tzw. modelowymi BIT. I to właśnie poprzez porównanie
modelowych BIT – francuskiego, brytyjskiego, chińskiego i innych – należy
poszukiwać współczesnego znaczenia inwestycji jako przedmiotu wywłaszczenia.
Orzecznictwo trybunałów międzynarodowych umożliwiło wskazanie, jakie
konkretnie prawa majątkowe i dobra nimi chronione zostały uznane za inwestycje
mogące podlegać wywłaszczeniu. Orzecznictwo trybunałów międzynarodowych
pozwoliło stwierdzić, iż inwestycjami są: budowa tam (vide Impregilo SpA v. Pakistan
401
402

§ 75 wyroku. Źródło: http://ita.law.uvic.ca/documents/Tokios-Jurisdiction.pdf, 10.04.2011.
§ 74 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0866.pdf, 13.03.2013.
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(Jurisdiction))403, utrzymywanie bazy hotelowej (vide Amco Asia Corp. and others v.
Indonesia
ściekowa

406

(Jurisdiction))404,
407

, inne

infrastruktura

drogowa405,

infrastruktura

wodno-

. Niektóre trybunały międzynarodowe zwróciły uwagę, iż zgodnie z

travaux préparatoires Konwencji ICSID to czy pożyczki, kredyty, wymagalne
należności pieniężne lub kontrakty budowlane uznane zostaną za inwestycje, zleży
wyłącznie od dyskrecjonalnej woli danego państwa408. Z kolei w doktrynie nie ma
zgody, czy w zakres pojęcia inwestycji zagranicznych wchodzi licencjonowanie
produkcji za granicą oraz sprzedaż towarów i usług (sale of goods). Tym obu źródłom
kapitału doktryna przeciwstawia pojęcie inwestycji zagranicznych409.
Co do rozróżnienia, czy kontrakt stanowi inwestycje w rozumieniu danego BIT,
czy „zwykłą transakcję handlową” niepodlegająca ochronie przed wywłaszczeniem
należy uznać że trybunały inwestycyjne nie wypracowały jednolitej praktyki w tym
zakresie.

3.5. Prawa nabyte a ekspektatywa praw

i.

Prawa nabyte

Przedmiotem wywłaszczenia są prawa majątkowe – prawa rzeczowe lub
obligacyjne, jak również wszystkie te prawa składające się na pojęcie inwestycji
zagraniczne. Na prawa te warto spojrzeć również z innej perspektywy. Majątkiem
podlegającym wywłaszczeniu są również prawa wyróżnione za pośrednictwem
kryterium szczególnego ich charakteru. Na podstawie tego kryterium przedmiotem
wywłaszczenia mogą być tzw. prawa nabyte (acquired rights, vested rights) oraz tzw.
ekspektatywa praw (legitimate expectations).

403

ICSID Reports 2007, vol. 12, s. 242.
§ 38 decyzji. Źródło: ILM 1984, vol. 23, s. 375.
405
Patrz, inter alia, Bayindir v. Pakistan (Jurisdiction) . Z kolei w sprawie Desert Line Projects LLC v.
Yemen (§ 211 i n.) trybunał nie podzielił stanowiska skarżącego, że szereg działań jemeńskich władz
związanych z budową przez skarżącego jemeńskich dróg i autostrad skutkowało wywłaszczeniem tej
inwestycji.
406
Patrz: Compañia de Aguas del Aconquija.
407
R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 69.
408
Patrz: FEDAX N.V. v. Venezuela (Jurisdiction) (§ 22).
409
R. Folsom, M. Gordon, J. Spangole, P. Fitzgerald, International Business Transactions, St. Paul 2005,
s. 45.
404
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W kontekście wywłaszczenia prawa nabyte należy rozumieć dwojako. Po
pierwsze, należy je rozumieć w sensie przedmiotowym jako przedmiot wywłaszczenia,
czyli synonim praw majątkowych. Po drugie, jako istotny czynnik wpływający na
ocenę legalności wywłaszczenia w świetle norm prawa międzynarodowego. W tym
miejscu prawa nabyte omawiane są wyłącznie w tym pierwszym znaczeniu.
Koncepcja praw nabytych jest znana w wielu porządkach prawnych. Określa się
je mianem vested lub acquired rights, droits acquis, erworben rechts. Ich popularyzacji
w doktrynie prawa międzynarodowego dokonał G. Kaeckenbeeck, przewodniczący
Trybunału Górnośląskiego410. Prawa nabyte to takie prawa, co do których państwo
zobowiązało się, iż nie zostaną cofnięte po ich nabyciu. Co ważne prawa te muszą
istnieć w momencie ich nabycia. Jak zauważa G. Kaeckenbeeck „nie ma różnicy
między ‘prawami nabytymi’ a ‘prawami istniejącymi’; teoria o prawach nabytych
chroni wszystkie istniejące prawa”411. Doktryna prawa międzynarodowego, podobnie
jak orzecznictwo trybunałów międzynarodowych, nie jest jednak całkowicie zgodna,
które dokładnie prawa powinny być kwalifikowane jako prawa nabyte. J. Herz w 1941
r. uznał, że:
W dalszym ciągu trudnym problemem pozostaje demarkacja między prawami lub
prawami nabytymi, jak się je często określa, a zwykłymi interesami, oczekiwaniami,
sprzyjającymi okolicznościami, ect. Prawo cywilne danego państwa nieomal w każdym
swoim przepisie, a bardzo często w prawie konstytucyjnym i administracyjnym, kreuje
sytuacje, w kontynuowaniu których dana osoba jest zainteresowana. Poprzez ustawy, a
nawet praktykę administracyjną, taka sytuacja może zostać zmieniona. Przyznanie
cudzoziemcom praw nabytych w świetle każdej z tych zmian oznaczać będzie
zabezpieczenie ich przed każdą tego typu zmianą, która może dotyczyć ich interesów.
Jest oczywiste, że gdzieś musi zostać wyznaczona linia między droits acquis i tym co
jest poza ich sferą412.

Powołując się na wyrok STSM w sprawie Oscar Chin uczony wyraził wątpliwość, czy
dobre imię i reputacja, jak również dogodne warunki handlowe, wywłaszczone de facto
na skutek ustanowienia monopolu państwowego, można potraktować na równi z
prawami nabytymi413. Z kolei F. Garcia-Amador, specjalny sprawozdawca ILC, w IV
Raporcie o odpowiedzialności państw prawa nabyte zrównał z prawami majątkowymi
(patrimonial rights) na dobrach materialnych (tangible goods):
410

G. Kaeckenbeeck, “The Protection of Vested Rights in International Law”, BYIL 1936, vol. 17, s. 1.
G. Kaeckenbeeck, op. cit., s. 2.
412
J. Herz, “Expropriation of Foreign Property”, AJIL 1941, vol. 35, nr 3, s. 245 i 246.
413
Ibidem.
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Wydaje się, że na ten temat istnieje absolutna zgodność: prawo (prywatnej) własności
dóbr materialnych jest typowym wyrazem ‘praw nabytych’, o których inne prawa in
rem na takim majątku, niezależnie od tego czy ruchome, czy nieruchome, mogą być
włączone414.

Ten sam uczony wyraził jednak wątpliwość, czy wszystkie prawa majątkowe powinny
być uznane za prawa nabyte, a w szczególności, czy identycznej ochronie przed
wywłaszczeniem podlegają prawa obligacyjne nabyte przez cudzoziemców w drodze
kontraktów. Wątpliwości uzasadnia tym, że w drodze kontraktów cudzoziemcy
nabywają często prawa majątkowe o charakterze mieszanym – prywatno-publicznym.
Kontrakty są wówczas rodzajem koncesji umożliwiającej cudzoziemcowi dostęp do
określonego rynku krajowego ściśle regulowanego przez to państwo – wydobycia
surowców naturalnych, prowadzenia działalności bankowej, czy zaopatrzenia w energię
elektryczną415.
Wywłaszczenie praw nabytych jest niczym innym jak naruszeniem przez
państwo własnego zobowiązania w stosunku do cudzoziemca. Treścią tego
zobowiązania jest obowiązek poszanowania przyznanych cudzoziemcowi praw do
czasu ich wygaśnięcia, np. do końca upływu terminu koncesji. Istnieje bogate
orzecznictwo potwierdzające wskazane powyżej opinie doktryny. S. Friedman braku
poszanowania praw nabytych doszukał się już w wyroku z 1920 r. w sprawie
wywłaszczenia przez Portugalię majątków religijnych obywateli Francji, Wielkiej
Brytanii i Hiszpanii (The Expropriated Religious Properties)416. Istotny wkład w
uznanie praw nabytych jako przedmiotu wywłaszczenia oraz w ich ochronę na gruncie
prawa międzynarodowego miał STSM. Tezę taką potwierdził profesor R. Jennings:
To że idea praw nabytych lub przypisanych jest częścią prawa międzynarodowego
publicznego jest propozycją, która uzyskała sankcje szeregu autorytetów w tym Stałego
Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej417.

Najważniejszym precedensowym orzeczeniem STSM odwołującym się do koncepcji
ochrony praw nabytych cudzoziemców jest orzeczenie z 1926 r. w sprawie Certain
German Interests in Polish Upper Silesia (Merits). Wskazując na podstawę prawną
414

Dokument ONZ A/CN.4/119 (ILC Yearbook 1959, vol. II, s. 9).
Patrz, inter alia, Affaire de la Compagnie d’electricité de Varsovie (RIAA 2006, vol. III, s. 1669 i n.).
416
S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 71. Treść orzeczeń w tej sprawie
dostępna w: RIAA 2006, vol. I, s. 7 i n.
417
R. Jennings, “State Contracts in International Law”, BYIL 1961, vol. 37, s. 173.
415
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rozstrzygnięcia w tej sprawie, czyli na postanowienia Tytułu III Konwencji
Górnośląskiej, trybunał uznał:
…nie może być wątpliwości, że wywłaszczenie dozwolone w Tytule III Konwencji jest
derogacją od reguł powszechnie stosowanych w związku z traktowaniem
cudzoziemców oraz zasady poszanowania praw nabytych418.

Według STSM przepisy Tytułu III Konwencji Górnośląskiej dotyczące wywłaszczenia
uznane zostały za wyjątek od art. 4 Konwencji. Przepis ten gwarantował mieszkańcom
obszaru plebiscytowego Górnego Śląska poszanowanie praw nabytych, czyli „koncesji i
przywilejów”, które uzyskane zostały przez osoby fizyczne, towarzystwa i osoby
prawne na podstawie prawa niemieckiego jeszcze przed przejściem suwerenności nad
tym obszarem419. Ten sam art. 4 Konwencji stanowił również podstawę rozstrzygnięcia
licznych wyroków Trybunału Górnośląskiego, w których trybunał rozważał, czy Polska
zobowiązana była do poszanowania wszystkich praw nabytych, czy jedynie praw o
charakterze osobistym. Innymi słowy, czy ochrona praw nabytych gwarantowana w
Konwencji Górnośląskiej przestawała obowiązywać w momencie śmierci osoby
fizycznej, nabycia uraty lub zmiany osobowości prawnej spółki, przeniesienia tych
praw lub ich zbycia. W sprawach Tajstra p. Państwu Polskiemu oraz Böhm p. Państwu
Polskiemu trybunał uznał, iż prawa nabyte mają jedynie charakter osobisty420. Linia ta
podtrzymana została w wyroku w sprawie ‘Ul’ sp. z ogr. por. p. Państwu Polskiemu. W
1926 r. na skutek ustanowienia polskiego monopolu państwowego na wyroby
spirytusowe Polska dokonała rzeczywistego wywłaszczenia praw przedsiębiorstwa L.
Goldsteina prowadzącego działalność od 1895 r. Ponieważ jednak przedsiębiorstwo
zostało zarejestrowane jako spółka prawa handlowego dopiero w 1923 r., czyli już po
przejściu suwerenności, trybunał odmówił ochrony na podstawie Konwencji
Górnośląskiej. Trybunał nie podzielił zatem wniosków zawartych w opinii prawnej
sporządzonej na zamówienie skarżącej spółki przez H. Lauterpachta, w której uczony
stanął na stanowisku, iż prawa nabyte nie mogły być uszczuplone, choćby w osobie
418

PCIJ Reports 1926, Series A – N° 7, s. 22.
Czyli w dn. 15.06.1922 r.
420
Obydwie sprawy dotyczyły faktycznego wywłaszczenia przedsiębiorstw wyrobu i handlu tytoniem na
skutek wprowadzenia w 1922 r. polskiego monopolu tytoniowego. W sprawie Böhm p. Państwu
Polskiemu z 1931 r. trybunał uznał, iż wdowie po przedsiębiorcy handlującym tytoniem nie należy się
ochrona, jaka przysługiwała mężowi. Z kolei w sprawie Tajstra p. Państwu Polskiemu z 1931 r. trybunał
wykazał, że dotychczasowe przedsiębiorstwo tytoniowe zostało zlikwidowane przez samego skarżącego i
nie zostało ono włączone do nowo rejestrowanej spółki. W konsekwencji nie podlegało ono ochronie.
Więcej: Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1933, tom III, s. 3
i 13.
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fizycznej lub prawnej, która nabyła te prawa, nastąpiła zmiana. Trybunał uznał, że
ochrona przed wywłaszczeniem nie rozciąga się na następstwo prawne421.
Wbrew

stanowisku

części doktryny422

prawa

nabyte

jako

przedmiot

wywłaszczenia znalazły stosunkowo mocne odzwierciedlenie we współczesnym
orzecznictwie

trybunałów

międzynarodowych,

w

szczególności

w

sprawach

inwestycyjnych. Na prawa nabyte w obszerny sposób powołał się, między innymi,
trybunał arbitrażowy w wyroku z w sprawie The Government of Saudi Arabia v.
Aramco. W sprawie trybunał uznał, że udzielenie w 1954 r. konkurencyjnej koncesji na
transport ropy z Arabii Saudyjskiej A. Onassisowi doprowadziło do pozbawienia praw
nabytych przez amerykańską spółkę Arabian American Oil Company (Aramco)
zgodnie z postanowieniami koncesji z 1933 r.:
W swojej zdolności pierwszy koncesjonariusz, Aramco rzeczywiście korzysta z
wyłącznych praw, które mają charakter praw nabytych lub ‘powierzonych’ i które nie
mogą być mu odebrane przez Rząd za sprawą kontraktu zawartego z drugim
koncesjonariuszem … Zasada poszanowania praw nabytych jest jedną z
fundamentalnych zasad zarówna prawa międzynarodowego publicznego, jak i prawa
krajowego większości państw cywilizowanych423.

Trybunał odwołał się do utrwalonej linii orzeczniczej trybunałów międzynarodowych w
tym zakresie, m.in. do orzeczenia STSM w sprawie Certain German Interests in Polish
Upper Silesia (Merits), jak również do spraw przed Trybunałem Górnośląskim424. W
dalszej kolejności reminiscencje koncepcji praw nabytych można wywieść z rozważań
trybunału arbitrażowego w jednej z libijskich spraw wywłaszczeniowych z pierwszej
połowy lat 70ych XX w. dotyczących tamtejszego sektora naftowego, Texaco Overseas
Petroleum Co. v. Libya (Merits)425. Spośród bardziej współczesnych sporów
wywłaszczeniowych na uwagę zasługuje sprawa CMS Gas Transmission Co. v.
Argentina. Skarżący, amerykańska spółka prawa stanu Michigan, stanęła na
421

W sprawie tej Trybunał Górnośląski doszedł również do wniosku, że: 1) prawa podlegające ochronie
były nabyte na podstawie prawa niemieckiego, a nie międzynarodowego; 2) ochronie podlegały prawa a
nie dobra. Na temat praw nabytych por. również opinię doradczą STSM w sprawie German Settlers in
the Territory Ceded to Poland z 1923 r. (PCIJ Publications 1923, Series B – N° 6, s. 35).
422
S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 126.
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ILR 1963, vol. 27, s. 205.
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Tj. do sprawy Niederstraser p. Państwu Polskiemu. Źródło: Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału
Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1932, vol. II, s. 156. W sprawie tej Trybunał Górnośląski nie
dopatrzył się pozbawienia przez polską administrację górniczą praw nabytych w postaci uprawnień do
kierowania ruchem maszynowym w kopalni.
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§ 71 wyroku. Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 24. Por. również: W. Verwey, N. Schrijver, „The Taking
of Foreign Property under International Law: A New Legal Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 8
(przyp. 18).
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stanowisku, że szereg gwarancji złożonych przez Argentynę stanowiło zasadniczy
powód ulokowania przez spółkę inwestycji właśnie w tym państwie. Spółka uznała, iż
posiada nabyte prawo zastosowania ustalonego reżimu taryfowego. Na tę okoliczność
przywołała argentyński dekret nr 669/2000, w którym mechanizm powiązany z
uzyskanymi licencjami argentyńskie władze określiły jako „słusznie nabyte prawo”426.
Trybunał ostatecznie podzielił twierdzenia skarżącej spółki427.
ii.

Od

praw

nabytych

Ekspektatywa praw

jako

przedmiotu

wywłaszczenia

należy

odróżnić

ekspektatywę praw (legitimate expectations). Ekspektatywa praw nie jest subkategorią
praw nabytych. Jak zauważa G. Kaeckenbeeck do praw nabytych nie zalicza się ani
różnego rodzaju przymiotów lub zdolności człowieka, ani „oczekiwań opartych na
prawie”428. Prawa nabyte oraz ekspektatywa prawa jako koncepcje prawne są zatem od
siebie niezależne. Uczony zwraca też uwagę, iż ekspektatywa praw w przeciwieństwie
do praw nabytych może zostać zmieniona lub zniesiona poprzez przyjęcie nowego
prawa429. Podział na prawa nabyte oraz ekspektatywę praw zdaje się również
dominować w rozważaniach przed trybunałami międzynarodowymi (patrz, inter alia,
Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Merits)430
Transmission Co. v. Argentina

431

i CMS Gas

).

Ekspektatywa praw jest rodzajem zobowiązania ze strony państwa do
określonego działania, działania na przyszłość, do udzielenia określonego prawa,
zazwyczaj w formie koncesji, lub zorganizowania korzystnych warunków dla
inwestycji w granicach już istniejących przepisów – preferencyjnego opodatkowania,
finansowania inwestycji lub cen. W wyniku tego zobowiązania cudzoziemiec nie
uzyskuje konkretnego prawa, np. koncesji na wydobycie, obróbkę i transport ropy
426

§ 87 wyroku.
Problematyka praw nabytych jako przedmiotu wywłaszczenia była współcześnie przedmiotem
rozważań nie tylko trybunałów inwestycyjnych, ale również trybunałów odpowiedzialnych za ochronę
praw człowieka. W 1995 r. ETPC wydał wyrok w sprawie Pressos Compania Naviera S.A. and others v.
Belgium, w której trybunał uznał, iż pozbawienie prawa do dochodzenia odszkodowania za delikt
poprzez nowelizację przepisów w tym zakresie jest pozbawieniem majątku (peaceful enjoyment of his or
her possessions), czyli naruszeniem art. 1 Protokołu dodatkowego z 1952 r. do Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności.
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G. Kaeckenbeeck, “The Protection of Vested Rights in International Law”, BYIL 1936, vol. 17, s. 3.
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G. Kaeckenbeeck, Ibidem.
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§ 125 wyroku.
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§ 257 wyroku.
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naftowej lub gazu, a jedynie przyrzeczenie uzyskania takiego prawa. Koncepcja
ekspektaywy prawa wydaje się szczególnie popularna we współczesnych sporach
inwestycyjnych432. Stanowiła ona istotę rozważań trybunału międzynarodowego w
sprawie Thunderbird Gaming Corp. v. Mexico rozstrzyganej w oparciu o postanowienia
NAFTA. W przedmiotowej sprawie trybunał sprecyzował pojęcie ekspekatywy prawa:
147. Dokonawszy analizy współczesnego orzecznictwa inwestycyjnego, jak również
zasady dobrej wiary międzynarodowego prawa zwyczajowego, koncepcja
‘ekspektatywy prawa’ w ramach systemu NAFTA dotyczy sytuacji, w której
zachowanie Umawiającej się Strony tworzy racjonalne i uzasadnione oczekiwania po
stronie inwestora (inwestycji) by działać zgodnie z tym zachowaniem, tak że brak
poszanowania przez Stronę NAFTA tych oczekiwań może powodować szkodę po
stronie inwestora (inwestycji)433.

Niespełnienie uzasadnionych oczekiwań inwestora może zatem prowadzić do
wywłaszczenia, a w konsekwencji do obowiązku wypłaty zadośćuczynienia. W
przedmiotowej sprawie trybunał miał za zadanie rozstrzygnięcie, czy ekspektaywa
prawa podlega ochronie, między innymi, na podstawie art. 1110 NAFTA, czyli według
międzynarodowego standardu ochrony przed wywłaszczeniem, którego niewątpliwie
odzwierciedleniem jest wspomniany przepis. Trybunał doszedł do wniosku, że opinia
prawna (tzw. Officio) właściwej agencji meksykańskiego rządu do spraw gier losowych
nie mogła stanowić ekspektatywy prawa. Trybunał uzasadnił swoje stanowisko tym, że
zapytanie prawne spółki kontrolowanej przez Amerykanów było mylące i wprowadzało
w błąd wydającego opinię, jak również z uwagi na fakt, że amerykański inwestor miał
pełną świadomość nielegalnego charakteru działalności, którą zamierzał prowadzić w
Meksyku434. W innej sprawie inwestycyjnej, Technicas Medioambientales TECMED v.
Mexico, rozstrzyganej na podstawie meksykańsko-hiszpańskiego BIT, trybunał
przedstawił istotę słusznych oczekiwań, które, o ile nie zostaną dochowane, mogą
zostać uznane za równoznaczne z naruszeniem praw inwestora. Co prawda rozważania
trybunału dotyczące ekspektaywy ujęte zostały w części dotyczącej innego niż
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E. Snodgrass, “Protecting Investor’s Legitimate Expectations: Recognizing and Delimiting a General
Principle”, ICSID Review 2006, vol. 21 nr 1, s. 1.
433
§ 147 wyroku.
434
§§ 154 i 164 wyroku.
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wywłaszczenie standardu ochrony435, niemniej trybunał i w tej części wyroku odniósł
się do istoty pozbawienia (depraviation) inwestora jego inwestycji:
Inwestor zagraniczny oczekuje, że państwo będzie działać w sposób konsekwentny,
wolny od niejasności i całkowicie transparentnie w swoich relacjach z inwestorem
zagranicznym, tak że będzie on znał zawczasu każdy jeden i wszystkie przepisy i
regulacje, które rządzić będą jego inwestycją, jak również cele właściwych polityk oraz
praktykę administracyjną i zalecenia, by mieć możliwość zaplanowania swojej
inwestycji w zgodzie z tymi regulacjami … Inwestor zagraniczny oczekuje od Państwa
by działało konsekwentnie, i.e. by arbitralnie nie cofało już istniejących decyzji lub
zezwoleń wydanych przez Państwo, na których polegał inwestor by wypełnić swoje
zobowiązania, jak również by zaplanować i uruchomić swoją handlową i bussinesową
działalność. Inwestor oczekuje również, iż Państwo korzystać będzie z instrumentów
prawnych, które rządzą działaniami inwestora lub inwestycji zgodnie z przeznaczeniem
przypisanym takim instrumentom, jak i nie pozbawiać inwestora jego inwestycji bez
wymaganego odszkodowania436.

Według Ch. Schreuer i U. Kriebaum ekspektatywa prawa może mieć swoje
źródło zarówno w powszechnie obowiązujących przepisach (general regulatory
framework), jak również w konkretnych zobowiązaniach ze strony państwa zawartych
w umowach, licencjach i koncesjach. „Nie ma jednego kanonu działań rządu
prowadzących do ekspektatywy prawa”437. Ekspektatywa powstaje nie tylko w
początkowej fazie inwestycji, ale również w długim okresie czasu, chociażby wraz z
korzystną dla inwestora zmianą przepisów w trakcie trwania inwestycji. Ze względu na
treść ekspektatywa prawa może obejmować najprzeróżniejsze przypadki. W sprawie
Benvenuti & Bonfant v. Congo skarżący zarzucili Demokratycznej Republice Kongo
(DRK) niedotrzymanie obietnicy utrzymania ceny butelkowanej wody mineralnej na
poziomie

niższym

preferencyjnego

od

uprzednio

ustalonego

rozliczenia podatkowego,

z

inwestorem,

całkowitego

wprowadzenia

zwolnienia

z ceł na

importowane surowce wykorzystywane w produkcji, jak również wprowadzenia
protekcjonistycznych środków wymierzonych w import konkurencyjnych produktów, a
w

szczególności

ograniczenia

sprzedaży

wody

mineralnej

konkurencyjnych

producentów wyłącznie do rynku aptecznego. Choć DRK twierdziła, iż dochowała
złożonych włoskiemu inwestorowi obietnic, trybunał nie podzielił tych zapewnień
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Rozważania na temat ekspektatywy prawa w sporach inwestycyjnych pojawiają się najczęściej w
kontekście standardu fair and equitable treatment.
436
§ 154 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 10.03.2012.
437
Ch. Schreuer, U. Kriebaum, At What Time Must Legitimate Expectations Exist?, s. 8,
http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/97_atwhattime.pdf, 10.01.2011.
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wskazując, iż z braku przeciwnych dowodów DRK, po pierwsze, rzeczywiście złożyła
określone obietnice, a po drugie, nie dochowała ich438.
W innych sprawach inwestycyjnych, Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v.
Argentina (Merits) i BG Group Plc. v. Argentina439, jednym z elementów spornych
między Argentyną a inwestorami zagranicznymi była ekspektaywa prawa polegająca na
obietnicy

argentyńskiego

rządu

ustanowienia

korzystnych

dla

inwestorów

mechanizmów finansowych. W pierwszej sprawie skarżący, amerykańskie spółki prawa
stanu Oregon i stanu Delaware, oparły swoje roszczenia, między innymi, na przepisach
prawa argentyńskiego (regulatory framework), postanowieniach licencji a nawet na
Information

Memorandum,

czyli

broszurze

informacyjnej

dla

inwestorów

przygotowanej na zlecenie argentyńskiego rządu przez niezależnych ekspertów.
Argentyna prywatyzując od 1989 r. sektor gazowy gwarantowała inwestorom
zagranicznym, między innymi, możliwość denominacji taryf za gaz na terytorium
Argentyny w dolarach amerykańskich (USD) a w przypadku zbyt dużych różnic
kursowych między USD a argentyńskim peso – automatyczny mechanizm
wyrównujący straty po stronie inwestorów440. Trybunał uznał, że zmiany lub
zamrożenie przez Argentynę takich gwarancji z początkiem 2000 r. w obliczu kryzysu
gospodarczego

nie

odpowiadało

znanym

dotychczasowemu
441

międzynarodowemu przypadkom wywłaszczenia

orzecznictwu

. W drugiej przytoczonej sprawie

dotyczącej sektora gazowego w Argentynie, BG Group Plc. v. Argentina, spółka prawa
brytyjskiego również nie zdołała przekonać trybunału arbitrażowego, iż doszło do
wywłaszczenia przez Argentynę jej własnych gwarancji. W obu przytoczonych
sprawach trybunały uznały jednak, że przyjęte przez Argentynę środki nie odpowiadają
zwyczajowemu minimalnemu standardowi ochrony cudzoziemca, potwierdzając tym
samym, że Argentyna nie dochowała obietnic, które stały się decydującym kryterium
dokonania inwestycji przez amerykańskie spółki442.
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Więcej: ILR 1984, vol. 67, s. 370-372.
§ 249 wyroku.
440
§§ 43 i 44 wyroku.
441
§§ 245 i 246 wyroku.
442
W obu sprawach trybunały uznały, że ekspektaywa prawa stanowi element standardu fair and
equitable treatment, a ten z kolei należy do minimalnego standardu ochrony cudzoziemca. W sprawie
Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Merits) nie dotrzymując zobowiązania w postaci
denominacji cen w USD i nie przestrzegając mechanizmu dostosowawczego Argentyna naruszyła
standard fair and equitable treatment (§ 251 i n.). Podobnie w sprawie BG Group Plc. v. Argentina (§
289 i n.).
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Kolejną grupą sporów inwestycyjnych, w których ekspektatywa praw stanowiła
potencjalny przedmiot wywłaszczenia były spory wokół inwestycji związanych z
budową lub rewitalizacją określonych obszarów miejskich. W sprawie Generation
Ukraine, Inc. v. Ukraine trybunał stosunkowo szeroko określił ekspektatywę praw
rozumiejąc pod tym pojęciem wszelkie właściwości ukraińskiej gospodarki, które
mogły przynieść inwestorowi znacznie wyższą stopę zwrotu kapitału w porównaniu do
inwestycji lokowanych w bardziej stabilnych gospodarkach. Ostatecznie trybunał nie
dopatrzył się wywłaszczenia w „biurokratycznej niekompetencji i krnąbrności” władz
Kijowa w stosunku do projektu budowy kompleksu biurowego w centrum miasta443.
Inna sprawa inwestycyjna, Mondev Int. Ltd. v. USA444, stanowi przykład sporu, w
którym pod pojęciem ekspektatywy prawa można również uznać opcję na nabycie
prawa własności nieruchomości445. Posługując się pojęciem prawa opcji należy
zachować ostrożność, może być ono bowiem rozumiane dwojako – jako prawo nabyte
w przypadku, gdy mówimy wprost o prawie opcji do nabycia w przyszłości
nieruchomości lub jako ekspektatywa prawa w przypadku, gdy mówimy o prawie
własności nieruchomości, które inwestor zagraniczny ma możliwość nabyć na
preferencyjnych warunkach i w określonym terminie. W przedmiotowej sprawie
kanadyjski inwestor, Mondev Int., został wybrany na głównego wykonawcę prac
mających na celu rewitalizację czterech parcel w centrum Bostonu (tzw. Hayward
Parcel). Skarżący w swojej skardze podniósł, iż brak możliwości skorzystania z opcji na
zakup nieruchomości, którą inwestor miał za zadanie zagospodarować, stanowi
wywłaszczenie tej opcji w rozumieniu art. 1110 NAFTA. Trybunał uznał jednak, iż
skarga – w zakresie w jakim dotyczy wywłaszczenia opcji na zakup parceli – stała się
bezprzedmiotowa z uwagi na upływ terminu, na jaki opcja została zawarta. Innymi
słowy, skarżone naruszenie (wywłaszczenie) ustało najpóźniej z momentem
wygaśnięcia opcji446. Z kolei w przywoływanej już sprawie Southern Pacific Properties
v. Egypt447 skarżącemu, spółce prawa Hong Kongu, udało się przekonać trybunał
arbitrażowy, iż doszło do naruszenia zobowiązania zaciągniętego przez egipskiego
443

§§ 20.37 i 20.38 wyroku.
Źródło: http://ita.law.uvic.ca/documents/Mondev-Final.pdf, 5.05.2011.
445
Prawo opcji może być prawem opcji kupna lub prawem opcji sprzedaży innego prawa np. własności
akcji. Każdorazowo po stronie właściciela prawa opcji istnieje prawna możliwość, a nie obowiązek
kupna lub sprzedaży danego dobra. Co do zasady opcja ma charakter czasowy i po upływie określonego
terminu wygasa.
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§ 60 wyroku.
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ministra turystyki wynikającego z zawartych z inwestorem kontraktów i egipskiego
ustawodawstwa. Zobowiązanie to polegało na zabezpieczeniu tytułu prawnego do
dwóch nieruchomości, na których miały powstawać kompleksy turystycznomieszkalne, pomocy w uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zezwoleń,
przeniesienia na inwestora prawa do pożytków z inwestycji (right of usufruct).
Trybunał oceniając argument Egiptu, iż zobowiązania te zostały zaciągnięte z
naruszeniem egipskiego prawa, stwierdził:
83. Niezależnie od tego czy zgodne z prawem egipskim, czy nie, przedmiotowe
działania były aktami egipskich władz, włącznie z najwyższym organem władzy
wykonawczej. Akty te, co do których istnieje obecnie zarzut, iż są one niezgodne z
egipskim systemem prawnym, wytworzyły oczekiwania chronione utrwalonymi
zasadami prawa międzynarodowego448.

Wskazane orzecznictwo trybunałów międzynarodowych w zakresie praw
nabytych i ekspektatywy praw nie jest oczywiście wyczerpujące, nie tylko w prawie
inwestycyjnym, ale również w innych obszarach prawa międzynarodowego prawa
nabyte i ekspektatywa prawa uznane zostały za przedmiot wywłaszczenia449.

***

4. Podsumowanie
Istotną część jurisprudence constante w sporach wywłaszczeniowych tworzy
orzecznictwo trybunałów międzynarodowych dotyczące podmiotu i przedmiotu
wywłaszczenia. Podmiotami biorącymi udział w procesie wywłaszczenia jest państwo
jako podmiot wywłaszczający oraz cudzoziemiec jako podmiot wywłaszczany – osoba
fizyczna lub prawna. Wyjątkowo w sporze wywłaszczeniowym cudzoziemca może
reprezentować państwo jego pochodzenia, które zdecydowało się na wzięcie go w
opieką dyplomatyczną. W takim przypadku spór wywłaszczeniowy ma charakter
448

§§ 43 i 83 wyroku.
Poza sporami inwestycyjnymi ciekawych rozważań w zakresie ekspektatywy prawa jako przedmiotu
wywłaszczenia dostarcza również orzecznictwo ETPC. W decyzji z dn. 24.06.2008 r. o
niedopuszczalności skargi Bata v. Czech Republic (nr 43775/05) ETPC stwierdza, że skarżącemu na
podstawie Dekretu nr 100/1945 z 1945 r. nie przysługiwało ani prawo ani jakiekolwiek roszczenie
równoznaczne z ekspektatywą praw polegającą na wypłacie odszkodowania za znacjonalizowane
przedsiębiorstwo produkcji obuwia (§ 78 decyzji). Skarga wytoczona została przeciwko Rep. Czeskiej
przez skarżącego o podwójnym czesko-kanadyjskim obywatelstwie. Dlatego jej wartość w określeniu
międzynarodowego standardu ochrony przed wywłaszczeniem może mieć wartość w przypadku, gdy
brane pod uwagę będzie jedynie obywatelstwo kanadyjskie.
449
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międzypaństwowy. Ze sporów dotyczących podmiotu i przedmiotu wywłaszczenia
płyną następujące wnioski:
1) Podmiotem wywłaszczającym jest państwo, czyli centralny organ władzy
ustawodawczej wykonawczej lub sądowniczej (vide The Loewen Group,
Inc. and R. I. Loewen v. USA). Państwo federalne ponosi również
odpowiedzialność

za

działania

lub

zaniechania

władz

stanowych

prowadzące do wywłaszczenia (vide Compañia de Aguas del Aconquija).
2) Podstawowym zagadnieniem z zakresu wywłaszczenia w kontekście
państwa jako podmiotu wywłaszczającego jest tzw. atrybucja, czyli
możliwość przypisania państwu aktów skutkujących pozbawieniem mienia.
Współcześnie uznaje się, że państwo ponosi odpowiedzialność za
wywłaszczenie będące skutkiem aktów osób prywatnych znajdujących się
pod jego kontrolą (vide Michalik p. Państwu Niemieckiemu a contrario).
3) Podmiotem wywłaszczanym jest osoba fizyczna lub osoba prawna. Istnieje
obszerne

orzecznictwo

wywłaszczeniowe

dotyczące

prawidłowego

określania obywatelstwa osób fizycznych (vide A/18) i prawnych (vide
Barcelona Traction Light and Power Co., Ltd.).
4) Przedmiotem wywłaszczenia są nie tylko prawa rzeczowe, ale również
prawa obligacyjne. Prejudykatami w zakresie uznania za przedmiot
wywłaszczenia praw obligacyjnych są dwie sprawy z pierwszej połowy XX
w. – Norwegian Shipowners’ Claims i Certain German Interests in Polish
Upper Silesia (Merits).
5) Przedmiot wywłaszczenia można wyróżnić za pośrednictwem kryterium
szczególnego

charakteru

prawa

majątkowego,

które

podlega

wywłaszczeniu. W konsekwencji, do katalogu praw podlegających
wywłaszczeniu zalicza się prawa nabyte (vide The Government of Saudi
Arabia v. Aramco) i ekspektatywę praw (vide Benvenuti & Bonfant v.
Congo).
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ROZDZIAŁ IV
FORMY WYWŁASZCZENIA BEZPOŚREDNIEGO
1. Wywłaszczenie bezpośrednie
1.1. Klasyfikacja i istota

Wywłaszczenie bezpośrednie (direct expropriation), inaczej zwane formalnym
lub de iure, jest aktem władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej
polegającym na formalnym odebraniu cudzoziemcowi prawnego tytułu do majątku. Akt
ten przybiera najczęściej formę ustawy, dekretu lub decyzji administracyjnej450. Innymi
słowy, na wywłaszczenie bezpośrednie składają się dwa kryteria – odebranie expresis
verbis tytułu prawnego oraz uczynienie tego w formie ustawy lub decyzji
administracyjnej. Dzięki tak zakreślonemu katalogowi kryteriów wywłaszczenia
bezpośredniego do form wywłaszczenia bezpośredniego możemy zaliczyć szereg
powszechnie uznanych przypadków odebrania cudzoziemcowi jego majątku –
nacjonalizację, wywłaszczenie sensu stricto, konfiskatę, inne. Nie dokonując w tym
miejscu szczegółowej analizy każdego z wymienionych pojęć, należy uznać, że
wszystkie one należą do kategorii wywłaszczenia bezpośredniego.
Określenie, czym jest wywłaszczenie bezpośrednie, nie przysparza większych
problemów. Pojęcie to rozumie się intuicyjnie. I być może dlatego właśnie prawo
międzynarodowe nie wykształciło definicji legalnej wywłaszczenia bezpośredniego.
Zarówno normy zwyczajowe, jak i normy traktatowe, choć posługują się tym pojęciem,
nie definiują go. Przykładowo często powoływany w sporach wywłaszczeniowych art.
1110 NAFTA stanowi lakonicznie, że „żadna strona nie może znacjonalizować lub
wywłaszczyć bezpośrednio lub pośrednio inwestycji inwestora drugiej umawiającej się

450
Wyjątkowo współczesne orzecznictwo inwestycyjne pod pojęciem ‘wywłaszczenie bezpośrednie’
rozumie nie tylko przymusowy transfer tytułu prawnego, ale również bezprawne zajęcie (outright
seizure), czyli bezprawne wejście w posidanie mienia należącego do cudzoziemca. Por. w tym zakresie
Glamis Gold Ltd. v. USA , § 355 wyroku (źródło: http://italaw.com/documents/Glamis_Award_001.pdf,
21.11.2011)
oraz
Metalclad
Corporation
v.
Mexico
,
§
103
(źródło:
http://italaw.com/documents/MetacladAward-English.pdf, 21.11.2011). Pogląd, iż do wywłaszczenia
bezpośredniego zalicza się również bezprawne zajęcie cudzego mienia jest wielce kontrowersyjny. W
niniejszej dysertacji tego rodzaju przypadki świadomie zaliczono do kategorii wywłaszczenia
pośredniego z uwagi na brak formalnego transferu tytułu prawnego.
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strony”451. Jednocześnie przepis ten nie wyjaśnia użytych w nim pojęć. Bardzo
podobnie sprawa została uregulowana w innych umowach międzynarodowych, a
zwłaszcza w umowach dwustronnych o wzajemnej ochronie inwestycji – tzw. BIT-ach.
Do przykładów takich umów należą modelowe BIT-y zawierane przez Francję, Niemcy
i USA452. Z uwagi na brak definicji legalnej wywłaszczenia bezpośredniego w
umowach międzynarodowych to właśnie orzecznictwo międzynarodowe oraz doktryna
miały istotny wkład w nadanie wywłaszczeniu bezpośredniemu rzeczywistego
znaczenia. Z orzecznictwa trybunałów międzynarodowych wynika, że wywłaszczenie
bezpośrednie było rozumiane w sposób najbardziej zbliżony do powszechnego
znaczenia tego pojęcia. Uznawane za najbardziej klasyczny i tradycyjny rodzaj
odebrania mienia. Rozumiano je jako zgodne z przepisami prawa krajowego odebranie
cudzoziemcowi nieruchomości, przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji w spółce prawa
krajowego lub jakiegokolwiek innego mienia. Jak określił to trybunał arbitrażowy w
sprawie M. R. Feldman v. Mexico (Merits):
Wskazanie wywłaszczenia bezpośredniego jest stosunkowo łatwe: władze przejmują
kopalnię lub fabrykę, pozbawiając inwestora wszystkich znaczących korzyści włącznie
z własnością i kontrolą. Jakkolwiek jest znacznie mniej jasne, gdy działania rządu
wkraczające w szeroko definiowane prawa majątkowe … przekraczają granicę między
ważną regulacją a odebraniem pociągającym za sobą odszkodowanie …453

Jak wskazuje powyższy cytat bardzo często wywłaszczenie bezpośrednie było
definiowane jako przeciwieństwo wywłaszczenia pośredniego, które jest znaczne
bardziej

złożone

i

trudne

w

ocenie.

Sposób

definiowania

wywłaszczenia

bezpośredniego jako przeciwieństwo wywłaszczenia pośredniego w orzecznictwie
międzynarodowym został zapoczątkowany przez STSM w sprawach Certain German
Interests in Polish Upper Silesia (Merits) i Factory at Chorzów (Merits). Choć w obu
sprawach STSM nie posłużył się wprost terminem wywłaszczenie bezpośrednie,
zarysował jednak różnicę między wywłaszczeniem bezpośrednim a wywłaszczeniem
pośrednim. W dn. 1 lipca 1922 r. polski sąd w Królewskiej Hucie454 w wykonaniu

451

Patrz: art. 1110 NAFTA.
W szczególności: art. 6 modelowego BIT USA (2004), art. 6 ust. 2 modelowego BIT Francji (2006),
art. 4 ust. 2 modelowego BIT Niemiec (2005). Źródło: R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of
International Investment Law, Oxford 2008, s. 291 i n.
453
§ 100 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0319.pdf, 03.01.2012.
Por. również: C. McLachlan, L. Shore, M. Weinieger, International Investment Arbitration, Oxford 2007,
s. 290.
454
W latach 1922 – 1934 Chorzów nosił nazwę Królewska Huta.
452
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Ustawy z dn. 14 marca 1920 r.455 wykreślił z polskiego rejestru gruntów niemiecką
spółkę Oberschlesische jako właściciela nieruchomości, na której usytuowana była
niemiecka fabryka azotu. Rzeczywistą kontrolę nad fabryką azotu przejął polski
komisarz I. Mościcki. STSM uznał, że wykreślenie z rejestru było niezgodne z art. 6
Konwencji Genewskiej z 1920 r. Przepis ten zakazywał „likwidacji” majątków
niemieckich na polskim Górnym Śląsku. STSM uznał dodatkowo, na zakończenie
rozważań na temat fabryki chorzowskiej, że działania Polski doprowadziły do
pozbawienia innej spółki niemieckiej, Bayerische, umów licencji i patentów
wchodzących w skład szeroko rozumianego przedsiębiorstwa, co trybunał uznał za
bezprawne wywłaszczenie równoznaczne z naruszeniem wspomnianego art. 6
Konwencji Genewskiej. W tym sensie wywłaszczenie nieruchomości należącej do
spółki Oberschlesische miało charakter bezpośredni, bo przewidziany wprost w polskiej
Ustawie z dn. 14 marca 1920 r., natomiast wywłaszczenie praw obligacyjnych
należących do spółki Bayerische – pośredni, bo nieprzewidziany we wspomnianej
ustawie, lecz wynikający z rzeczywistych aktów państwa. Zdaniem STSM w obu
przypadkach wywłaszczenie było niezgodne z prawem międzynarodowym publicznym
a konkretnie art. 6 Konwencji Genewskiej.
Istota wywłaszczenia bezpośredniego sprowadza się do przymusowego transferu
tytułu prawnego do określonego dobra cudzoziemca w wykonaniu przepisów prawa
krajowego. Takie rozumienie wywłaszczenia bezpośredniego zostało utrwalone w
orzecznictwie trybunałów międzynarodowych. Tak też wywłaszczenie bezpośrednie
rozumiał IUSCT w sprawie Amoco International Finance Corp. (Partial) dotyczącej
uznania przez władze Iranu za nieważne porozumienia między kontrolowaną przez
Amerykanów

spółką

prawa

szwajcarskiego

a

irańskim

przedsiębiorstwem

państwowym. IUSCT uznał wprost, że wywłaszczenie „… można zdefiniować jako
przymusowy transfer praw majątkowych …”456. W podobnym tonie wypowiadały się
455
A dokładnie art. 2 i 5 Ustawy. Art. 2 stanowi: „Jeżeli po dniu 11 listopada 1918 r. osoby prawne lub
fizyczne wymienione w art. 1, zbyły albo obciążyły nieruchomość, lub jeżeli po 11 listopada 1918 r.
prawo rzeczowe zapisane na imię wymienionych w art. 1 osób, na ich wniosek lub za ich zgodą zostało
odstąpione, wykreślone albo uległo jakiejkolwiek innej zmianie, wówczas sąd przywróci taki stan w
księgach wieczystych, jakiby istniał, gdyby osoby, wymienione w art. 1 nie były stawiły wniosku lub
wyraziły swej zgody, potrzebnej do zmiany ksiąg wieczystych …”. Art. 5 stanowi: „Skarb Państwa
Polskiego wpisany, na podstawie art. 1, jako właściciel nieruchomości, może żądać usunięcia z
nieruchomości tych osób które na podstawie umowy, zawartej z jedną z osób, w art. 1 wymienionych,
przebywają po wejściu w życie niniejszej ustawy na tejże nieruchomości.” Źródło: Dz. U. 1920 Nr 62
poz. 400. Dekretem z dn. 16 czerwca 1922 r. Ustawa została wprowadzona na Górnym Śląsku.
456
§ 108 wyroku. Źródło: ILM 1927, vol. 88, s. 1342. Patrz też: C. McLachlan, L. Shore, M. Weinieger,
International Investment Arbitration, Oxford 2007, s. 290.

142

trybunały arbitrażowe w sporach inwestycyjnych orzekanych na podstawie art. 1110
NAFTA. W sporach tych trybunały definiowały wywłaszczenie bezpośrednie w sposób
zbliżony do tego ze sprawy Amoco. W orzeczeniu z 2000 r. w sprawie Metalclad
Corporation v. Mexico trybunał arbitrażowy uznał, iż wywłaszczenie bezpośrednie
obejmuje:
… otwarte, umyślne i uznane odebranie majątku, takie jak bezprawne przejęcie albo
formalny lub obligatoryjny transfer tytułu na rzecz państwa przyjmującego …457

W innej sprawie orzeczonej w 2000 r., S.D. Myers v. Canada (Partial), trybunał
stwierdził, że nie tylko państwo może uzyskać określoną korzyść w wyniku
wywłaszczenia. Wywłaszczenie nie zależy bowiem od tego kto jest beneficjentem
odebrania mienia. Wystarczy by podmiotem wywłaszczającym było państwo:
Co do zasady termin ‘wywłaszczenie’ niesie za sobą konotację ‘odebrania’ przez
władze rządowe ‘majątku’ osoby celem transferu prawa własności majątku na rzecz
innej osoby, przeważnie przez władze, które wykonują kompetencję de iure lub de
facto by dokonać odebrania458.

W przywołanej sprawie trybunał słusznie zwraca uwagę, iż transfer prawa własności
określonego składnika majątku może mieć miejsce nie tylko na rzecz podmiotu władzy
publicznej, ale również na rzecz każdej innej osoby, również podmiotu prywatnego. By
uznać, że doszło do wywłaszczenia bezpośredniego wystarczy by mienie odebrało
państwo lub jego emanacja. Określenie natomiast, czy wywłaszczenie przeprowadzane
jest na korzyść państwa, czy też na korzyść osób prywatnych może mieć o tyle
znaczenie, że pozwala odróżnić nacjonalizację od wywłaszczenia sensu stricto, czyli
dwóch różnych form wywłaszczenia bezpośredniego. Beneficjentem odebranego w
wyniku nacjonalizacji mienia jest zawsze państwo. Beneficjentem wywłaszczenia sensu
stricto może być zarówno państwo, jak i podmiot prywatny. Obydwie formy są jednak
zawsze przejawem wywłaszczenia bezpośredniego. W jednej z najnowszych spraw
inwestycyjnych, Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Merits),
orzeczonej również na podstawie art. 1110 NAFTA, trybunał rozwija myśl na temat
obowiązkowego transferu, wskazując, że transfer ten musi rzeczywiście dotyczyć praw
majątkowych a nie zaledwie korzyści ekonomicznych:

457
458

§ 103 wyroku.
§ 280 wyroku.
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W rzeczywistości Trybunał nie uważa by bezpośrednia forma wywłaszczenia mogła
mieć miejsce, jeżeli chociażby jakikolwiek podstawowy komponent praw majątkowych
nie uległ transferowi na rzecz innego beneficjenta, a w szczególności Państwa. W taki
przypadku należy stwierdzić, iż mogło dojść do transferu korzyści ekonomicznych z
przemysłu na rzecz konsumenta lub z przemysłu na inny sektor przemysłu, nie urasta to
jednak do naruszenia prawnej strony posiadanego majątku, tak jak tytułu do majątku459.

W konsekwencji wywłaszczenie bezpośrednie obejmuje transfer mienia, lecz nie
obejmuje transferu korzyści ekonomicznych. Wskazane powyżej wyroki trybunałów
inwestycyjnych nie są novum w orzecznictwie międzynarodowym dotyczącym
wywłaszczenia bezpośredniego. Utrwalają istniejącą już linię orzeczniczą w zakresie
wywłaszczenia bezpośredniego. W tym sensie są częścią jurisprudence constante
stanowiąc inspirację w nowych sporach wywłaszczeniowych.

1.2. Test precyzyjnego rozróżnienia wywłaszczenia bezpośredniego
i wywłaszczenia pośredniego

Jak wspomniano powyżej wywłaszczenie bezpośrednie jest często definiowane
jako przeciwieństwo wywłaszczenia pośredniego, czyli takiego, gdzie nie dochodzi do
przymusowego transferu tytułu prawnego do danego dobra, lecz w efekcie działań
państwa dochodzi do rzeczywistego trwałego braku możliwości korzystania z tego
majątku460. W wielu przypadkach nie jest jasne, czy określone działania ze strony
państwa wobec cudzoziemca powinny być oceniane jako wywłaszczenie bezpośrednie,
czy wywłaszczenie pośrednie. Problemów z precyzyjnym odróżnieniem wywłaszczenia
bezpośredniego i pośredniego dostarczają zwłaszcza trzy schematy:
1) gdy

ten

sam

przedmiot

wywłaszczenia

jest

dotknięty

najpierw

wywłaszczeniem pośrednim, a następnie wywłaszczeniem bezpośrednim;

459

§ 243 wyroku.
Por. Rumeli Telekom A.S. v. Kazakhstan, § 685 wyroku. W podobny sposób wyróżniał rodzaje
wywłaszczenia ETPC w sprawach o ochronę praw majątkowych. Przykładowo, w sprawie Mellacher and
others v. Austria ETPC wyróżnił wywłaszczenie formalne i de facto, wskazując, iż formalne ma miejsce
wówczas, gdy dochodzi do transferu majątku, natomiast de facto, gdy dochodzi do pozbawienia prawa do
„korzystania, najmu lub sprzedaży” tego prawa (use, let or sell). § 44 wyroku. Źródło:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=mellacher&s
essionid=83979916&skin=hudoc-en, 27.12.2011.
460
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2) gdy niektóre

ze

składników mienia

dotknięte

zostały wyłącznie

wywłaszczeniem bezpośrednim, a pozostałe – wyłącznie wywłaszczeniem
pośrednim;
3) gdy do wywłaszczenia bezpośredniego w rzeczywistości nie dochodzi,
ponieważ podstawa prawna legitymizująca wywłaszczenie ma zbyt ogólny
charakter.
Po pierwsze, ten sam przedmiot wywłaszczenia może być najpierw
przedmiotem

wywłaszczenia

pośredniego,

a

dopiero

później

przedmiotem

wywłaszczenia pośredniego. Ilustracją tego przypadku jest nacjonalizacja przemysłu
naftowego w Iranie na przełomie 1979 r. i 1980 r. Niewątpliwie w Iranie wraz z
narastaniem nastrojów rewolucyjnych dochodziło w pierwszej kolejności do
pozaprawnej ingerencji w majątek zagranicznych spółek naftowo-gazowych, chociażby
poprzez brak przeciwdziałania strajkom i powszechnym rozruchom wymierzonym w
działalność zagranicznych spółek, a dopiero później do formalnej nacjonalizacji sektora
naftowego na podstawie wydanego w dn. 8 stycznia 1980 r. tzw. Single Article Act.
Ustawa upoważniała specjalną komisję do uznania koncesji naftowych należących do
zagranicznych inwestorów za nieważne (null and void)461. Ponieważ ustawa delegowała
prawo do wywłaszczenia na specjalną komisję, do formalnego wywłaszczenia
konkretnego przedsiębiorstwa dochodziło nie na mocy ustawy, lecz na mocy decyzji
specjalnej komisji. W sprawie Amoco International Finance Corp. (Partial) IUSCT
uznał, że choć do wywłaszczenia bezpośredniego udziałów w Khemco, spółce
kontrolowanej przez amerykańskich inwestorów, doszło w dniu 24 grudnia 1980 r., tj. z
dniem doręczenia decyzji komisji, Iran został również zobowiązany do wypłaty
odszkodowania licząc od dn. 31 lipca 1979 r. z uwagi na przejęcie w lipcu 1979 r.
rzeczywistej kontroli nad zarządem i sprzedażą produktów Khemco. Innymi słowy,
IUSCT uznał, że do wywłaszczenia bezpośredniego doszło w dn. 24 grudnia 1980 r., a
do wywłaszczenia pośredniego w okresie od dn. 31 lipca 1979 r. do dn. 24 grudnia
1980 r.462.
Po drugie, w sporach wywłaszczeniowych stosunkowo często zdarza się tak, że
skarżący domagają się uznania, iż doszło wobec nich zarówno do wywłaszczenia
bezpośredniego, jak i do wywłaszczenia pośredniego. Powstaje wówczas problem,
461

G. Aldrich, “What Constitute Compensable Taking of Property? The Decision of the Iran – United
States Claims Tribunal”, AJIL 1994 vol. 88, nr 4, s. 587 oraz 594 i n.
462
§§ 67, 74 i 341 wyroku.
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które dokładnie składniki mienia były wyłącznie przedmiotem wywłaszczenia
bezpośredniego, a które wyłącznie przedmiotem wywłaszczenia pośredniego. W
sprawie Bikoff and Eisenpresser v. Iran463 przed IUSCT dwóch skarżących obywateli
USA stało na stanowisku, iż Iran dopuścił się wywłaszczenia bez odszkodowania
„inwestycji i interesów” należących do kontrolowanej przez nich spółki górniczej
Zarshouran Mining Company Ltd. poprzez cofnięcie koncesji na wydobycie miedzi.
Rząd Iranu zanegował twierdzenia skarżących wskazując, iż nie doszło do
wywłaszczenia pośredniego praw licencyjnych na wydobycie miedzi, ani do
wywłaszczenia bezpośredniego udziałów w spółce464. W innej sprawie rozstrzyganej
przez IUSCT, V. Miller Aryeh, L. Aryeh and J. Aryeh v. Iran, trybunał uchylił się od
odpowiedzi na pytanie, czy w sprawie tej doszło do wywłaszczenia bezpośredniego
poprzez odebranie obywatelom USA prawa własności akcji dwóch irańskich spółek na
mocy irańskiego ustawodawstwa oraz orzeczenia irańskiego sądu rewolucyjnego z
1979 r. Trybunał poprzestał na twierdzeniu, iż w sprawie doszło do wywłaszczenia
pośredniego na skutek powołania przez władze Iranu spolegliwych im zarządów we
wspomnianych dwóch spółkach465.
Po trzecie, wiele stanów faktycznych w sporach wywłaszczeniowych jest
błędnie ocenianych – stwierdza się wywłaszczenie bezpośrednie, kiedy w
rzeczywistości dochodzi do wywłaszczenia pośredniego. Zbyt pochopne stwierdzenie
wywłaszczenia bezpośredniego w okolicznościach konkretnej sprawy ma miejsce,
ponieważ podstawa prawna legitymizująca wywłaszczenie ma zbyt ogólny charakter.
Sam fakt uchwalenia (mere passage) przepisu umożliwiającego legalne, w rozumieniu
prawa krajowego, wywłaszczenie nie wystarcza. Do uchwalonego przepisu o
charakterze ogólnym muszą zostać przyjęte określone przepisy wykonawcze,
ewentualnie musi dojść do wydania decyzji lub orzeczenia na jego podstawie. Bez
istnienia aktów wykonawczych trybunały międzynarodowe niechętnie uznawały, iż do
wywłaszczenia bezpośredniego rzeczywiście dochodziło. Bodaj jedyną sprawą
wywłaszczeniową, w której trybunał arbitrażowy uznał powstanie szkody wyłącznie w
wyniku zastosowania przepisów rangi ustawowej była sprawa McMurdo v. Portgal
463

Patrz: Ch. Drahozal, Ch. Gibson, The Iran-U.S. Claims Tribunal at 25. The Cases Everybody Needs to
Know for Investor-State & International Arbitration, Oxford 2007, s. 59 i n.
464
IUSCT uznał, iż nie ma jurysdykcji do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy co do meritum z uwagi
na brak rzeczywistej kontroli skarżących nad spółką Zarshouran Mining Company Ltd. Skarżący
posiadali łącznie nie więcej niż 1/3 udziałów w spółce, nie sprawowali też zarządu ponad bieżące
kierowanie pracami spółki (ordinary course of bisiness).
465
§§192 i 202 wyroku. Źródło: IUSCT Reports 1997, vol. 33, s. 330.

146

orzeczona już w 1900 r. Późniejsza praktyka trybunałów międzynarodwych była zgoła
odmienna. Warunkiem stwierdzenia wywłaszczenia bezpośredniego przez trybunały
międzynarodowe było przyjęcie aktów wykonawczych jako rzeczywistej podstawy
wywłaszczenia. Zgodnie ze stanem faktycznym w sprawie Mariposa Development
Company (United States) v. Panama w latach 1917, 1924 i 1928 Panama uchwaliła
szereg ustaw uznających nieruchomości znajdujące się w prywatnych rękach za mienie
publiczne (bienes ocultos). W ich wyniku skarżąca spółka Mariposa utraciła należące
do niej nieruchomości. W wyroku z 1933 r. amerykańsko-panamska komisja
arbitrażowa uznała uchwalenie tych ustaw za niewystarczające dla stwierdzenia
wywłaszczenia. Zdaniem komisji do wywłaszczenia doszłoby wraz z rzeczywistą
konfiskatą mienia przeprowadzoną w wykonaniu aktu władzy wykonawczej lub
sądowniczej:
Uznane powszechnie praktyczne znaczenie wskazuje, że samo uchwalenie aktu, na
podstawie którego możliwe będzie następnie wywłaszczenie prywatnego majątku bez
odszkodowania poprzez akt władzy wykonawczej lub sądowniczej, nie powinno
prowadzić do automatycznego powstania roszczenia międzynarodowego po stronie
każdego posiadacza obcego majątku w państwie. Powinno się zachować locus
penitentiae dla reprezentacji dyplomatycznej i powściągliwość władzy wykonawczej, a
roszczenia powinny powstawać tylko wówczas, gdy rzeczywista konfiskata ma
miejsce466.

Choć komisja nie wykluczyła powstania ewentualnej odpowiedzialności Panamy już w
momencie uchwalenia ustaw, niemniej za moment formalnego wywłaszczenia uznała
niekorzystny dla skarżącej spółki wyrok panamskiego sądu najwyższego z 1931 r.
pozbawiający spółkę tytułu prawnego do nieruchomości467.
Zbyt ogólna podstawa prawna ingerencji w mienie cudzoziemców stanowiła oś
argumentacji w polsko-niemieckiej sprawie German Interests in Polish Upper Silesia
(Preliminary Objections) przed STSM. Polska broniąc się przed zarzutem
wywłaszczenia bezpośredniego dużych niemieckich majątków ziemskich na polskim
Górnym Śląsku wskazywała, że STSM „nie jest jeszcze władny” w tej sprawie, a
skarga niemiecka jest „przedwczesna”. Stanowisko Polski wynikało z faktu, iż
ogłoszona w Monitorze Polskim „zapowiedź intencji wywłaszczenia” (notice of
intention to expropriate) niemieckich majątków ziemskich nie stanowiła formalnego
466

RIAA 2006, vol. VI, s. 341.
Niestety amerykańsko-panamska komisja arbitrażowa uznała brak swojej jurysdykcji temporalnej do
rozstrzygnięcia sprawy co do meritum. RIAA 2006, vol. VI, s. 341.
467
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wywłaszczenia w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1922 r. STMS, podejmując
rozważania w tym zakresie, zaczął od stwierdzenia, że:
Istnieją dwie oddzielne fazy aktu wywłaszczenia: zapowiedź intencji wywłaszczenia
oraz dekret o wywłaszczeniu468.

Trybunał przywołał stanowiska Polski i Niemiec. Zdaniem Polski przepisy Konwencji
Genewskiej z 1922 r. o wywłaszczeniu dotyczyły wyłącznie drugiego etapu
wywłaszczenia, czyli wydania stosownego dekretu wykonawczego. Natomiast zdaniem
Niemiec obydwa etapy, czyli zapowiedź intencji wywłaszczenia oraz dekret o
wywłaszczeniu, wchodziły w zakres pojęcia „wywłaszczenie”. Polska wyszła z
założenia,

iż

zapowiedź

intencji

wywłaszczenia

jest

jedynie

wezwaniem

zainteresowanych osób do złożenia wszelkiego rodzaju roszczeń, jakie mogą wynikać z
przyszłego wywłaszczenia. STSM nie podzielił obiekcji Polski wskazując, iż do
formalnego wywłaszczenia w świetle Konwencji Genewskiej mogło dojść już z
momentem notyfikowania właścicielowi nieruchomości intencji wywłaszczenia, a to
dlatego, że od tego momentu właściciel nie mógł swobodnie rozporządzać inter vivos
swoją nieruchomością bez zgody polskich władz.
Problematyka zbyt ogólnie sformułowanej podstawy prawnej skutkującej
brakiem możliwości stwierdzenia wywłaszczenia bezpośredniego poruszona została
przez IUSCT w sprawach Mohtadi v. Iran469 i R. S. Malek v. Iran. Z kolei orzecznictwo
IUSCT stanowiło punkt odniesienia i inspirację

dla rozważań trybunałów

międzynarodowych we współczesnych sporach inwestycyjnych. Przykładowo, w
wyroku z 2009 r. w sprawie Glamis Gold Ltd. v. USA trybunał arbitrażowy odwołał się
do wspomnianej już sprawy Mohtadi v. Iran, uznając, iż sam przepis prawa
umożliwiający nacjonalizację nie jest jednoznaczny z wywłaszczeniem. Choć treść
uchwalonych przepisów wywłaszczeniowych sugeruje ich samowykonalność (selfexecuting), jeżeli wymagają one wszczęcia jakiegokolwiek dodatkowego postępowania,
nie zostaną uznane za wywłaszczenie bezpośrednie. Trybunał w następujących słowach
odwołał się do sprawy Mohtadi:
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PCIJ Publications 1925, Series A – N° 6, s. 25.
W wyroku z dn. 2.12.1996 r. IUSCT stwierdził, że Ustawa o zniesieniu nieruchomości miejskich i
sposobie ich rozwoju z 26.06.1979 r. (tzw. Abolition Act) nie jest samodzielną podstawą prawną
wywłaszczenia bezpośredniego skarżącego z niezabudowanej parceli miejskiej na przedmieściach
Teheranu. §§ 53-55 wyroku.
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330. Na przykład Irańsko-Amerykański Trybunał Arbitrażowy uznał w Mohtadi, iż
‘samo uchwalenie’ prawa umożliwiającego nacjonalizację nie może być
przyrównywane do wywłaszczenia. Jakkolwiek z literalnego brzmienia akt ten wydaje
się być samowykonalny, wymaga by pewne procedury zostały zastosowane i dlatego
pozostaje zależny od określenia, czy przedmiotowa ziemia jest tego rodzaju, że podlega
wywłaszczeniu. Podobnie uznała Międzynarodowa Komisja Rozstrzygania Sporów:
‘samo uchwalenie prawa, na podstawie którego mienie może być później
znacjonalizowane’ nie oznacza wywłaszczenia w tym właśnie dniu; musi dojść do
rzeczywistego naruszenia posiadania majątku470.

Sprawa Glamis nie jest jedynym przykładem sporu inwestycyjnego, w którym została
poruszona problematyka zbyt szeroko ujętej podstawy prawnej skutkującej brakiem
możliwości stwierdzenia wywłaszczenia bezpośredniego. W 1999 r. w sprawie Tradex
Hellas S.A. v. Albania471 Tradex, spółka prawa greckiego, stała na stanowisku, iż doszło
do formalnego wywłaszczenia jej albańskich inwestycji. Inwestycje te polegały na
prowadzeniu

działalności

rolniczej

w

ramach

joint-venture

z

albańskim

przedsiębiorstwem państwowym Trovista. Według spółki Tradex do wywłaszczenia
doszło, gdy Albania zdecydowała się na prywatyzację państwowych gospodarstw
rolnych, na których spółka Tradex prowadziła działalność rolniczą. Zdaniem Tradex
decyzja ta nie wymagała żadnego aktu implementacyjnego:
149. Tradex jest zdania …, że ‘formalne wywłaszczenie farmy Torvista’ miało miejsce
na podstawie Decyzji 452 Rady Ministrów z dnia 17 października 1992 r. …, jak
również że ta decyzja nie była uzależniona od procedury implementacyjnej, czy też
formalnego tytułu, jak również rejestracji w biurze katastralnym, lecz raczej była
prawem samowykonalnym … Zdaniem Tradex dodatkowy akt był jedynie konieczny
do obrotu wywłaszczoną ziemią472.

Trybunał nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że do wywłaszczenia nie doszło,
ponieważ o tym które dokładnie nieruchomości miały podlegać prywatyzacji miała
zdecydować

specjalna

agencja

rządowa

w

wykonaniu

specjalnej

decyzji

prywatyzacyjnej – nr 452. Według trybunału przepisy tej decyzji miały zatem zbyt
470

§ 330 wyroku. W ostatnim zdaniu przytoczonego fragmentu trybunał odwołał się do decyzji FCSC w
sprawie Angelina E. Pobrica. Nie jest to jedyny przykład sprawy FCSC dotyczącej problemu
precyzyjnego rozróżnienia wywłaszczenia bezpośredniego i pośredniego. Do spraw takich należą m.in.
sprawy programu irańskie, które nie podlegały jurysdykcji IUSCT. W sprawie Seba A. Gaston FCSC
uznała, iż doszło do wywłaszczenia pośredniego w sytuacji, gdy strażnicy rewolucji wdarli się i
doszczętnie spalili amerykański skład towarowy, który był już przeznaczony do formalnego
wywłaszczenia bez odszkodowania. Z kolei w sprawie William A. Spillman FCSC uznała, że doszło do
wywłaszczenia pośredniego wraz ze zniszczeniem przez celników irańskich dwóch sztuk broni palnej,
które miały zostać formalnie skonfiskowane.
471
§§ 149-154 wyroku.
472
§ 149 wyroku.
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ogólny charakter, by można było je uznać za podstawę prawną wywłaszczenia
bezpośredniego. Wymagały przyjęcia określonej procedury implementacyjnej473.

1.3. Test precyzyjnego rozróżnienia nacjonalizacji
i wywłaszczenia sensu stricto

Niekiedy powstaje wątpliwość, czy odebranie określonego składnika mienia
następuje w wyniku nacjonalizacji, czy może jednak w wyniku wywłaszczenia sensu
stricto. Problem taki pojawia się wówczas, gdy nie jest jasne, czy do wywłaszczenia
doszło już na podstawie ogólnych przepisów ustawy nacjonalizacyjnej, czy dopiero na
podstawie przepisów precyzujących postanowienia takiej ustawy – na podstawie
przepisów wykonawczych. Ustawa nacjonalizacyjna sformułowana w zbyt ogólny
sposób może pomijać kluczowe w procesie odebrania mienia informacje, czyli:
1) moment wywłaszczenia, oraz
2) katalog składników mienia, wobec których ustawa ma mieć zastosowanie.
Określając precyzyjnie moment wywłaszczenia oraz konkretny katalog mienia objętego
wywłaszczeniem znacznie łatwiej jest odróżnić wywłaszczenie stricto sensu od
nacjonalizacji. Po pierwsze, moment wywłaszczenia może zostać określony w akcie
wykonawczym do ustawy. Może to być moment ogłoszenia aktu wykonawczego lub
jakikolwiek inny moment wskazany przez akt wykonawczy, również moment wydania
samej ustawy. W tym ostatnim przypadku do wywłaszczenia dojdzie z mocą wsteczną
(ex tunc). Mimo że akt wykonawczy jako datę wywłaszczenia wskazuje datę wydania
ustawy, w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia raczej z wywłaszczeniem
sensu stricto, aniżeli z nacjonalizacją. Kluczowa jest tu bowiem podstawa prawna
odebrania mienia, którą jest akt wykonawczy, a nie ustawa nacjonalizacyjna.
Po drugie, ustawa nacjonalizacyjna, wskazując na kategorię przedsiębiorstw
podlegających nacjonalizacji, może nie wymieniać ich z nazwy. Lista przedsiębiorstw
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Zagadnienie braku precyzji w podstawie prawnej dotyczącej wywłaszczenia było również
przedmiotem zainteresowania ETPC. Zgodnie ze stanem faktycznym w spawie Sporrong & Lönnroth v.
Sweden szwedzka administracja centralna udzieliła pozwoleń na wywłaszczenie bezpośrednie
sztokholmskich nieruchomości, niemniej władze Sztokholmu nigdy nie skorzystały z tej możliwości.
Ponieważ pozwolenia na dokonanie wywłaszczenia obowiązywały odpowiednio 23 i 8 lat ETPC nie miał
wątpliwości, iż doszło do naruszenia art. 1 Protokołu 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i
podatkowych wolności z 1950 r.
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może być ujęta dopiero w aktach wykonawczych do ustawy. Choć, co do zasady,
ustawa nacjonalizacyjna jest przejawem klasycznej nacjonalizacji, nie można odmówić
logiki twierdzeniu, że do pozbawienia majątku dochodzi dopiero na podstawie aktów
wykonawczych do ustawy, czyli szeregu zindywidualizowanych aktów mających w
rzeczywistości charakter wywłaszczenia sensu stricto. Dopiero akty wykonawcze
wskazują konkretne przedsiębiorstwa podlegające nacjonalizacji.
Problem precyzyjnego rozróżnienie nacjonalizacji i wywłaszczenia sensu stricto
można

zilustrować

na

przykładzie

indonezyjskiego

ustawodawstwa

wywłaszczeniowego wymierzonego w obywateli Holandii. Po raz pierwszy majątki
holenderskie

w

Indonezji

zostały

dotknięte

indonezyjskim

ustawodawstwem

nacjonalizacyjnym w grudniu 1957 r. za sprawą recypowanych w Indonezji
holenderskich przepisów wywłaszczeniowych. Indonezja argumentowała, iż przejęcie
holenderskich majątków ma charakter czasowy474. Klasyczną nacjonalizację mienia
cudzoziemców przewidywała dopiero indonezyjska Ustawa nr 86 z dn. 31 grudnia 1958
r. Art. 1 tej ustawy stanowi:
Rząd Republiki Indonezyjskiej ustali rodzaj przedsiębiorstw holenderskich
znajdujących się na terytorium Republiki, które zostaną znacjonalizowane i staną się
nieograniczoną własnością państwa475.

Z treści tego przepisu wynika, że ustawa miała w rzeczywistości charakter ramowy i
stanowiła

jedynie

zapowiedź

przeprowadzenia

określonych

przekształceń

własnościowych. Dopiero w jej wykonaniu przyjęto rozporządzenia o przejęciu przez
Indonezję konkretnych przedsiębiorstw przemysłowych i morskich476. Listę tych
przedsiębiorstw zawierał m.in. art. 1 Rozporządzenia Nr 2 z dn. 23 lutego 1959 r.477.
Można zatem wskazać, że to przykładowe rozporządzenie i konkretne czynności
474

G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law?”, BYIL 1962, vol. 38, s.
308.
475
Cytat za: R. Dereń, „Nacjonalizacja w Indonezji w świetle prawa międzynarodowego”, SM 1962,
zeszyt 10(127), s. 42.
476
Do ustawy przyjęto m.in. następujące rozporządzenia: Nr 2 z dn. 23.02.1959 o zasadach
implementacji ustawy nacjonalizacyjnej, Nr 3 z dn. 23.02.1959 o Radzie dla holenderskich
przedsiębiorstw podlegających nacjonalizacji, Nr 9 z dn. 2.04.1959 o sposobie działania (terms of
referrence) Komitetu ds. odszkodowania za znacjonalizowane mienie i sposobu składania wniosków o
odszkodowanie, jak również szereg instrukcji dotyczących np. tych przedsiębiorstw, które obracały
kapitałem niepochodzącym z Holandii. Patrz: Netherlands Note of December 18, 1959 Regarding
Nationalization of Dutch Owned Enterprises, Źródło: AJIL 1960, vol. 54, nr 2, s. 484.
477
Rozporządzenie to omówione zostało m.in. w sprawie Cuultur Maatschjappij ‘Tjisaat’ and Others v.
Sijnja and Others przed Haskim Sądem Apelacyjnym w orzeczeniu z dn. 24.06.1976 Źródło: ILR 1987
vol. 74, s. 287.
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podjęte na jego podstawie w stosunku do każdego przedsiębiorstwa z osobna miały
charakter wywłaszczenia sensu stricto, aniżeli nacjonalizacji.
Do podobnych wniosków można dojść w wyniku analizy czechosłowackiego
ustawodawstwa nacjonalizacyjnego. Podobnie jak w innych państwach tzw. bloku
wschodniego w Czechosłowacji szeroko rozumiane przejęcie przez państwo
prywatnego mienia przebiegało w trzech następujących po sobie etapach – przejęcia
rzeczywistej kontroli nad prywatnym mieniem, uchwalenia ustwa nacjonalizacyjnych
oraz przyjęcia aktów wykonawczych o charakterze wywłaszczeniowym. Powszechnie
uznawano,

że

przejęcie

mienia

następowało

z

dniem

wydania

ustaw

nacjonalizacyjnych. Niemniej, nie był to jedyny pogląd dotyczący precyzyjnego
określenia momentu odebrania mienia. W ramach tzw. programu czechosłowackiego w
sprawie John Lusdyk478 z 1961 r. FCSC uznała, że do pobawienia amerykańskiego
spadkobiercy majątku po zmarłym właścicielu praskiego przedsiębiorstwa doszło nie w
momencie wydania ustawy nacjonalizacyjnej, ewentualnie w dacie w wskazanej przez
ustawę, lecz z dniem wydania aktu wykonawczego do tej ustawy. Zaraz po II wojnie
światowej w latach 1945-1947 praskie przedsiębiorstwo znajdowało się pod
tymczasowym zarządem czechosłowackiej administracji. W 1947 r. zarząd cofnięto a
kontrolę nad przedsiębiorstwem przekazano spadkobiercom właściciela. W kwietniu
1948 r. została przyjęta ustawa nacjonalizacyjna nr 119/48479. W jej wykonaniu w dn.
18 marca 1949 r. ministerstwo handlu zagranicznego Czechosłowacji wydało dekret
wskazując praskie przedsiębiorstwo jako podlegające nacjonalizacji na podstawie
ustawy nr 119/48. W 1961 r. FCSC nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i wskazała,
że przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane nie w dniu wskazanym przez ustawę, tj.
kwiecień 1948 r., lecz z dniem wydania dekretu, tj. 18 marca 1949 r. Można zatem
uznać, że zdaniem FCSC czechosłowacka ustawa nr 119/48 miała jedynie charakter
ramowy, a przejęcie mienia nastąpiło nie na podstawie tej ustawy, lecz na mocy dekretu
wykonawczego do ustawy. Dekret ten nie miał charakteru generalnego, lecz w
rzeczywistości dotyczył indywidualnie oznaczonego składnika mienia. Był zatem
przejawem wywłaszczenia sensu stricto. Niestety, FCSC była niekonsekwentna w
swoich poglądach a wskazany przykład był raczej wyjątkiem od zasady, niż przejawem
478

Źródło: ILR 1970, vol. 40, s. 94.
Art. 5 ustawy nr 119/48 upoważniał ministerstwo handlu zagranicznego do opracowania i
opublikowania w czechosłowackim dzienniku ustaw oficjalnej listy przedsiębiorstw podlegających
nacjonalizacji. Ustawa wskazywała, że przedsiębiorstwa zostaną znacjonalizowane ze skutkiem
wstecznym, czyli z dn. 1.01.1948 r.
479
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utrwalonej linii orzeczniczej. W innej sprawie w ramach programu czechosłowackiego,
Wyman Claim480, FCSC nie zgodziła się ze stanowiskiem skarżących, jakoby ich
mienie zostało wywłaszczone aniżeli znacjonalizowane. Twierdzili oni, iż należąca do
nich przed II wojną światową kopalnia węgla nie została znacjonalizowana zaraz po
wojnie, lecz przeszła na własność państwa kilka miesięcy później w momencie
włączenia jej do państwowego holdingu węglowego. Innymi słowy, FCSC uznała
skuteczność nacjonalizacyjnej, a nie aktu wykonawczego do tej ustawy481.
Do innych sporów wywłaszczeniowych, w których pojawił się problem
precyzyjnego rozróżnienia nacjonalizacji i wywłaszczenia sensu stricto należą te, w
których państwa posiadające bogate złoża ropy – Libia, Boliwia i Wenezuela –
zdecydowały się w pierwszej kolejności na częściową nacjonalizację udziałów w
większej grupie spółek z zagranicznym kapitałem, a dopiero następnie na całkowite
odebranie koncesji pojedynczo każdej z nich482. W konsekwencji tego dwuetapowego
działania spółki z obcym kapitałem uległy całkowitej nacjonalizacji. Drugi etap działań
państwa powinien być jednak oceniany precyzyjnie jako wywłaszczenie sensu stricto
raczej niż nacjonalizacja, skoro w tym drugim etapie środki zastosowane przez państwo
były wymierzone w konkretne spółki. Przykładowo, tego rodzaju wywłaszczenie
zostało zastosowane w styczniu 2009 r. przez Boliwię w stosunku do częściowo już
480

Źródło: ILR 1970, vol. 40, s. 97.
Nacjonalizacja czechosłowackich kopalń przeprowadzona została na podstawie Dekretu 110/45.
Zgodnie z obwieszczeniem ministerstwa przemysłu nr 442 z dn. 1.12.1945 r. kopalnia skarżących została
przejęta z dn. 27.10.1945 r. FCSC uznała wskazaną datę za datę przejęcia majątku. Bez znaczenia
zdaniem komisji był moment włączenia z dn. 1.01.1946 r. przedmiotowej kopalni (wraz z 32 innymi) do
holdingu Severoceske Hneudouhelne Doly Narodni Podnik na podstawie komunikatu ministerstwa
przemysłu nr 822 z dn. 7.03.1946.
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Wykaz boliwijskich aktów prawnych w tym zakresie jest następujący (j. hiszp.): a) Decreto Supremo
28701 – 01.05.2006 r. DECRETO SUPREMO DE NACIONALIZACION DE HIDROCARBUROS
“HEROES DEL CHACO”; b) Decreto Supremo 29538 – 01.05.2008 r. Garantiza el respeto del régimen
laboral y social aplicable a las sociedades Empresa Petrolera ANDINA S.A., Empresa Petrolera CHACO
S.A., Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima TRANSREDES S.A. y la Compañía Logística de
Hidrocarburos Boliviana CLHB S.A.; c) Decreto Supremo 29541 – 01.05.2008 r. Concreta la adquisición
por parte del Estado Boliviano de al menos el 50% más 1 de las acciones nacionalizadas del paquete
accionario de las sociedades: Empresa Petrolera Chaco Sociedad Anónima y Transredes-Transporte de
Hidrocarburos Sociedad Anónima y establece las condiciones a las que se sujetará esta transferencia; d)
Decreto Supremo 29542 – 01.05.2008 r. Concreta la adquisición por parte del Estado Boliviano del 100%
de las acciones nacionalizadas del paquete accionario de la sociedad Compañía Logística de
Hidrocarburos Boliviana S.A. CLHB, y establece las condiciones a las que se sujetará esta transferencia;
e) Decreto Supremo 29586 – 2 de junio de 2008. Nacionalización por parte del Estado Boliviano de la
totalidad de las acciones que corresponden a TR HOLDINGS LTDA., en el capital social de
TRANSREDES Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima; f) Decreto Supremo 29888 – 23 de
enero de 2009. Tiene por objeto la nacionalización por parte del Estado Boliviano de la totalidad de las
acciones que corresponden a AMOCO BOLIVIA Oil & GAS AB en la Empresa Petrolera Chaco
Sociedad Anónima, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 29541 de 1 de mayo de
2008. Źródło: http://www.legislacionmunicipal.fam.bo, 12.12.2011.
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znacjonalizowanej spółki Chaco. W momencie wywłaszczenia spółka stanowiła nadal
w

51

%

własność

Panamerican Energy

483

brytyjsko-argentyńskiego

konsorcjum

Anglo-Argentinian

. Boliwia stosowała dwie metody przejęcia mienia należącego

do cudzoziemców. Po pierwsze, Boliwia dokonywała częściowej nacjonalizacji, po
której następowało wywłaszczenie sensu stricto nieznacjonalizowanego jak dotąd
mienia. Po drugie, dokonywała jednorazowego i całkowitego przejęcia wszystkich
udziałów w indywidualnie wskazanych spółkach świadczących usługi publiczne. Do
tego rodzaju jednorazowego i całkowitego wywłaszczenia doszło, między innymi,
wobec spółki Transredes odpowiedzialnej za przesył gazu. Jej głównymi udziałowcami
były holenderski Royal Dutch Shell Plc oraz amerykańska Ashmore Energy
International484. Również i tym razem działania Boliwii nie były nacjonalizacją, lecz
wywłaszczeniem sensu stricto. Środki podjęte przez Boliwię polegające na przejęciu
spółek użyteczności publicznej dały początek wielu skargom złożonym przez
zagranicznych inwestorów do ICSID. Były to m.in. takie sprawy jak E.T.I. Euro
Telecom International N.V. v. Bolivia lub Aquas del Tunari A.S. v. Bolivia485. Również
w Wenezueli, podobnie jak w Boliwii, oprócz ustawodawstwa nacjonalizacyjnego
przyjmowane były środki indywidualne zmierzające do odebrania konkretnie
wskazanych spółek z kapitałem zagranicznym. Wbrew nacjonalizacyjnej retoryce nie
jest jasne, czy dany środek należało kwalifikować jako nacjonalizację, czy
wywłaszczenie sensu stricto. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w przypadku
największego producenta szkła w Wenezueli – Owens Illinois Inc. Choć Wenezuela
zdecydowała się na wywłaszczenie konkretnej spółki, co nakazywałoby kwalifikować
te działania jako wywłaszczenie sensu stricto, spółka ta była rzeczywistym monopolistą
na tamtejszym rynku. Uprawnionym jest zatem i taki wniosek, iż w Wenezueli doszło
do nacjonalizacji całego sektora produkcji szkła.
Powyższe rozważania są o tyle istotne, iż precyzyjne rozróżnienie nacjonalizacji
i wywłaszczenia sensu stricto może mieć bardzo poważne skutki. Od precyzyjnego
wskazania, kiedy dokładnie i wobec kogo skierowano środki wywłaszczeniowe, zależy
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Patrz: Bolivia nationalizes Chaco oil company, AFP 23.01.2009, http://www.news.google.com,
13.06.2011 oraz F. C. Diaz, “Pan American Energy Takes Bolivia to ICSID over Nationalization of
Chaco Petroleum”, Investment Treaty News 11.05.2010, s. 4 (Źródło: http://www.iisd.org/itn/wpcontent/uploads/2010/05/ITN-May-2010.pdf, 13.06.2011).
484
Patrz: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7432280.stm, 10.02.2011.
485
Patrz: http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp, 15.06.2011.
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ustalenie wartości przejmowanego mienia, a zatem i wysokość kwoty należnego
odszkodowania wraz odsetkami.

2. Nacjonalizacja
2.1. Pojęcie nacjonalizacji

Nacjonalizacja to jedna z kilku form wywłaszczenia bezpośredniego.
Nacjonalizacja nie ma charakteru sui generis. Założenie o szczególnym charakterze
nacjonalizacji, całkowicie różnym od pozostałych form wywłaszczenia bezpośredniego,
wydaje się błędne i dlatego krytykowane w literaturze przedmiotu486. Przekonanie o
szczególnym charakterze nacjonalizacji było typowe wyłącznie w okresie rozwoju
socjalizmu. Zgodnie z systematyką niniejszej dysertacji nacjonalizacja jest zaledwie
jednym z kilku przejawów wywłaszczenia bezpośredniego – formalnego, czyli
zgodnego z przepisami prawa krajowego, pozbawienia cudzoziemcy jego mienia. Taka
systematyka nacjonalizacji została odzwierciedlona w orzecznictwie trybunałów
międzynarodowych, pracach Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ (dalej: ILC), a
zwłaszcza w IV Raporcie F. Garcii-Amadora, specjalnego sprawozdawcy ILC ds.
odpowiedzialności

państw487,

oraz

we

współczesnej

doktrynie

prawa

międzynarodowego. Potwierdzeniem tego, że w orzecznictwie międzynarodowym
nacjonalizacja została uznana za jedną z form szeroko rozumianego wywłaszczenia jest
praktyka IUSCT. W sprawie American International Group, Inc. v. Iran trybunał
stwierdził, że użyte w art. II Claims Settlement Declaration pojęcie wywłaszczenia
odnosi się w równym stopniu do nacjonalizacji, jak i do innych form wywłaszczenia:

486

Krytycznie na temat poglądów bułgarskiego uczonego K. Katzarova na temat szczególnego charakteru
nacjonalizacji patrz zwłaszcza: B. Wortley, “Théorie de la Nationalisation by B. Katarzov (Book
Review)”, ICLQ 1961, vol. 10, s. 370. W polskiej doktrynie prawa międzynarodowego na szczególny
charakter nacjonalizacji, „nacjonalizacji w państwach socjalistycznych”, zwracał uwagę M. Lachs. Patrz:
M. Lachs, „Nacjonalizacja i rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych”, PiP 1958, zeszyt
10(152), s. 513.
487
Patrz: ILC Yearbook 1959, vol. II, s. 1 i n. Na s. 1 w spisie treści nagłówek Rozdziału II zatytułowano
„Wywłaszczenie w ogólności”, przy czym podrozdział 11 zatytułowano „Wywłaszczenie sensu stricto
oraz nacjonalizacja”. Na s. 12 autor przeciwstawia wywłaszczenie i nacjonalizację formom
wywłaszczenia pośredniego i naruszeniu kontraktu: „Poza wywłaszczeniem sensu stricto (i
nacjonalizacją) oraz różnymi rodzajami ‘pośredniego’ wywłaszczenia istnieje specjalna kategoria, która
dotyczy praw o charakterze i pochodzeniu kontraktowym”.
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Trybunał uznaje, iż jego jurysdykcja nad ‘wywłaszczeniami’, zgodnie z art. II paragraf
1 Claims Settelement Declaration odnosi się w równym stopniu do ‘nacjonalizacji’, jak
i do innych form odebrania488.

Podobny pogląd o miejscu nacjonalizacji w szerokim zbiorze form wywłaszczenia
bezpośredniego wyrażali przedstawiciele doktryny prawa międzynarodowego. Zdaniem
amerykańskiego uczonego M. Domke:
Termin wywłaszczenie, choć przeważnie mający zastosowanie do środków
podejmowanych w sprawach indywidualnych, jest czasami wykorzystywany w
przypadkach, gdzie słowo ‘nacjonalizacja’ jako środek generalnej zmiany w życiu
gospodarczym i społecznym państwa będzie bardziej właściwe. Doktrynalne
postrzeganie różnicy między ‘nacjonalizacją’ a ‘wywłaszczeniem’ może w gruncie
rzeczy mieć małe znaczenie praktyczne w realiach międzynarodowych stosunków
prawnych489.

Zbliżone poglądy reprezentował angielski prawnik G. White:
Niezależnie od tych różnic, nie można twierdzić, że wywłaszczenie i nacjonalizacja są
niezwiązanymi ze sobą konceptami, odkąd posiadają one ważne cechy wspólne.
Obydwa rodzaje środka wyprowadzane są z suwerenności terytorialnej państwa nad
każdym majątkiem w jego granicach, jak również obydwa obejmują przymusowy
transfer praw majątkowych …490.

Za tego rodzaju metodologią w postrzeganiu nacjonalizacji jako jednej z form
wywłaszczenia bezpośredniego opowiedzieli się również autorzy najważniejszej
współcześnie, przeszło tysiącstronicowej, publikacji z zakresu prawa inwestycyjnego –
M. Reisman, R. Bishop, J. Crawford, Foreign Investment Disputes …491.
Nacjonalizacja jest bezsprzecznie jedną z form wywłaszczenia bezpośredniego.
To co jest wspólne dla nacjonalizacji i innych form wywłaszczenia bezpośredniego,
zwłaszcza wywłaszczenia sensu stricto, to przymusowy transfer praw majątkowych
dokonywany przez państwo. Niewątpliwie jednak nacjonalizacja charakteryzuje się
również szeregiem cech typowych wyłącznie dla tej właśnie formy wywłaszczenia
bezpośredniego. Na cechy te w swoim orzecznictwie zwrócił uwagę IUSCT. W sprawie
Amoco International Finance Corp. (Partial) trybunał stwierdził:

488

Źródło: IUSCT Reports 1985, vol. 4, s. 101.
M. Domke, “Foreign Nationalizations”, AJIL 1961, vol. 55, nr 3, s. 588.
490
G. White, Nationalisation of Foreign Property, Londyn 1961, s. 43.
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M. Reisman, R. Bishop, J. Crawford, Foreign Investment Disputes. Cases, Materials and
Commentary, The Hague 2005, s. 837.
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114. … nacjonalizacja jest powszechnie definiowana jako transfer działalności
gospodarczej z własności prywatnej na rzecz sektora publicznego. Jest realizowana
poprzez wywłaszczenie aktywów przedsiębiorstwa lub jego kapitału zakładowego, w
celu utrzymania tego przedsiębiorstwa jako niezmienionej działalności gospodarczej
pod kontrolą Państwa. Współczesna nacjonalizacja często skutkuje przejęciem
własności nad kilkoma przedsiębiorstwami tego samego rodzaju, jak również może
mieć nawet zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw w danej gałęzi przemysłu.
Dlatego też może skutkować odebraniem majątku o znacznie większych rozmiarach niż
tradycyjne wywłaszczenie na cele publiczne, jak również inna jest jej natura, ponieważ
jest zawsze powiązana z określonymi wyborami politycznymi492.

Według duńskiego profesora I. Foighela nacjonalizacja jest publicznym nabyciem
majątku dla dobra ogółu, które od wywłaszczenia sensu stricto oraz wszelkiego rodzaju
restrykcji na majątku odróżnia szereg cech – cel, motywy, zakres, podmiot i przedmiot
nacjonalizacji493. Posługując się tymi kryteriami warto wskazać na kilka typowych cech
nacjonalizacji. Po pierwsze, w przypadku nacjonalizacji beneficjentem transferu praw
majątkowych jest wyłącznie państwo. Nacjonalizacja jest przeprowadzana zawsze
przez państwo na rzecz państwa lub podmiotu ustanowionego przez państwo. Państwo
nabywa

określony składnik

mienia

kontynuując
494

niezmienionej postaci (tzw. going concern)

działalność

gospodarczą

w

. Z kolei beneficjentem wywłaszczenie

sensu stricto może być zarówno państwo, jak i podmiot prywatny. Po drugie,
nacjonalizacja ma charakter generalny. Przedmiotem nacjonalizacji nie jest konkretne
mienie, jak w przypadku wywłaszczenia sensu stricto, lecz określona kategoria mienia.
Praktyka państw wskazuje, iż jest to kilka przedsiębiorstw lub wszystkie
przedsiębiorstwa w ramach określonej gałęzi gospodarki. Jeżeli nacjonalizacja
skierowana jest przeciwko jednemu przedsiębiorstwu o strategicznym znaczeniu dla
państwa posiadającemu monopol na określonym rynku, proces taki doktryna prawa
międzynarodowego określa nie jako nacjonalizację, lecz upaństwowienie495. Po trzecie,
nacjonalizacja charakteryzuje

się szczególnymi względami.

To co odróżnia

nacjonalizację od wywłaszczenia sensu stricto to szczególne motywy i cele, jakimi
492

§ 114 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1344.
I. Foighel, Nationalization. A Study in the Protection of Alien Property in International Law, Westport
1957 (Reprint: 1982), s. 14 i 15.
494
Jest to tzw. wartość kontynuacyjna przedsiębiorstwa – państwo jest zainteresowane zachowaniu
przedsiębiorstwa w niezmienionym kształcie w celu kontynuowania jego działalności gospodarczej.
Przechodzi ono jedynie na własność państwa.
495
Upaństwowienie ma miejsce wówczas, gdy określony sektor gospodarki znajduje się pod kontrolą
jednego przedsiębiorstwa sprawującego monopol w określonym sektorze gospodarki. Do przykładów
upaństwowienia można zaliczyć nacjonalizację Kan. Sueskiego przez Egipt w dn. 26.07.1956 r. oraz
nacjonalizację sektora naftowego przez Iran w dn. 02.05.1955 r. Egipt przejał na własność The Universal
Company of the Suez Maritime Canal a Iran – Anglo-Iranian Oil Co.
493
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kieruje się państwo pozbawiając cudzoziemca majątku. Są to głównie motywy
polityczne lub gospodarczo-społeczne. O ile wywłaszczenie sensu stricto ma znaczenie
lokalne, o tyle nacjonalizacja dotyczy szerszej zmiany w polityce gospodarczej
państwa. Zgodnie z metodologią zastosowaną przez S. Friedmana zakres tych zmian
można podzielić na dwa rodzaje – klasyczną nacjonalizację oraz socjalizację.
Nacjonalizacja w klasycznym ujęciu skutkuje interwencją państwa w ściśle określoną
gałąź gospodarki, jest rodzajem reformy gospodarczej mającej na celu utrzymanie
produkcji w określonej dziedzinie przemysłu lub określonych usług. Z kolei
socjalizacja oznacza całkowitą zmianę modelu gospodarczo-społecznego państwa, jest
motywowana

nie

tyle

gospodarczo,

co

ideologicznie,

głównie

za

sprawą

socjalistycznych teorii gospodarki. Dotyczy przejęcia wszystkich sektorów gospodarki.
Wyklucza zatem istnienie własności prywatnej496.
Wskazane cechy nacjonalizacji są zgodne z poglądami doktryny na temat
wywłaszczenia bezpośredniego497. Przede wszystkim jednak zostały odzwierciedlone w
praktyce państw i obiter dicta wyroków trybunałów międzynarodowych w sporach
wywłaszczeniowych.

2.2. Nacjonalizacja ziemi w wyniku reformy rolnej

Historycznie nacjonalizacja jako forma wywłaszczenia bezpośredniego była
przedmiotem analizy trybunałów międzynarodowych w sporach dotyczących skutków
prawnych reform rolnych wdrażanych w Europie Środkowej i Wschodniej po I i II
wojnie światowej. Po I wojnie światowej w nowopowstałych państwach Europy duże
gospodarstwa rolne podlegały nacjonalizacji, a majątki w ten sposób uzyskane
redystrybucji na rzecz większej liczby właścicieli ziemskich, głównie żołnierzy rezerwy
nowopowstałych państw498. W stosunkach polsko-niemieckich temat ten był
szczególnie aktualny w związku z reformą rolną przeprowadzoną na podatnie Ustawy z
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S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 12 i 13.
W 1952 r. Institut de droit international przyjął definicję nacjonalizacji, która zdaje sie odzwierciedlać
poglądy poszczególnych członków Instytutu. W wersji oryginalnej (franc.) brzmi ona następująco –
nacjonalizacja to: « le transfer à l’Etat, par mesure législative et dans un intérêt public, de biens ou
droits privés d’une certaine catégorie, en vue de leur exploitation ou contrôle par l’Etat, ou d’une
nouvelle destination qui leur serait donneé par celui-ci ». Cyt. za: F. Müncj, « Les effets d’une
nationalisation a l’étranger », Requeil des Cours, 1959-III, vol. 98, s. 419.
498
A. Fachiri, “Expropriation and International Law”, BYIL 1925, vol. 6, s. 159.
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dn. 28 grudnia 1925 r.499. W związku z zastosowaniem jej przepisów do niemieckich
majątków ziemskich z obszaru byłego zaboru niemieckiego Niemcy skierowały
przeciwko Polsce dwie skargi do STSM. W sprawie Certain German Interests in Polish
Upper Silesia (Merits), dotyczącej, między innymi, niemieckich majątków ziemskich
położonych na polskim Górnym Śląsku, STSM w stosunku do niektórych właścicieli
uznał, iż zapowiedź likwidacji tych majątków opublikowana w 1924 r. Monitorze
Polskim była niezgodna z postanowieniami Konwencji Górnośląskiej500. Druga sprawa,
The Polish Agrarian Reform and the German Minority501, dotyczyła niemieckich
majątków położonych w polskich województwach północno-zachodnich – pomorskim i
poznańskim. W 1933 r. sprawa ta została wycofana z STSM bez rozstrzygnięcia. Z
kolei sprawą, która zasługuje na szczególną uwagę, również dlatego, że odzwierciedla
te same zagadnienia prawne co dwie wyżej wymienione sprawy przeciwko Polsce, jest
sprawa Hungarian Optants rozpoznawana w 1927 r. przez węgiersko-rumuński
Mieszany Trybunał Arbitrażowy. Po upadku Cesarstwa Austro-Węgier Węgrzy,
których majątki ziemskie znalazły się w granicach poszerzonej terytorialnie Rumunii,
zostali poddani rumuńskiej reformie rolnej. Rumunia stała na stanowisku, iż przepisy o
reformie rolnej są zgodne z postanowieniami Traktatu z Trianon z 1920 r., czyli z
postanowieniami traktatu pokojowego między Węgrami a Ententą. Stanowisko
Rumunii wobec Węgrów było zbliżone do stanowiska Polski wobec Niemców. O ile
Rumunia upatrywała legitymizacji swoich działań w Traktacie z Trianon, Polska w
sporze z Niemcami upatrywała takiej legitymizacji w Traktacie Wersalskim z 1919 r.,
czyli w traktacie pokojowym między Niemcami a Ententą502. Analogicznie co
mniejszość niemiecka w Polsce, również mniejszość węgierska w Rumunii była
chroniona przed wywłaszczeniem normami prawa międzynarodowego lex specialis503.
Do

trybunałów

międzynarodowych

należała

499

ocena,

które

normy

prawa

Dz. U. z 1926 r. Nr 1, poz. 1.
Lista opublikowana w Monitorze Polskim z dn. 30.12.1924 r. zawierała wykaz majątków ziemskich
należących do 12 niemieckich właścicieli. STSM stwierdził naruszenie art. 6 – 22 Konwencji
Genewskiej, czyli przepisów opatrzonych wspólnym Tytułem III Wywłaszczenie.
501
PCIJ Publications 1933, Series A/B – N° 58, s. 174. W sprawie Niemcy zarzucili Polsce naruszenie
art. 7 i 8 Traktatu między Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską z dn.
28.06.1919 r., czyli dyskryminację polskich obywateli należących do niemieckiej mniejszości narodowej.
O zakazie dyskryminacji jako przesłance legalności wywłaszczenia patrz szerzej § X przedmiotowej
dysertacji.
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Patrz odpowiednio: art. 232 ust. 1 lit. b Traktatu z Trianon oraz art. 297 Traktatu Wersalskiego z 1919
r.
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Patrz odpowiednio: art. 250 Traktatu z Trianon oraz art. 6 – 22 Konwencji Genewskiej. Szerzej na
temat tej sprawy: S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 81 i n.
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międzynarodowego publicznego miały pierwszeństwo w zastosowaniu – czy te
umożliwiające wywłaszczenie na mocy traktatów pokojowych, czy jednak lex specialis
zabraniające takiego wywłaszczenia.
Określenie reform rolnych wdrażanych po I wojnie światowej przez państwa
europejskie nacjonalizacją nie było do końca precyzyjne, gdyż wdrażające te reformy
państwa nie były beneficjentami przymusowego transferu praw. Znacjonalizowana
ziemia podlegała redystrybucji. Nieco inaczej sytuacja kształtowała się po II wojnie
światowej, kiedy wiele państw socjalistycznych znacjonalizowało majątki ziemskie w
celu dalszego prowadzenia działalności rolniczej. Po II wojnie światowej trybunały
międzynarodowe właściwie nie rozpatrywały sporów wynikających z nacjonalizacji
ziemi w Europie Środkowej i Wschodniej. Z uwagi na napięte stosunki między blokiem
wschodnim a blokiem zachodnim, jak również powszechny brak woli po stronie państw
do poddawania sporów wywłaszczeniowych ocenie instytucji międzynarodowych,
spory wokół nacjonalizacji ziemi rozwiązywano głównie na drodze dyplomatycznej lub
poprzez zawieranie tzw. umów indemnizacyjnych. Na mocy umów indemnizacyjnych
państwa wywłaszczające wypłacały państwu pochodzenia podmiotów wywłaszczanych
zryczałtowaną kwotę odszkodowania. Nacjonalizacja majątków ziemskich po II wojnie
światowej miała charakter pełny – państwo przejmowało tytuł prawny do ziemi w celu
prowadzenia dalszej działalności rolniczej. W Polsce charakter taki miał dekret
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o reformie rolnej z dn. 6 września 1944
r. Art. 2 ust. 1 dekretu stanowił:
Wszystkie nieruchomości ziemskie wymienione w punktach b, c, d, i e części pierwszej
niniejszego artykułu przechodzą bezzwłocznie bez żadnego wynagrodzenia w całości
na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 1-ym część
druga504.

Na własność polskiego Skarbu Państwa na cele reformy rolnej przechodziły nie tylko
nieruchomości ziemskie wyszczególnione według kryterium powierzchni ogólnej lub
powierzchni użytków rolnych (art. 2 ust. 1 lit. e dekretu), ale również nieruchomości
ziemskie „będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej i obywateli polskich
narodowości niemieckiej” (art. 2 ust. 1 lit. b dekretu)505. Skutek prawny art. 2 ust. 1
dekretu następował z mocy prawa, z dniem wejścia w życie dekretu. Do przejęcia
504
505

Źródło: Dz. U. z 1944 r. Nr 4, poz. 17.
Ibidem.
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własności przez Skarb Państwa nie były konieczne żadne akty wykonawcze506. W
konsekwencji, polskie przepisy z 1944 r. o reformie rolnej należy uznać za klasyczny
przejaw nacjonalizacji507.
Zupełnie

wyjątkowo

w

orzecznictwie

trybunałów

międzynarodowych

problematyka nacjonalizacji dużych obszarów ziemskich po II wojnie światowej była
przedmiotem rozważań IUSCT. Irańskie prawo nacjonalizacyjne nie dotyczyło jednak
przejęcia nieruchomości rolnych jako takich, lecz przejęcia innej kategorii
nieruchomości – nieruchomości miejskich niezabudowanych508.
2.3. Nacjonalizacja sektora naftowego509

Po II wojnie światowej w wielu państwach proces nacjonalizacji objął
strategiczne dla tych państw gałęzie gospodarki. W państwach Europy Środkowej i
Wschodniej odpowiadał ideom gospodarki uspołecznionej, objął wiele gałęzi
przemysłu ciężkiego i lekkiego. W państwach Europy Zachodniej był przejawem
zwiększonej kontroli państwa nad przemysłem i transportem po zniszczeniach
wojennych.

Z

kolei

w

państwach

rozwijających

się

nacjonalizacja

była

odzwierciedleniem zasady „trwałej suwerenności państw nad zasobami naturalnymi”
propagowanej na forum OZN510.
W okresie powojennym orzecznictwo trybunałów międzynarodowych zostało
zdominowane przez spory wynikające z woli zwiększenia przez państwa rozwijające się
kontroli nad zasobami naturalnymi występującymi w granicach ich terytorium. Państwa
te domagały się zwiększenia wpływów budżetowych z tytułu wydobycia na ich
506

Por. w szczególności Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dn. 6.01.2003 r. w sprawie o
sygn. II Cr 1/02 (niepubl.) § 10. Zaświadczenie wydawane przez Wojewódzki Urząd Ziemski jedynie
potwierdzało, że dana nieruchomość spełniała wymogi dekretu o reformie rolnej i dlatego stanowi
własność Skarbu Państwa. Na podstawie tego zaświadczenia sąd dokonywał stosownego wpisu w
księdze wieczystej.
507
Tak też: S. Czuba, „Wywłaszczenie a inne sposoby przejęcia nieruchomości przez państwo”, AUMCS
1972, vol. XIX, s. 265.
508
Patrz, inter alia, wyroki w sprawach Mohtadi v. Iran (§§ 23-33) oraz R. S. Malek v. Iran (Merits) (§
47 i n.).
509
Patrz np. ILR 1994, vol. 67, s. 325.
510
Szerzej: J. Makarczyk, Principles of a New International Economic Order, Dordrecht 1988, s. 195 i n.
Zasada trwałej suwerenności państw nad zasobami naturalnymi wyrażona została w rezolucjach
Zgromadzenia Ogólnego nr 1314 (XIII) z dn. 12.12.1958 r. oraz nr 1803 (XVII) 14.12.1962 r. Jej
ucieleśnieniem była nacjonalizacja przemysłu wydobywczego oraz strategicznej infrastruktury w Iranie
(1951), Egipcie (1956), Indonezji (1957), Iraku Sri Lance i Kubie (1961), Algierii (od 1963), Syrii
(1964), Peru (1968), Boliwii i Zambii (1969), Chile (1970), Libii (od 1970), Arabii Saudyjskiej (1972)
oraz Kuwejcie (od 1973).
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terytorium ropy naftowej przez inwestorów zagranicznych (tzw. royalties), a w
perspektywie długookresowej – przejęcia przedsiębiorstw naftowych należących do
tych inwestorów. Nacjonalizacja polegała na stopniowym wycofywaniu się przez te
państwa z systemu koncesyjnego511. Ustawodawstwo nacjonalizacyjne szczególnie
dwóch państw, Iranu i Libii, podlegało ocenie trybunałów międzynarodowych w
sporach nacjonalizacyjnych. W Iranie przemysł naftowy został znacjonalizowany na
mocy dekretu Szaha z dn. 1 maja 1951 r., zatwierdzającego uchwały irańskiego
parlamentu z tego samego roku. Ponieważ monopol na wydobycie ropy w Iranie,
zgodnie z postanowieniami koncesji z 1933 r., posiadała brytyjska spółka Anglo-Iranian
Oil Co., była ona jedynym zagranicznym podmiotem dotkniętym skutkami dekretu512.
Zjednoczone Królestwo, biorąc w opiekę dyplomatyczną brytyjską spółkę, wniosło
skargę przeciwko Iranowi do MTS-u. W skardze Zjednoczone Królestwo stało na
stanowisku, iż Iran nie ma prawnej możliwości uchylenia się od procedury arbitrażowej
przewidzianej w postanowieniach koncesji z 1933 r., a z uwagi na treść dekret
nacjonalizacyjnego państwo to dopuściło się deliktu międzynarodowego polegającego
na traktowaniu brytyjskiej spółki niezgodnie z zasadami prawa międzynarodowego513.
W 1952 r. MTS w wyroku jurysdykcyjnym w sprawie Anglo-Iranian Oil Co.
(Preliminary) stwierdził, że irańska koncesja na rzecz Anglo-Iranian Oil Co. z 1933 r.
przewidująca obowiązek poddania sporu procedurze arbitrażowej nie jest umową
międzynarodową. W konsekwencji MTS uznał brak własnej jurysdykcji w tym sporze.
Problem nacjonalizacji sektora naftowego w Iranie powrócił ponownie na przełomie
1978 i 1979 r. wraz z rewolucją Ajatollahów. W dn. 8 stycznia 1980 r. Rada
Rewolucyjna uchwaliła tzw. Single Article Act. Na jego podstawie specjalna komisja
uzyskała kompetencje do oceny, czy umowy zawierane z zagranicznymi inwestorami
na wydobycie irańskiej ropy były zgodne z irańskim prawodawstwem, a zwłaszcza ze
wspomnianym wcześniej dekretem Szaha z 1951 r. Na mocy decyzji komisji umowy z
inwestorami były uznawane za nieważne. W świetle postanowień Single Article Act nie
jest jasne, czy nieważność umowy z inwestorem następowała wraz z momentem
wydania przez komisję decyzji (ex nunc), czy z momentem ogłoszenia Single Article
511

Patrz, dla przykładu, orzeczenie z 1982 r. w sprawie Kuwait and the American Independent Oil
Company (Aminoil). Źródło: ILM 1982, vol. 17, s. 1025, jak również: S. Swanson, “Iran-U.S. Claims
Tribunal: A Policy Analysis of the Expropriation Cases”, CWRJIL 1986, vol. 18, s. 314.
512
Więcej na temat tego sporu: S. Ghosh, Anglo-Iranian Oil Dispute, Kalkuta 1960.
513
ICJ Pleadings, Anglo-Iranian Oil Co. Case (United Kingdom v. Iran), s. 12., http://www.icjcij.org/docket/files/16/8979.pdf, 10.05.2011.
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Act (ex tunc). Niestety, IUSCT w swoim orzecznictwie nie przeprowadził szczegółowej
analizy tego zagadnienia, skupiając się raczej na analizie legalności nacjonalizacji,
włączając w to obowiązek odszkodowawczy514.
W Libii proces nacjonalizacji został przeprowadzony stopniowo na przestrzeni
kilku lat. W dn. 7 grudnia 1971 r. jako pierwszą znacjonalizowano w całości brytyjską
spółkę British Petroleum. W czerwcu 1973 r. znacjonalizowano amerykańską spółkę
Bunker Hunt Co. W dn. 1 września 1973 r. dokonano nacjonalizacji po 51 % koncesji
Libyan American Oil Company (dalej: LIAMCO) oraz siedmiu innych zagranicznych
przedsiębiorstw – Shell Libya, Esso Standard Libya Inc., Esso Sirte Inc., Grace
Petroleum Corp., Mobil Libya, Gelsenberg Libya, Texaco Overseas Petroleum Co. and
California Oil Co. W lutym 1974 r. Libia znacjonalizowała dalsze 49 % koncesji
LIAMCO. W tym samym miesiącu znacjonalizowano dwie inne spółki, w tym spółkę
Texaco Overseas Petroleum Co. and California Oil Co. Libijskie ustawodawstwo
nacjonalizacyjne dało początek kilku ważnym sporom wywłaszczeniowym, które
zostały poddane pod rozstrzygnięcie trybunałów arbitrażowych. Orzeczenia w tych
sporach wzbogaciły jurisprudence constante trybunałów międzynarodowych w zakresie
wywłaszczenia, zwłaszcza w kontekście ochrony praw majątkowych wynikających z
koncesji. Dwa najważniejsze orzeczenia zapadły w sprawach LIAMCO v. Libya i
Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits). Przykładowo, w sprawie LIAMCO
spółka prawa stanu Delaware skarżyła się na utratę praw do wydobycia ropy
wynikających z libijskich koncesji nr 16, 17 i 20. Wraz z nacjonalizacją spółka utraciła
wszystkie prawa, aktywa, udziały, prawo własności instalacji i urządzeń do
poszukiwania i wydobycia ropy i gazu, ropociągi i gazociągi, terminale przesyłowe i
zbiorniki na ropę. Trybunał nie przeprowadził szczegółowej analizy nacjonalizacji jako
formy pozbawienia mienia. Niemniej, uznał nacjonalizację za odzwierciedlenie
ówczesnych tendencji polegających na zwiększaniu przez państwa kontroli nad
sektorem naftowym:
… nacjonalizacja przez Państwo prywatnego majątku zaczęła być praktykowana na
znacznie większą skalę niż w przeszłości. Jako różna od indywidualnych aktów
514

Por. orzeczenie w sprawie Amoco International Finance Corp. (Partial) (§§ 72-79 i 84-182). W
sprawie IUSCT stwierdził, że do wywłaszczenia (expropriation) doszło w okresie między kwietniem
1979 r. a 24.12.1980 r., czyli dniem w którym spółka otrzymała telex od komisji o uznaniu umowy (tzw.
Khemco Agreement) za nieważną w świetle Single Article Act. IUSCT nie przesądził zatem, że do
wywłaszczenia doszło w dniu ogłoszenia Single Article Act, co potwierdzałoby uznanie tego środka za
nacjonalizację. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1335.
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wywłaszczenia opartych na prawie administracyjnym i na cele publiczne,
nacjonalizacja przyjęła, co do zasady, charakter zbiorowego środka legislacyjnego
motywowanego powszechną polityką społeczną Państwa. Dlatego jest określana aktem
suwerennym, immunizowanym przed kontrolą sądową i podlegającym prawu
międzynarodowemu gdziekolwiek pojawią się elementy zagraniczne515.

W przedmiotowej sprawie trybunał uznał nacjonalizację za akt suwerenny podlegający
ocenie w świetle prawa międzynarodowego publicznego, aczkolwiek wyłącznie tam,
gdzie pojawia się tzw. element zagraniczny. Poza powyższym stwierdzeniem trybunał
nie pogłębił rozważań na temat definicji nacjonalizacji. Trybunał w dużej mierze skupił
się na analizie legalności działań Libii, aniżeli na nacjonalizacji jako formie
wywłaszczenia bezpośredniego. Podejście takie towarzyszyło właściwie wszystkim
trybunałom arbitrażowym rozpatrującym spory wynikające z nacjonalizacji sektora
naftowego w Libii516.
2.4. Nacjonalizacja sektora bankowego i ubezpieczeniowego

Nacjonalizacja instytucji bankowych i ubezpieczeniowych to kolejny przejaw
wywłaszczenia bezpośredniego. Nacjonalizacja tego sektora miała miejsce w trakcie i
zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Przykładowo, w Bułgarii banki
znacjonalizowano już w 1942 r. Z kolei w Czechosłowacji banki i instytucje
ubezpieczeniowe zostały znacjonalizowane w 1945 r. na podstawie Dekretu nr 102/45 i
103/45517. Jak wskazują powyższe przykłady nie miało znaczenia, jaka konkretnie
ideologia przyświecała aktualnie sprawującym władzę w Bułgarii lub Czechosłowacji.
W Bułgarii nacjonalizacji sektora bankowego dokonały carskie władze sprzymierzone z
III Rzeszą, natomiast w Czechosłowacji – w miarę niezależne wówczas władze tego
państwa starające się przywrócić kontrolę nad czeską gospodarką po latach niemieckiej
okupacji. Nacjonalizacja banków nie ominęła również państw Europy Zachodniej oraz
państw pozaeuropejskich518. We Francji w dn. 2 grudnia 1945 r. została uchwalona
ustawa o nacjonalizacji banków, która swoim zakresem objęła Banque de France oraz
cztery największe francuskie banki komercyjne. Nie objęła natomiast pozostałych
515

Źródło: ILM 1981, vol. 20, s. 48 i 49.
Por.: F. Ruddy, “Nationalization and International Law: Testimony of Elihu Lauterpacht”, IL 1983,
vol. 17, nr 1, s. 105.
517
I. Foighel, Nationalization. A Study in the Protection of Alien Property in International Law, Westport
1957 (Reprint: 1982), s. 57 i 58.
518
Por.: R. N. White, State, Class and the Nationalization of Mexican Banks, New York 1992, s. 97 i n.
516
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instytucji bankowych i finansowych, dlatego doktryna wyrażała wątpliwości, czy
ustawa rzeczywiście odpowiadała klasycznemu pojęciu nacjonalizacji, czy była raczej
przejawem wywłaszczenia519. Spośród państw pozaeuropejskich w 1955 r. Indie
zdecydowały o częściowym upaństwowieniu największej instytucji bankowej w tym
kraju – The Imperial Bank of India. Dotychczasowi udziałowcy zachowali prawo do 45
% udziałów w banku.
Zakres działania określonego środka nie może być jedynym kryterium
przesądzającym o istocie nacjonalizacji. Nacjonalizacja ma miejsce również wtedy, gdy
nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich przedsiębiorstw należących do danego
sektora gospodarki, a jedynie niektóre z nich. Mamy wówczas do czynienia z tzw.
częściową nacjonalizacją. Przykładem tzw. częściowej nacjonalizacji jest nie tylko
opisana powyżej nacjonalizacja irańskiego i libijskiego sektora naftowego, ale również
nacjonalizacja

sektora

bankowo-ubezpieczeniowego

we

Francji.

Problematyka

nacjonalizacji sektora bankowego powróciła we Francji w 1982 r. Na podstawie ustawy
z grudnia 1981 r. Francja zamierzała znacjonalizować przedsiębiorstwa przemysłowe i
dwa banki o depozytach przekraczających równowartość miliarda franków każdy. W
konsekwencji francuskie władze zamierzały przeprowadzić jedynie częściową
nacjonalizację sektora bankowego. Francuska ustawa nacjonalizacyjna wzbudziła
szereg zastrzeżeń co do jej zgodności z francuską konstytucją. W sprawie Law on the
Nationaization of French Banks francuska Rada Konstytucyjna stwierdziła, że
wyłączenie z zakresu zastosowania ustawy banków o kapitale zagranicznym nie
narusza zasady równości. Nie ujmuje w niczym istocie nacjonalizacji, która jako środek
generalny może mieć takie samo zastosowanie do obywateli, jak i do cudzoziemców.
Według Rady Konstytucyjnej wyjęcie spod zakresu zastosowania ustawy banków z
zagranicznym kapitałem miało walor praktyczny. Eliminowało ryzyko ewentualnych
roszczeń pod adresem Francji, których podstawą byłyby standardy wynikające z prawa
międzynarodowego publicznego:
Choć prawdą jest, że banki, w których zarejestrowany kapitał należący pośrednio lub
bezpośrednio do osób fizycznych niezamieszkałych we Francji lub osób prawnych
nieposiadających domicylu we Francji, mają taki sam status jak inne banki,
prawodawca miał pełne prawo, nie naruszając zasady równości, do wyłączenia ich spod

519

I. Foighel, op. cit., s. 17.
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nacjonalizacji z obawy o problemy, jakie nacjonalizacja tych banków może stworzyć na
płaszczyźnie międzynarodowej520.

W orzecznictwie międzynarodowym nacjonalizacja sektora bankowego i finansowego
była przedmiotem rozważań trybunałów międzynarodowych stosunkowo późno, bo
dopiero w latach 80-ych XX w. Spory o nacjonalizację sektora bankowego i
finansowego rozpatrywał IUSCT. W Iranie prywatne banki znacjonalizowano zaraz po
wybuchu rewolucji islamskiej na podstawie Aktu Rady Rewolucyjnej nr 7/2287 z dn.
11 czerwca 1979 r.521. W dn. 25 czerwca 1979 r. znacjonalizowano również instytucje
finansowe. W konsekwencji określona liczba spraw dotyczących nacjonalizacji przez
Iran banków i instytucji finansowych była przedmiotem rozważań IUSCT. Przykładami
spraw, które dotyczyły nacjonalizacji sektora bankowego w Iranie były sprawy R. S.
Malek v. Iran (Merits) oraz Khosrowshahi v. Iran. W sprawie R. S. Malek v. Iran
(Merits) IUSCT uznał, że datą pozbawienia skarżącego akcji Bank Mellat oraz Bank of
Industry and Mine była data uchwalenia aktu o nacjonalizacji prywatnych banków.
Tym samym, IUSCT nie podzielił stanowiska skarżącego, jakoby do pozbawienia akcji
doszło z momentem wtargnięcia do mieszkania skarżącego przez członków gwardii
rewolucyjnej i skonfiskowania przez nich certyfikatów poświadczających istnienie
przedmiotowych akcji522. Podobinie, w sprawie Khosrowshahi v. Iran IUSCT uznał, że
do pozbawienia przeszło 33,000 akcji w prywatnym banku doszło z momentem
uchwalenia ustawy o nacjonalizacji banków. Skarżący nie kwestionowali, ani samego
faktu nacjonalizacji, ani daty jej przeprowadzenia, niemniej wskazali, że od momentu
jej przeprowadzenia nie otrzymali żadnego formalnego pisma od nowego zarządu
znacjonalizowanego banku lub bezpośrednio od władz Iranu. W konsekwencji, zdaniem
skarżących,

zostali

oni

pominięci

w

programie

odszkodowawczym

za

znacjonalizowane akcje523. Z kolei w sprawie F. Lincoln Riahi v. Iran IUSCT,
powołując się na wyszczególnione tu orzeczenia w sprawach R. S. Malek v. Iran
(Merits) i Khosrowshahi v. Iran, wskazał, iż skarżący jest uprawniony do
odszkodowania za znacjonalizowane udziały kapitałowe w banku. IUSCT uznał, iż
skarżący może się ubiegać przed trybunałem o odszkodowanie, nawet jeżeli wykazał
520

Źródło: ILR vol. 75, s. 712.
Treść ustawy przywołana została m.in. w wyroku w sprawie R. S. Malek v. Iran (Merits) (§ 35).
522
§§ 36 i 37 wyroku. Ostatecznie IUSCT odrzucił skargę o odszkodowanie za znacjonalizowane akcje z
uwagi, iż w momencie nacjonalizacji skarżący nie posiadał obywatelstwa USA. IUSCT nie miał tym
samym jurysdykcji do rozstrzygnięcia sprawy co do meritum.
523
§§ 60-63 i 82 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com//Documents/En/1292.aspx, 10.05.2011.
521
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się bezczynnością i nie wystąpił z takim roszczeniem na etapie krajowym do dnia
podpisania Deklaracji Algierskich524. Bardzo podobnie co nacjonalizacja sektora
bankowego przebiegała w Iranie nacjonalizacja sektora ubezpieczeniowego. W dn. 25
czerwca 1979 r. została uchwalona ustawa o nacjonalizacji wszystkich prywatnych
przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Art. 1 ustawy stanowił:
W celu ochrony osób ubezpieczonych, rozwoju sektora ubezpieczeniowego i całego
Państwa, jak również pragnąc by [sektor ten – dodano] służył społeczeństwu, od daty
tej ustawy wszystkie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe w Iranie uznaje się za
znacjonalizowane, potwierdzając jednocześnie zasadę warunkowo uzasadnionej
własności525.

Irańskie przepisy o nacjonalizacji sektora ubezpieczeniowego były podstawą wniesienia
do IUSCT co najmniej dwóch ważnych spraw – American International Group, Inc. v.
Iran526 i INA Corporation v. Iran. Pierwsza z nich, American International Group, Inc.,
dotyczyła nacjonalizacji 35 % udziałów w spółce prawa irańskiego należących do
czterech amerykańskich i bermudzkich spółek, będących z kolei w całości własnością
skarżącego – spółki AIG. Druga sprawa, INA Corporation, dotyczyła nacjonalizacji 20
% udziałów w innej spółce prawa irańskiego, będących własnością spółki prawa stanu
Pensylwania – INA. W obydwu sprawach skarżący nie kwestionowali prawa Iranu do
nacjonalizacji. Skarżyli się natomiast na brak „szybkiego, adekwatnego i efektywnego”
(prompt, adequate and effective) odszkodowania za znacjonalizowane udziały w
irańskich spółkach ubezpieczeniowych. W konsekwencji nacjonalizacja jako forma
wywłaszczenia

bezpośredniego

mienia

cudzoziemców

w

ogóle

nie

była

kwestionowana. Iran, przedstawiając stanowisko w sprawie American International
Group, Inc., nie komentował szczegółowo faktu przeprowadzenia nacjonalizacji.
Ustosunkował

się

natomiast

do

zarzutów

skarżącego

dotyczących

braku

odszkodowania. IUSCT w następujących słowach streścił stanowisko Iranu:
Pozwani [Iran i spółka Central Insurance of Iran – dodano] zaprzeczają by naruszyli
zasady międzynarodowego prawa zwyczajowego poprzez nacjonalizację [spółki –
dodano] Iran America, dokonując, czy to nacjonalizacji sektora ubezpieczeniowego,
czy to poprzez brak wypłaty, jak dotąd, jakiegokolwiek odszkodowania. Argumentują,
iż prawo do nacjonalizacji jest uniwersalnie uznane jako wyraz stałej suwerenności
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§§ 290 – 295 wyroku. IUSCT Reports 2004, vol. 37, s. 89-90.
Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1621.aspx, 05.05.2011.
526
IUSCT Reports 1985, vol. 4, s. 98.
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przysługującej każdemu państwu nad zasobami naturalnymi i działalnością gospodarczą
w granicach swojego terytorium527.

IUSCT powtórzył stanowisko Iranu, że prawo do nacjonalizacji, również prywatnych
banków i towarzystw ubezpieczeniowych, jest wyrazem suwerenności państwa
wywłaszczającego i jego pełnej swobody do kształtowania własnego ustroju
gospodarczego.
Niezależnie od przywołanych tu przykładów orzecznictwu międzynarodowemu
jest znana stosunkowo niewielka liczba spraw dotyczących nacjonalizacji sektora
bankowego i ubezpieczeniowego. W większości z nich istota nacjonalizacji nie
stanowiła przedmiotu sporu między stronami. Trybunały międzynarodowe zmuszone
były raczej przesądzać o prawie do odszkodowania i jego wysokości, niż o istocie
nacjonalizacji. I to w ten właśnie sposób wzbogacały jurisprudence constante w
zakresie wywłaszczenia528.
2.5. Nacjonalizacja: „socjalizm XXI wieku”

Nacjonalizacja, choć nie jest już tak powszechnie stosowanym środkiem
odebrania mienia cudzoziemców jak w poprzednich dekadach, w dalszym ciągu
prowadzi do licznych sporów wywłaszczeniowych. Jako środek pozbawienia mienia
cudzoziemców nacjonalizacja była stosowana w pierwszej dekadzie XXI w. przez
Wenezuele, Boliwię i Ekwador. Przywódcy wszystkich trzech wymienionych państw
konsekwentnie wdrażali politykę zwiększania roli i pozycji państwa w gospodarce
narodowej. Dla prezydenta Wenezueli H. Chaveza była ona niczym innym jak
realizacją wizji „socjalizmu XXI wieku”529 – publicznego zarządzania gospodarką w
XXI w. Nacjonalizacja i inne formy wywłaszczenia bezpośredniego były prawnymi
instrumentami realizacji tej polityki. Należy wskazać, iż nacjonalizacja oraz inne formy
wywłaszczenia bezpośredniego nie są per se czymś co należy w tym kontekście oceniać
negatywnie.

Są

one

jedynie

instrumentarium,

527

prawnymi

narzędziami

Ibidem, s. 103.
Najnowszym przykładem zastosowania nacjonalizacji w sektorze bankowym jest przejęcie przez
Wybrzeże Kości Słoniowej 4 największych banków komercyjnych w tym kraju z uwagi na niestabilna
sytuację wewnętrzną. Więcej: Briefing prasowy P. J. Crowleya rzecznika prasowego Departamentu Stanu
USA z dn. 18.02.2011 (http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2011/02/156818.htm, 18.02.2011).
529
Venezuela
cement
is
nationalized,
BBC
News
5.04.2008,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7329838.stm, 13.06.2011.
528

168

wykorzystywanymi dla realizacji dobrego lub złego programu lub projektu
politycznego (policy). Negatywnie lub pozytywnie można bowiem oceniać politykę, a
nie instrumenty służące do jej realizacji.
W pierwszej kolejności Wenezuela, Boliwia i Ekwador zdecydowały się na
nacjonalizację sektora naftowego i gazowego. Przykładowo, w Boliwii w dn. 1 maja
2006 r. wydano Dekret Nr 28701530. Na jego podstawie doszło do całkowitej
nacjonalizacji ropy i gazu rozumianych jako surowce naturalne. Od tego momentu
jedynym właścicielem ropy i gazu mogło być państwo. W szczególności, państwo
przejęło na własność ropę i gaz wydobyte przez zagranicznych inwestorów, przejęło
również pełną kontrolę nad ich dystrybucją i sprzedażą531. Poza nacjonalizacją
surowców naturalnych Boliwia dokonała również częściowej nacjonalizacji przemysłu
naftowego i gazowego przejmując po 51 % akcji w pięciu spółkach z zagranicznym
kapitałem532. Choć nacjonalizacja przemysłu naftowego i gazowego miała charakter
częściowy, odpowiadała kryteriom klasycznej nacjonalizacji – państwo kierowało się
wolą przebudowy systemu gospodarczo-społecznego, kontynuowało działalność
gospodarczą w określonej dziedzinie, a przyjęty środek wymierzony był we wszystkie
przedsiębiorstwa określonego sektora. W kolejnych latach Boliwia kontynuowała
proces nacjonalizacji. Prezydent Boliwii wydał szereg dekretów o przejęciu pozostałych
udziałów w częściowo znacjonalizowanych już spółkach. Nie rzadko dekrety te miały
charakter zindywidualizowany i skierowane były wobec konkretnej spółki, jak miało to
na przykład miejsce w przypadku spółki Empresa Petrolera Chaco S.A. Ponieważ w
2007 r. Boliwia wypowiedziała Konwencję ICSID, dochodzenie na arenie
międzynarodowej przez inwestorów zagranicznych odszkodowania za pozbawienie
530

Zgodnie z postanowieniami dekretu Boliwia uzyskała prawo – 1. własności wydobytej ropy i gazu, 2.
„kontroli i zarządu” wszystkimi aspektami produkcji i dystrybucji ropy i gazu, 3. renegocjacji w terminie
180 dni wszystkich kontraktów z udziałem cudzoziemców, 4. odebrania 51 % udziałów w spółkach, 5.
wzrostu opodatkowania i opłat koncesyjnych z eksploatacji dwóch ja większych złóż gazu z 50 % do 82
%, 6. przeprowadzenia audytu we wszystkich zagranicznych spółkach wydobywczych inwestujących w
Boliwii dla określenia należnych podatków. Więcej: M. Nagel, “Bolivian Gas Nationalisation:
Negotiation v. Arbitration”, WA&MR 2007, vol. 1, nr 2, s. 193 oraz.
531
Pełna treść dekretu wraz z komentarzem dostępne w: D. Cairns i A. Camprubi, “The Terms of
Supreme Decree No. 28701 (‘The Nationalization Decree’)”, IALR 2006, nr 4, s. 38 i n.
532
W dn. 01.05.2006 r. prezydent E. Morales w asyście wojska pojawił się na jednej z instalacji
wydobywczych. Według The Economist podjęte tego dnia prez boliwijskie władze działania zmierzały do
„ochrony” (guard) zasobów ropy i gazu, dotyczyły łącznie 53-ech instalacji w całym kraju. Należy
rozważyć, czy tego typu działania, przy uznaniu że doszło do nacjonalizacji 51 % udziałów w 5 spółkach
z zagranicznym kapitałem, nie stanowiły wywłaszczenia de facto pozostałej części udziałów. Więcej:
“Investors and others are taking stock after Bolivia’s president, Evo Morales, sent troops go ‘guard’ 53
private energy installations ...”, The Economist 3.05.2006, http://www.economist.com/node/6875439,
13.06.2011.
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mienia stało się nierealne. W tamtym czasie w ramach ICSID przeciwko Boliwii
toczyło się co najmniej kilka spraw. Ich kontynuowanie stało się niemożliwe ze
względu na utratę jurysdykcji do ich oceny przez ICSID i powołane w ramach tego
systemu trybunały arbitrażowe533. W przeciwieństwie do Boliwii w Wenezueli
nacjonalizacja objęła wiele różnych sektorów gospodarki, m.in. sektor naftowy i
cementowy. Będące w mocy od 1975 r. ustawodawstwo nacjonalizacyjne
przewidywało, iż zagraniczne inwestycje w sektorze naftowym mogły być
zorganizowane jedynie w określonych formach prawnych534. W dn. 26 lutego 2007 r.
prezydent Wenezueli na mocy upoważnienia parlamentarnego z dn. 1 lutego 2007 r.
wydał dekret, na podstawie którego dotychczasowe formy prawne miały ulec
„przekształceniu”

(migración)

w

joint-ventures

pod

kontrolą

państwowego

przedsiębiorstwa naftowego PDVSA. PDVSA miało dysponować 60 % udziałów w
każdym z nowopowstałych joint-ventures. Choć większość inwestorów zagranicznych
inwestujące w dorzeczu Orinoko przystała na zmiany prawne, dwie amerykańskie
spółki naftowe, ExxonMobil i ConocoPhilips, w ustalonym ustawowo terminie nie
zdołały porozumieć się z rządem Wenezueli, a w konsekwencji, w czerwcu 2007 r.,
zostały formalnie wywłaszczone. W odpowiedzi na to wywłaszczenie obydwie spółki
wniosły przeciwko Wenezueli skargi do ICSID. Sprawy zarejestrowano odpowiednio
jako Mobil Corporation et al. v. Venezuela (Jurisdiction) oraz ConocoPhillips
Company v. Venezuela (Pending)535. Przykładowo w sprawie Mobil Corporation et al.
skarżący oprali petitum skargi na holendersko-wenezuelskim BIT z 1993 r.536. Wskazali
jednocześnie, iż „między stronami brak jest sporu co do podstawowych okoliczności,
które były podstawą arbitrażu”, spornym pozostawała natomiast wysokość należnego za
nacjonalizację

odszkodowania537.

Spory

między

Wenezuelą

a

pozostałymi

zagranicznymi spółkami naftowymi wokół nowego prawa rozstrzygano w drodze
negocjacji dwustronnych. Francuski Total, brytyjski BP plc, norweski Statoil i
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Patrz zwłaszcza Pan American Energy LLC v. Bolivia (Pending).
Patrz: ILM 1975, vol. 14, s. 1489 i n.
535
Sprawa w toku. Więcej: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0223.pdf, 19.03.2013.
536
Zastosowanie holendersko-wenezuelskiego BIT było spowodowane strukturą właścicielską spółki. W
2005 r. amerykańska spółka Mobil (Delaware) zarejestrowała w Holandii spółkę Venezuela Holdings,
która nabyła 100% udziałów w dwóch amerykańskich spółkach-córkach. Te z kolei były właścicielami
100 % w dwóch innych spółkach zarejestrowanych na Bahamach. Każda z dwóch spółek bahamskich
posiadała odpowiednio 50 i 41.66 % w dwóch projektach wydobywczych w dorzeczu Orinoko (Cerro
Negro i La Ciba).
537
§§ 30 i 33 decyzji. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0538.pdf,
13.03.2013.
534
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amerykański Chevron zgodziły się na przekazanie PDVSA od 60 do 82 % udziałów w
projektach naftowych w dorzeczu Orinoko. W dn. 7 maja 2009 r. parlament Wenezueli
upoważnił prezydenta do dalszej nacjonalizacji sektora naftowego538. W jej wyniku
Wenezuela przejęła kolejne instalacje naftowe, terminale i tankowce należące do
inwestorów zagranicznych539. Poza sektorem naftowym w Wenezueli nacjonalizacja
objęła

również

przedsiębiorstwa

należące

do

innych

sektorów

gospodarki.

Przykładowo, w 2008 r. znacjonalizowano sektor cementowy kontrolowany przez
trzech zagranicznych inwestorów – meksykański CEMEX, szwajcarski Holcim i
francuski Lafarge540. Ponieważ negocjacje z rządem Wenezueli w sprawie wysokości
należnego odszkodowania nie powiodły się, spółki CEMEX i Holcim zdecydowały się
na wniesienie skarg przeciwko Wenezueli do ICSID. Skargi zarejestrowano
odpowiednio jako CEMEX v. Venezuela (Jurisdiction) i Holcim Limited et al. v.
Venezuela (Pending). Na sierpień 2013 r. sprawy te były nadal w toku541.
Przedstawione powyżej przykłady zastosowania nacjonalizacji jako narzędzia
realizacji idei „socjalizmu XXI wieku” wskazują, że nacjonalizacja, choć nie tak
popularna jak w ubiegłych dekadach, była nadal środkiem realizacji określonej polityki
gospodarczej państw. Formułowane przez inwestorów skargi na działania państw
dowodzą, że prawo państwa do nacjonalizacji oraz fakt jej przeprowadzenia nie były
kwestionowane, skarżono zaś brak jakiegokolwiek odszkodowania lub zbyt niską jego
wysokość542.

3. Wywłaszczenie sensu stricto

3.1. Pojęcie wywłaszczenia sensu stricto
538

Pełny tekst ustawy nacjonalizacyjnej z 7.05.2009 r. dostępny na stronie wenezuelskiego dziennika
ustaw: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/070509/070509-39173-1.html, 13.06.2011.
539
“Assets grab. Venezuela’s government takes over more of the oil and gas industry”, The Economist
12.05.2009, http://www.economist.com/node/13640166?Story_ID=E1_TPGQDTGG, 13.06.2011.
540
Spółki wenezuelskie kontrolowane przez Cemex, Holcim i Lafarge zostały znacjonalizowane w
czerwcu 2008 r. Na skutek niepowodzenia negocjajcji z rządem spółki należące do Cemex zostały
formalnie wywłaszczone dekretami z dn. 27.05.2008, 15.08.2008 i 19.08.2008. Por. Cemex seek
arbitration over Venezuela arbitration, depesza AFP z 04.12.2008 r., http://www.news.google.com,
13.06.2011.
541
Holcim and Venezuela signed an agreement regarding Venezuela’s compensation for the
nationalization of Holcim Venezuela, Holcim Press Release 13.09.2010, http://www.holcim.com/en.html,
13.06.2011.
542
Patrz, inter alia, sprawa CEMEX v. Venezuela (Jurisdiction) (§ 29).
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Wywłaszczenie sensu stricto jest drugą, obok nacjonalizacji, najbardziej
popularną

formą

wywłaszczenia

bezpośredniego.

Choć

szereg

umów

międzynarodowych posługuje się pojęciem wywłaszczenia w wąskim, sensu stricto
znaczeniu, nie definiuje go543. Prawo międzynarodowe nie wykształciło bowiem
definicji legalnej wywłaszczenia sensu stricto. Trybunały międzynarodowe orzekające
w sporach wywłaszczeniowych w poszukiwaniu znaczenia tego pojęcia odwoływały się
do prawa krajowego i dorobku doktryny, aniżeli do treści norm prawa
międzynarodowego publicznego. W konsekwencji, wywłaszczenie sensu stricto było
rozumiane tak, jak nakazywało to jego najbardziej potoczne znaczenie – jako akt
indywidualny, służący odebraniu konkretnego składnika mienia, podejmowany,
podobnie jak w przypadku nacjonalizacji, na podstawie przyjętych specjalnie w tym
celu przepisów prawa krajowego. W przeciwieństwie jednak do nacjonalizacji
wywłaszczenie sensu stricto jest przeprowadzane na podstawie indywidualnego aktu
prawa – decyzji administracyjnej lub dekretu, ewentualnie specjalnej ustawy
skierowanej wyłącznie do konkretnego adresata celem pozbawienia go konkretnie
wskazanego prawa majątkowego. Nie rzadko wywłaszczenie sensu stricto jest
przeprowadzane na podstawie orzeczenia sądu krajowego przymuszającego do
wykonania decyzji wywłaszczeniowej. Pozbawienie mienia służy realizacji określonego
celu publicznego. Tak rozumiane wywłaszczenie sensu stricto jest legalne, o ile są
spełnione dwa podstawowe kryteria – wspomniany cel publiczny odebrania i wypłata
poszkodowanemu słusznego odszkodowania. Cel publiczny wywłaszczenia wskazuje
dyskrecjonalnie państwo. Jest nim zazwyczaj potrzeba realizacji określonej inwestycji
publicznej, np. poprzez pozyskanie gruntów pod budowę autostrady lub lotniska,
potrzeba utrzymania ważnej ze strategicznego lub społecznego punktu widzenia
działalności wytwórczej, np. poprzez przejęcie deficytowego przedsiębiorstwa, jak
również potrzeba ochrony określonych dóbr publicznych, takich jak zdrowie, wyznanie,
moralność, czy środowisko naturalne.

543

Patrz art. II ust. 1 Claims Settlement Declaration z dn. 19.01.1981 r., jak również postanowienia
szeregu umów indemnizacyjnych, np. art. 2 umowy węgiersko-amerykańskiej z dn. 6.03.1973, art. 1 ust.
1 umowy polsko-brytyjskiej z dn. 11.11.1954 r., czy art. 1 lit. a umowy bułgarsko-włoskiej z dn.
26.06.1965. Umowy zawarte przez Polskę posługują się, co do zasady, pojęciem „środki
wywłaszczeniowe” (meassures of expropriation), choć duża ich część stosuje określenie „środki
nacjonalizacyjne”.
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Jak mało kto istotę wywłaszczenia sensu stricto uchwycił przedstawiciel
polskiej doktryny prawa, profesor Uniwersytetu Lwowskiego M. Zimmermann. W
1933 r. po przeprowadzeniu badań prawnoporównawczych i skonfrontowaniu
poglądów doktryny prawa z różnych państw europejskich, określił wywłaszczenie w
sposób następujący:
Określa się więc wywłaszczenie … jako odebranie, względnie odebranie lub
ograniczenie prawa własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych, praw
absolutnych, majątkowych, użytkowych, podmiotowych, prywatnych, względnie
dobrze nabytych, w indywidualnym przypadku. Odebranie to pojmuje się albo jako
wtargnięcie (‘Angriff’) na podatnie prawa publicznego w dziedzinę prawa prywatnego,
albo jako uprawnienie wynikające z samego pojęcia prawa własności. Odebranie to ma
nastąpić aktem indywidualnym, aktem administracyjnym konstytutywnym, względnie
deklaratoryjnym, albo nawet wprost ustawą specjalną, i to za odszkodowaniem,
względnie bez tego wymogu, jako wykonanie prawa państwa …544.

W innym miejscu swojej monografii M. Zimmermann określił wywłaszczenie w sposób
bardziej lakoniczny. Stwierdził jedynie, że wywłaszczenie jest „odebraniem własności
indywidualnej za odszkodowaniem”545. Dodał przy tym, że „[n]ie mamy potrzeby
bliższego rozwijania tego jej uzasadnienia”546. Wywłaszczenie powinno być bowiem
rozumiane w możliwie prosty i potoczny sposób. To akt publicznoprawny o skutkach
prywatnoprawnych, który dotyka własności indywidualnej. W ten właśnie sposób
wywłaszczenie sensu stricto rozumiane było w doktrynie prawa międzynarodowego. W
IV Raporcie na temat odpowiedzialności państwa z 1959 r. F. Garcia-Amador,
specjalny sprawozdawca ILC, położył nacisk właśnie na indywidualny charakter
ingerencji w mienie, w przeciwieństwie do ingerencji o charakterze masowym –
nacjonalizacji547. Tak też wywłaszczenie było rozumienie w 1959 r. przez F. Müncha w
ramach jego wykładu w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. F. Münch
przeciwstawił wywłaszczenie nacjonalizacji, określając to pierwsze jako wywłaszczenie
klasyczne (l’expropriation classique) wymierzone w dobro wyszczególnione ze
względu na jego użyteczność publiczną548. Inny przedstawiciel doktryny prawa

544

M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 71.
Ibidem, s. 82.
546
Ibidem.
547
International responsibility: Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC Yearbook
1959, vol. II, s. 13, http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1959_v2_e.pdf,
13.07.2012.
548
F. Münch, « Les Effets d'une Nationalisation a la Etranger », Recueil des Cours, 1959-III, vol. 98, s.
419. Na temat pojęcia wywłaszczenia z wykładach Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego patrz
545
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międzynarodowego, S. Friedman, na określenie wywłaszczenia sensu stricto używał
terminu „wywłaszczenie indywidualne” (individual expropriation). Przeciwstawiał je
kategorii „wywłaszczenia generalnego” (general expropriation)549. Wywłaszczenie
generalne uczony dzielił na trzy subkategorie – nacjonalizację, monopol i
wprowadzony przez państwo zakaz określonego działania550. Z kolei wywłaszczenie
indywidualne uczony wywodził z konkretnych regulacji krajowych dotyczących
jednostkowego pozbawienia mienia, np. z art. 29 angielskiej Magna Carta z 1297 r., V
Poprawki do Konstytucji USA z 1787 r., art. 545 francuskiego Code Civil oraz z wielu
innych przepisów rangi konstytucyjnej i ustawowej poszczególnych państw.
Przyjmując metodologię badań S. Friedmana, dzielącego wywłaszczenie na
indywidualne i generalne, do katalogu tego pierwszego należałoby dodać również
znaczenie wywłaszczenia wywiedzione z polskiego porządku prawnego –art. 21
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. oraz art. 112 i następnych Ustawy o
gospodarce nieruchomościami z 1997 r.
Nie ma większego znaczenia, jaką dokładnie formę prawną w prawie krajowym
przybiera wywłaszczenie sensu stricto. Doktryna prawa międzynarodowego w równym
stopniu traktuje odebranie przez państwo mienia cudzoziemcy w drodze decyzji
administracyjnej, jak i w drodze tzw. przymusowej sprzedaży (forced sale)551, czyli
szczególnego rodzaju umowy, na mocy której osoba fizyczna lub osoba prawna ceduje
mienie na rzecz państwa. B. Wortley wskazuje, iż model pozbawienia mienia w drodze
decyzji administracyjnej dominuje w systemie prawnym USA, natomiast model
polegający na przymusowej sprzedaży – w systemie prawa angielskiego. W USA prawo
do wywłaszczenia, tzw. eminent domain, wynika z kompetencji państwa do władczego
wkraczania w sferę stosunków prywatnoprawnych. W przeciwieństwie jednak do
przymusowej

sprzedaży

w

przypadku

wywłaszczenia

w

drodze

decyzji

administracyjnej nie dochodzi do transferu praw. Państwo wypłaca właścicielowi
odszkodowanie za utratę prawa własności uzyskując zupełnie nowy tytuł prawny do
majątku552. Koncepcja wywłaszczenia sensu stricto obowiązująca w doktrynie prawa
międzynarodowego jest zatem stosunkowo pojemna. Obejmuje wywłaszczenie i w

również: B. Wortley, « Problemès soulvés en droit international privé par la législation sur
l’expropriation », Recueil des Cours, 1947-II, vol. 67, s. 350 i n.
549
S. Friedman, Expropriuation in International Law, London 1953, s. 7, 12 i 13.
550
Ibidem, s. 50 i n.
551
J. Garner (ed.), Compensation for compulsory purchase. A comparative study, London 1975.
552
B. Wortley, Expropriation in Public International Law, Cambridge 1959, s. 2.
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drodze decyzji administracyjnej i w drodze przymusowej sprzedaży. W konsekwencji
obejmuje tyle definicji wywłaszczenia, ile można wywieść z krajowych porządków
prawnych. Takie zaś rozumienie wywłaszczenia miało niewątpliwie wpływ na praktykę
trybunałów międzynarodowych, które nie mogąc bazować na definicji legalnej
wywłaszczenia w prawie międzynarodowym musiały odwoływać się do doktryny
prawa lub krajowych porządków prawnych.
3.2. Czy przymusowa sprzedaż jest rodzajem wywłaszczenia sensu stricto?

Szczególną odmianą wywłaszczenia sensu stricto jest „przymusowa sprzedaż”
(forced sale) przez cudzoziemca określonego prawa i dóbr nim chronionych na rzecz
państwa. W doktrynie wywłaszczenie to określa się mianem „przymusowej sprzedaży”
(forced sale), „przymusowego nabycia” (forced acquisition) lub „nacjonalizacji
umownej” (nationalization by agreement)553.
Historycznie termin przymusowa sprzedaż był stosowany na określenie nabycia,
zarówno przed, jak i w trakcie II wojny światowej, przez III Rzeszę i inne reżimy
faszystowskie przedsiębiorstw i pożytków z nich płynących należących do
cudzoziemców554. Po II wojnie światowej ustawodawstwo mające na celu
unieważnienie tych rzekomo dobrowolnych transakcji wprowadzono w trzech strefach
okupacyjnych Niemiec – amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej. Określenie
przymusowa sprzedaż zostało zastosowane, między innymi, w orzecznictwie
Europejskiej Komisji Praw Człowieka (dalej: EKPC)555. Przymusowa sprzedaż była
osią rozważań EKPC zwłaszcza w sprawie A., B. and Company A.S. v. Germany z 1978
r. W latach 1946-1948 zachodnioniemiecka administracja, pod naciskiem francuskich
władz okupacyjnych, wymusiła na spółce prawa niemieckiego należącej do obywateli
szwajcarskich wycinkę drzew i przekazanie uzyskanego w ten sposób drewna
zachodnioniemieckiej administracji. Spółka stała na stanowisku, iż w wyniku działań
francuskich władz okupacyjnych poniosła ona tzw. „szkodę okupacyjną” w rozumieniu
właściwych przepisów niemieckich. W 1956 r. administracja niemiecka odmówiła
uznania roszczenia z tego tytułu. Skarżący wnieśli sprawę do sądu powszechnego, tym
553
Po raz pierwszy określenia tego użył prezydent Chile, E. Frei, w przemówieniu publicznym z dn.
26.06.1969 r. po zakończeniu negocjacji z amerykańską spółką Anaconda na sprzedaż chilijskiemu
przedsiębiorstwu państwowemu Codelco po 51 % udziałów w dwóch spółkach wydobywczych.
554
D. Vagts, “Coercion and Foreign Investment Rearrangements”, AJIL 1978, vol. 72, nr 1, s. 22.
555
Współcześnie EKPC już nie istnieje.
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jednak razem domagając się odszkodowania z tytułu „przymusowego nabycia” dóbr
przez niemiecką administrację556. W toku wieloletniej batalii sądowej potwierdzono
istnienie roszczenia odszkodowawczego, niemniej bez możliwości jego egzekucji. W
konsekwencji, skarżący wnieśli sprawę przeciwko Niemcom do EKPC. W 1978 r.
EKPC, rozpatrując skargę spółki na naruszenie przez Niemcy art. 1 Protokołu
dodatkowego do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
uznała, iż nie posiada jurysdykcji ratione temporis do oceny tej sprawy557. Szkoda.
Byłaby to jedna z nielicznych spraw wywłaszczeniowych dotycząca przymusowej
sprzedaży

rozstrzygnięta

przez

trybunał

międzynarodowy

lub

inny

organ

międzynarodowy.
Przymusowa sprzedaż stosowana przez reżimy totalitarne lub wynikająca ze
szczególnych okoliczności, takich jak stan wojny i okupacji, to nie jedyne przykłady
przymusowej sprzedaży. Innym przykładem przymusowej sprzedaży jest pośpieszna
wyprzedaż przez cudzoziemców ich majątków przed opuszczeniem państwa
ogarniętego rewolucją lub masowymi zamieszkami. Wyprzedaż majątku odbywa się
wówczas po znacznie zaniżonej cenie. Choć jest to niewątpliwie przykład przymusowej
sprzedaży, utarło się przekonanie, iż nie prowadzi ona do odpowiedzialności
międzynarodowej

państwa,

w

którym

doszło

do

tego

rodzaju

sytuacji.

Odpowiedzialność w tym przypadku może powstać jedynie, gdy państwo dobrowolnie
zobowiązało się w formie kontraktu do ochrony majątków należących do
cudzoziemców przed negatywnymi skutkami tego rodzaju zjawisk558. Choć
orzecznictwo międzynarodowe w zakresie przymusowej sprzedaży jest skromne,
sprawa A., B. and Company A.S. nie była jedyną tego rodzaju sprawą orzeczoną przez
trybunały międzynarodowe. Przejawów przymusowej sprzedaży można się również
doszukać w orzecznictwie IUSCT i MTS. Przykładem sprawy dotyczącej przymusowej
sprzedaży orzeczonej przez IUSCT jest sprawa Too v. Greater Modesto Insurance
Associates and the US. Dotyczyła ona przymusowej sprzedaży zniszczonego przez
pożar hotelu559. Z kolei przykładem sprawy orzeczonej przez MTS jest sprawa
556

Mechanizm po konfiskacie drewna polegał na jego eksporcie przez niemiecką administrację do
Francji w celu pozyskania środków finansowych na zaspokojenie bieżących potrzeb niemieckiej
ludności, w tym na zakup żywności.
557
Komisja uznała, że wymuszenie wycinki drzew miało miejsce jeszcze przed wejściem w życie
Protokołu I z dn. 20.03.1952 r. do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z
1950 r. Źródło: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc, 10.07.2011.
558
Tak: M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge 1994, s. 284 i 285.
559
§§ 6 i 21 wyroku. Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1469.aspx, 11.03.2012.
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Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI). W przedmiotowej sprawie włoskie władze
samorządowe bezskutecznie starały się o przejęcie fabryki ELSI przez państwowy
holding. Przejęcie miało by niewątpliwie znamiona przymusowej sprzedaży na rzecz
państwowego holdingu.
Współczesna

doktryna

prawa

międzynarodowego

nie

precyzuje,

czy

przymusowa sprzedaż przybiera postać stosunku cywilnoprawnego560, czy jest to raczej
stosunek administracyjnoprawny, w którym państwo na zasadzie przymusu (imperium)
odbiera cudzoziemcowi określone prawo. W praktyce państw określenie przymusowa
sprzedaż stosowane było do obu tych przypadków, zależnie od szczegółowych
postanowień wynikających z krajowych porządków prawnych. Warto podkreślić, iż
przymusową sprzedaż można kwalifikować jako wywłaszczenie bezpośrednie ze
względu na istnienie normy kompetencyjnej, zazwyczaj rangi ustawowej, która zezwala
na podjęcie cywilnych lub administracyjnych kroków prawnych wobec mienia
cudzoziemca. Ponadto, niezależnie od tego, czy w formie umowy cywilnoprawnej, czy
w formie decyzji administracyjnej, przymusowa sprzedaż skutkuje pozbawieniem
cudzoziemca tytułu prawnego do mienia. Przypadek cywilnoprawny charakteryzuje się
tym, iż moment sprzedaży przez cudzoziemca majątku poprzedzają negocjacje, w toku
których

dochodzi

do

wypracowania

takich

warunków

umowy,

które

są

satysfakcjonujące dla obu jej stron – państwa i cudzoziemca. W przypadku
niepowodzenia takich negocjacji państwo jest znacznie bardziej skłonne skorzystać z
klasycznej metody wywłaszczenia, czyli decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu.
Wydając taką decyzję państwo, w wykonaniu swojego władztwa, wkracza
dyskrecjonalnie w prawa prywatne należące do cudzoziemca. Jest ona zatem niczym
innym jak przejawem klasycznego wywłaszczenia sensu stricto. Niezależnie od tego,
czy przymusowa sprzedaż jest nabyciem o charakterze cywilnoprawnym, czy
administracyjnoprawnym, towarzyszy jej „przymus ekonomiczny” (economic dures).
Według G. Christie pozornie dobrowolne przekazanie majątku, któremu towarzyszy
groźba wywłaszczenia w drodze administracyjnej, ma, tak czy inaczej, charakter
przymusu. Choć państwo deklaruje brak intencji wywłaszczenia, jest ono nieuchronne
w sytuacji, gdy podstawowym celem państwa jest zwiększenie własnych udziałów w
określonym

przedsiębiorstwie

lub

całym

560

sektorze

gospodarki561.

Przykładem

Przy uwzględnieniu szczególnych preferencji na rzecz państwa, takich jak np. prawo pierwokupu po
stronie państwa.
561
G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law?”, BYIL 1962, vol. 38.
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przymusowej sprzedaży na skutek negocjacji jest sprzedaż w 1969 r. chilijskiemu
rządowi przez amerykańską spółkę Anaconda udziałów w dwóch chilijskich spółkach
wydobywczych562. Kiedy chilijski prezydent ogłosił w 1969 r. „chilizację” tamtejszych
kopalń, Anaconda i chilijski rząd rozpoczęły negocjacje. Było oczywiste, że jedyną
alternatywą

ich

niepowodzenia

będzie

przymusowe

wywłaszczenie

spółek

kontrolowanych przez Anacondę.

3.3. Przejawy wywłaszczenia sensu stricto

Przykładów wywłaszczenia sensu stricto jest wiele. Są to sytuacje, w których
państwo pozbawia osobę fizyczną lub osobę prawną prawa własności lub innego prawa
majątkowego na wskazany cel publiczny, na przykład dla realizacji lokalnej inwestycji
infrastrukturalnej,

ekologicznej

lub

socjalnej,

jak

również

za

słusznym

odszkodowaniem. Nie każde wywłaszczenie sensu stricto musi prowadzić do sporu
wywłaszczeniowego między cudzoziemcem a państwem wywłaszczającym. I szerzej,
nie każdy spór wywłaszczeniowy musi podlegać ocenie trybunału międzynarodowego
w świetle prawa międzynarodowego. Niemniej, orzecznictwu międzynarodowemu
znanych jest wiele ciekawych przykładów tego rodzaju sporów. Rzadko kiedy istotę
takiego sporu między cudzoziemcem a państwem wywłaszczającym stanowi sam fakt
wywłaszczenia. Wydając określony akt iure imperi państwo nie ma realnej możliwości
utrzymywać, iż do wywłaszczenia nie doszło. Państwo wydaje decyzję administracyjną
lub wyrok. Fakt ich wydania jest obiektywny, a treść znana. Na ich podstawie państwo
przejmuje określone prawo majątkowe, ewentualnie zmusza właściciela do sprzedaży
tego prawa (forced sale). W konsekwencji, fakt wywłaszczenia jest oczywisty i
bezsporny między stronami, a jedynie warunki, na jakich zostało ono przeprowadzone,
mogą budzić zastrzeżenia563.
Historycznie do najczęściej stosowanego rodzaju wywłaszczenia sensu stricto
należały

środki

administracyjne

służące

do

pozbawienia

prawa

własności

nieruchomości. Środki te, co do zasady, podlegały kontroli właściwych sądów
krajowych.

Jednym

z

pierwszych

odnotowanych

562

w

doktrynie

sporów

Szerzej: ILM 1975, vol. 14, s. 1210 oraz wskazane tam poprzednie wydania ILM.
Kontrowersje może budzić cel wywłaszczenia, jego dyskryminacyjny charakter, tryb jego
przeprowadzenia, wysokość odszkodowania, itd.
563
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wywłaszczeniowych

dotyczących

administracyjnego

odebrania

nieruchomości

cudzoziemców była opisywana już w niniejszej dysertacji sprawa The Case of Jonas
King564. Zgodnie ze stanem faktycznym w tej sprawie władze Grecji zdecydowały o
odebraniu nieruchomości należącej do amerykańskiego obywatela. W 1853 r. spór
został zażegnany na drodze dyplomatycznej. Jednym z pierwszych sporów
wywłaszczeniowych o odebranie nieruchomości rozstrzygniętych w drodze arbitrażu
międzynarodowego była orzeczona w 1929 r. przez pojedynczego arbitra sprawa
Walter Fletcher Smith565. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie przedstawiał się
następująco. Były kapitan amerykańskiego wojska, W. F. Smith, mieszkający na stałe
na Kubie był jedynym właścicielem udziałów w Marianao Beach Company – spółce do
której należało przeszło milion metrów kwadratowych ziemii w okolicach Hawany. W
1916 r. W. F. Smith zdecydował się na sprzedaż spółki wraz z jej nieruchomościami z
wyjątkiem dwóch parcel o łącznej powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych.
Obydwie parcele były położone bezpośrednio nad oceanem. Stał na nich dom W. F.
Smith’a. Umowa sprzedaży spółki wraz z jej nieruchomościami w sposób wyraźny
wyłączała wskazane parcele spod jej zastosowania. Nabywca nieruchomości, spółka
Playa Co., otrzymawszy od miasteczka Mariano koncesję na zabudowę nabytych
nieruchomości, przystąpiła do negocjacji z kapitanem w sprawie nabycia dwóch
pozostałych parcel. W wyniku niepowodzenia negocjacji i po licznych groźbach
skierowanych pod adresem kapitana przez spółkę Playa Co. burmistrz miasteczka
Mariano wszczął przed lokalnym sądem, w imieniu miasteczka i na korzyść Playa Co.,
dwa postępowania wywłaszczeniowe. Sąd przyznał wnioskodawcy „tymczasowe
posiadanie” (preliminary possesion). W osiem godzin od zarządzenia sądu grupa ok.
150-u robotników spółki Playa Co. dokonała całkowitego wyburzenia dwóch domów
znajdujących się na spornych parcelach. W orzeczeniu z 1929 r. pojedynczy arbiter
odciął się od oceny działań kubańskich sądów. Wskazał jedynie, że uzyskanie przez
władze miasteczka tytułu prawego do dwóch parcel było niepełne z uwagi na błędy w
postępowaniu sądowym. Sprawa Walter Fletcher Smith jest klasycznym przykładem

564

G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law?”, BYIL 1962, vol. 38, s.
312.
565
Źródło: RIAA 2006, vol. II, s. 915 i n. Podstawą orzeczenia sporu było specjalne porozumienie
arbitrażowe między USA i Kubą z 2.01.1927 r. (http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_II/913-918.pdf,
13.06.2011).
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wywłaszczenia sensu stricto – zostało ono przeprowadzone na wniosek władz
lokalnych przez lokalny sąd w oparciu o przepisy prawa krajowego566.
Innym przykładem sytuacji, w której doszło do wywłaszczenia sensu stricto w
wyniku działań władz lokalnych jest sprawa Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) orzeczona
przez MTS. W marcu 1968 r. ze względu na postępujące zadłużenie i brak nowych
zamówień włoska spółka ELSI, należąca do dwóch amerykańskich spółek Raytheon i
Machlett, zaprzestała produkcji i wypowiedziała wszystkie umowy handlowe. W dn. 1
kwietnia 1969 r. w wyniku niepowodzenia rozmów zarządu ELSI z włoskimi bankami i
władzami regionu burmistrz Palermo wydał dekret o „rekwizycji” (requisition) fabryki
ELSI na sześć miesięcy ze skutkiem natychmiastowym. W treści decyzji wskazano, iż
była ona podyktowana chęcią uniknięcia wzrostu bezrobocia w regionie wraz ze
zwolnieniem ok. 1000 pracowników fabryki, a w konsekwencji chęcią uniknięcia
poważnych kosztów społecznych z tym związanych. Zapowiadała ona również, że w
kolejnym dekrecie zostanie ustalona wysokość odszkodowania na rzecz właścicieli
ELSI567. Jeszcze w 1969 r. sąd w Palermo ogłosił upadłość ELSI. USA objęły
właścicieli fabryki ELSI opieką dyplomatyczną. MTS, rozpatrując skargę USA
przeciwko Włochom, nie zgodził się z twierdzeniem USA, iż Włochy były winne
naruszenia postanowień amerykańsko-włoskiego Traktatu o Przyjaźni, Handlu i
Nawigacji z 1948 r. a zwłaszcza art. V ust. 2 tego traktatu. Przepis ten zakazywał
wywłaszczenia bez odszkodowania568. MTS miał poważne wątpliwości, czy traktat ma

566

W postępowaniu przed sądami kubańskimi wnioskodawcy wskazali, że ich działania
wywłaszczeniowe były zgodne z art. 32 Konstytucji Kuby z 1901 r., który stanowił: „Nikt nie może
zostać pozbawiony majątku z wyjątkiem działań właściwych władz na podstawie słusznego dowodu, iż
konfiskata jest konieczna ze względu na cel publiczny i za uprzednim odszkodowaniem. Jeżeli
odszkodowanie nie jest wypłacone z góry sędziowie i sądy będą chronić właścicieli, i jeśli to konieczne,
przywrócą im majątek”. Źródło: RIAA 2006, vol. II, s. 917.
567
Treść dekretu dostępna: ICJ Reports 1989, s. 21, http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707.pdf,
13.06.2011. ELSI przedmiotowy dekret zaskarżyła do Prefekta Palermo, który po kilkunastu miesiącach
w dn. 22.08.1969 r. stwierdził, iż został on wydany z naruszeniem przepisów prawa. Od tej decyzji
burmistrz Palermo bezskutecznie odwołał się do Prezydenta Włoch. W konsekwencji w 1970 r.
wierzyciele masy upadłościowej ELSI wnieśli przeciwko włoskiemu MSW pozew o odszkodowanie za
rekwizycję. W dn.2.02.1973 r. Sąd w Palermo oddalił pozew. W wyniku apelacji w dn. 24.01.1974 r. Sąd
Apelacyjny w Palermo przychylił się częściowo do apelacji i zasądził odszkodowanie za szkodę
spowodowaną brakiem możliwości posiadania i korzystania z fabryki przez okres sześciu miesięcy od
wydania dekretu rekwizycyjnego. Równocześnie sąd podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w takim
zakresie w jakim dotyczył on odszkodowania za powództwo w części dotyczącej odszkodowania za
zmniejszenie wartości fabryki i jej urządzeń. W 1975 r. Corte Suprema di Casazzione utrzymał ten wyrok
w mocy.
568
Art. V ust. 2 traktatu w wersji ang.: “The property of nationals, corporations and associations of
either High Contracting Party shall not be taken within the territories of the other High Contracting
Party without due process of law and without the prompt payment of just and effective compensation ...”
(http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707.pdf, 13.06.2011).
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w ogóle zastosowanie do działań włoskich władz, zwłaszcza że wersje włoska i
angielska traktatu posługiwały się różnymi terminami na określenie tego samego
zjawiska. Na określenie odebrania mienia wersja angielska posługiwała się pojęciem
„odebranie”

(take),

z

kolei

wersja

włoska

–

pojęciem

„wywłaszczenie”

(espropriazione):
Na forum Izby toczyła się znacząca dyskusja na temat różnicy między anglojęzyczną
wersją przepisu, która posługuje się słowem ‘taken’ oraz włoskojęzyczną, która
posługuje się słowem ‘espropriati’. Obydwie wersje są autentyczne. Oczywiście
istnieje różnica między tymi dwoma wersjami. Słowo ‘taken’ jest szersze i
swobodniejsze niż ‘espropriazione’ …
118. Twierdzenie, że doszło do ‘taking’ obejmującego transfer tytułu wywołuje wiele
problemów. Zakładając nawet, lecz nie przesądzając, że ‘espropriazione’ jest na tyle
szerokie, że może obejmować nie tylko formalne i otwarte wywłaszczenie, ale również
ukryte wywłaszczenie, w dalszym ciągu pytaniem pozostaje, czy można rozszerzyć ten
paragraf tak by mógł on obejmować nawet ‘taking’ włoskiej spółki, w której,
szczegółowo ujmując, Rautheon i Machlett posiadały jedynie akcje569.

Co ciekawe, z treści rozważań MTS wynika, iż trybunał był skłonny uznać działania
władz Palermo za wywłaszczenie pośrednie, wbrew oczywistemu spełnieniu się
przesłanek wywłaszczenia bezpośredniego. Ostatecznie MTS uznał, iż rozważania na
temat wywłaszczenia nie są decydujące. W okolicznościach przedmiotowej sprawy nie
jest bowiem możliwe jednoznaczne przesądzenie, że ostateczny los ELSI był
spowodowany

działaniami

włoskich

władz

przy

jednoczesnym

ignorowaniu

najważniejszego czynnika, czyli dramatycznej sytuacji finansowej spółki ELSI, która
stanowiła rzeczywisty powód jej upadłości570.
Do ok. 2008 r. wśród przedstawicieli doktryny panowało powszechne
przekonanie, że wywłaszczenie bezpośrednie uległo dezaktualizacji i jest rzadko
stosowaną formą wywłaszczenia. W swojej monografii R. Dolzer i Ch. Schreuer
zauważyli, iż współcześnie państwa nie są skłonne do uciekania się do tej formy
pozbawiania cudzoziemców mienia: „[p]aństwa są niechętne do podważania klimatu do
inwestycji uciekając się do drastycznego i widocznego kroku otwartego odebrania
zagranicznego majątku”571. Z takim stanowiskiem nie do końca należy się zgodzić.
569

§§ 113 in fine i 118. Źródło: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports 1989, s. 67, 68,
70 i 71, http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707.pdf, 03.01.2012.
570
§ 119 wyroku. Źródło: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports 1989, s. 71,
http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707.pdf, 03.01.2012).
571
R. Dolzer, C. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 92.
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Istnieje kilka argumentów przeczących tej tezie. Po pierwsze, orzecznictwu
międzynarodowemu znanych jest kilka współczesnych spraw inwestycyjnych
dotyczących wywłaszczenia sensu stricto. Po drugie, po 2008 r. wywłaszczenie sensu
stricto było stosunkowo często stosowanym środkiem przeciwdziałania światowemu
kryzysowi gospodarczemu zapoczątkowanemu we wrześniu 2008 r. upadkiem
amerykańskiego banku Lehnam Brothers.
Przykładem

współczesnej

sprawy inwestycyjnej,

w której

doszło do

wywłaszczenia sensu stricto jest sprawa Compania del Desarollo de Santa Elena S.A. v.
Costa Rica orzeczona przez trybunał arbitrażowy w 2000 r. w ramach ICSID. W dn. 5
maja 1978 r. Kostaryka wywłaszczyła ponad 30 km linii brzegowej należącej do spółki
prawa kostarykańskiego. Spółkę kontrolowali obywatele USA. Kostaryka kierowała się
potrzebą ochrony gatunków zwierząt i roślin występujących na wywłaszczonym
obszarze przeznaczonym pierwotnie pod zabudowę komercyjną. Obszar ten graniczył
bowiem z kostarykańskim parkiem narodowym572. Fakt wywłaszczenia, jak również
szereg pomniejszych

zagadnień,

takich jak

ustalenie

powierzchni

i granic

wywłaszczanego obszaru, nie były kwestionowane przez skarżącego. Przedmiotem
sporu była jedynie kwota odszkodowania należnego za wywłaszczenie. Mimo przeszło
20 lat batalii przed sądami krajowymi, od momentu wydania dekretu do momentu
wniesienia skargi do ICSID, odszkodowanie nie zostało nigdy skarżącej spółce
wypłacone. Ostatecznie trybunał arbitrażowy przyznał skarżącej spółce 16 000 000
USD tytułem odszkodowana za wywłaszczoną nieruchomość. Nakazał jednocześnie
wypłatę tej kwoty w terminie 21 dni od dnia wydania wyroku, a konkretnie od dnia
doręczenia wyroku stronom.573 Innym przykładem sprawy inwestycyjnej dotyczącej
wywłaszczenia sensu stricto jest sprawa EnCana Corporation v. Ecuador574. Zgodnie
ze stanem faktycznym w sprawie Ekwador odmówił kanadyjskiej spółce EnCana
zwrotu podatku VAT z tytułu wyeksportowanej poza granice Ekwadoru ropy. W
572
Stosowna część dekretu brzmiała: „Artykuł 1: Na podstawie ustawy trzydziestej szóstej z dnia 26
czerwca 1896 r. … majątek będący własnością Compañia de Desarrollo Santa Elena S.A. wskazany w
części trzeciej do niniejszego dekretu podlega wywłaszczeniu.
Artykuł 2: Cenę, która pozostała do uiszczenia za wskazaną nieruchomość, ustala się na szesnaście
milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy colonów, całą w gotówce, …
Artykuł 3: Prokurator Generalny Republiki jest upoważniony do sformalizowania przedmiotowego aktu i
zarejestrowania nieruchomości na rzecz państwa, pod administracją Służby Lasów Państwowych
Ministerstwa
Rolnictwa
…”.
Cyt.
za:
§
8
wyroku
(http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=D
C539_En&caseId=C152, 13.06.2011).
573
§ 54 i n. wyroku.
574
§ 169 i n. wyroku. Źródło: http://ita.law.uvic.ca/documents/EncanaAwardEnglish.pdf, 12.06.2011.
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odpowiedzi kanadyjska spółka zarzuciła Ekwadorowi naruszenie postanowień
kanadyjsko-ekwadorskiego BIT poprzez wywłaszczenie „inwestycji i zwrotu z
inwestycji”575. Trybunał rozważał zagadnienie odmowy zwrotu podatku VAT w
dwojakim ujęciu – jako wywłaszczenie bezpośrednie i jako wywłaszczenie pośrednie.
W takim zakresie, w jakim rozważania dotyczyły wywłaszczenia bezpośredniego
trybunał nie zgodził się ze stanowiskiem spółki EnCana. Według trybunału ekwadorska
administracja podatkowa wydając decyzje o odmowie zwrotu podatku VAT nie
pozbawiła dwóch spółek-córek EnCana przysługującego im prawa w świetle
właściwych przepisów ekwadorskich576.
Wbrew opinii R. Dolzera i Ch. Schreuera wywłaszczenie sensu stricto nie uległo
współcześnie dezaktualizacji. Jak wskazują opisane powyżej przykłady było ono
przedmiotem

rozważań

trybunałów

międzynarodowych

w

kilku

sporach

inwestycyjnych. Ponadto, po 2008 r. wywłaszczenie sensu stricto było stosunkowo
często stosowanym środkiem przeciwdziałania światowemu kryzysowi gospodarczemu.
Zastosowanie wywłaszczenia sensu stricto podczas światowego kryzysu gospodarczego
zostało szczegółowo opisane poniżej.

3.4. Wywłaszczenie sensu stricto jako narzędzie walki z kryzysem
gospodarczym

Praktyka ratowania przez państwa w drodze wywłaszczenia sensu stricto
prywatnych spółek o strategicznym znaczeniu, należących w całości lub w części do
cudzoziemców, przed ich niekontrolowanym zadłużaniem, a w konsekwencji, przed ich
upadłością, nie jest zjawiskiem nowym. Państwa uciekały się do wywłaszczenia sensu
stricto w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy ich interwencja w gospodarkę w obliczu
narastającego kryzysu gospodarczego stawała się koniecznością. Państwa, zmierzając
575

Por. art. VIII (wywłaszczenie) oraz art. XII ust. 4 (opodatkowanie) kanadyjsko-ekwadorskiego BIT z
dn. 29.04.1996 r.
576
§§ 196 i 197 wyroku. Trybunał uznał, iż jego decyzja podyktowana była tym, iż spółki-córki EnCana
po wydaniu niekorzystnych dla siebie rezolucji podatkowych skutecznie zaskarżały te rezolucje przed
ekwadorskimi sądami, sama zaś administracja podatkowa całkowicie podporządkowywała się tym
wyrokom. Dodatkowo, przepisy o refundacji VAT były na tyle nieprecyzyjne, iż w 2004 r. parlament
Ekwadoru uchwalił Prawo Interpretacyjne Nr 2004-41, zgodnie z którym uznano, iż spółkom
eksportującym ropę zwrot się nie należy, ponieważ trudnią się one „wydobyciem, transportem i
sprzedażą” (extraction, transportation and marketing), a nie „wytwarzaniem” (manufacturing)
uprawniającym do zwrotu VAT.

183

do ratowania strategicznie ważnych dla gospodarki przedsiębiorstw, jak również
pragnąc ograniczyć skutki społeczne kryzysu do minimum, decydowały się na
nadzwyczajną pomoc publiczną skierowaną do prywatnych przedsiębiorców, w tym do
inwestorów zagranicznych, a w przypadku jej niepowodzenia – na przejęcie na
własność określonych przedsiębiorstw. Przykładowo, w 1974 r. junta wojskowa w
Chile uchwaliła dekret nr 801 o wywłaszczeniu wszystkich akcji, włącznie z tymi
należącymi do cudzoziemców, w zadłużonej chilijskiej spółce telekomunikacyjnej.
Zgodnie z treścią preambuły dekretu wywłaszczeniowego zagraniczny dług spółki,
wraz z odsetkami, w momencie wywłaszczenia wynosił prawie 17 mln USD. Jeżeli
zagraniczni wierzyciele wezwaliby spółkę do uregulowania tego długu, stałaby się ona
niewypłacalna i zmuszona do ogłoszenia upadłości. Z tego właśnie powodu junta
uznała „konieczność naprawienia tej sytuacji”577. Spółka została wywłaszczona, a jej
dług był przedmiotem renegocjacji z wierzycielami.
Po ogłoszeniu w połowie września 2008 r. niewypłacalności przez amerykański
bank Lehman Brothers jedną z mniej oczywistych konsekwencji światowego kryzysu w
sektorze finansowym było przekonanie o konieczności zwiększenia roli państwa w
sektorze bankowym i finansowym, jak również o konieczności przejęcia tych
prywatnych instytucji finansowych, które były zagrożone upadkiem. Działania państw
zmierzające do przejęcia poszczególnych instytucji finansowych prasa określała jako
„nacjonalizację”578. Niewątpliwie jednak, z prawnego punktu widzenia, działania władz
miały charakter bardzo zróżnicowany. Były przejawem działań właścicielskich w
oparciu o prawo spółek handlowych, jak i przejawem realizacji władztwa publicznego –
wywłaszczenia sensu stricto. Przejawem działań zarówno w sferze iure gestionis, jak i
w sferze iure imperii. W tym drugim przypadku działania państw nie obejmowały
całego sektora bankowo-finansowego, lecz prowadziły do uzyskania tytułu prawnego
do wybranych banków i instytucji finansowych zagrożonych niewypłacalnością. Nie
miały zatem charakteru nacjonalizacji, lecz wywłaszczenia sensu stricto. Interwencja
władz poszczególnych państw sprowadzała się do założenia, iż instytucje zagrożone
upadkiem są zbyt duże i ważne dla gospodarki narodowej by doszło do ich
niewypłacalności, a w konsekwencji – do ich upadłości. W doktrynie amerykańskiej

577

Patrz: ILM 1975, vol. 14, s. 781.
Patrz: “A ghoulish prospect. Nationalisation carries risks, but it may still be the best way to deal with
American
banking’s
undead”,
The
Economist
z
dn.
26.02.2009
r.,
http://www.economist.com/node/13185284, 20.06.2011.
578
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przyjęto nawet specjalny zwrot na określenie fenomenu ratowania za wszelką cenę
przez tamtejszy rząd federalny strategicznych instytucji finansowych – to big to fail579.
Przykładowo, we wrześniu 2008 r. administracja amerykańska przygotowała program
restrukturyzacji dwóch gigantów branży hipotecznej, Fannie Mae oraz Freddie Mac.
Obydwie spółki zgodziły się na dodatkową emisję akcji na rzecz rządu USA. W zamian
departament skarbu uzyskał kontrolę nad zarządem i zagwarantował każdej z nich po
100 mld USD celem pokrycia ich przyszłych strat. H. Paulson, ówczesny sekretarz
skarbu, uzasadniał decyzję administracji w następujący sposób:
Fanni Mae i Freddie Mac są tak duże i wpisane w nasz system finansowy, iż upadek
któregokolwiek z nich spowodowałby ogromne zamieszanie na rynkach finansowych,
zarówno tych naszych w kraju, jak i na całym świecie. Zamieszanie to dotknęłoby
wprost, w sposób negatywny, gospodarstwa domowe: od budżetów rodzinnych,
poprzez wartość domów, aż po oszczędności na edukację i emerytury …580.

Działania USA wobec dwóch wskazanych spółek nie można określić mianem
wywłaszczenia sensu stricto, choć tak je powszechnie postrzegano581. Za każdym razem
prywatny bank lub inna instyutucja finansowa zagrożona upadłością podwyższała
kapitał zakładowy, tak by akcje nowej emisji mogły zostać objęte przez państwo – bank
centralny (Federal Reserve Bank) lub Skarb Państwa (Treasury). W konsekwencji
państwo stawało się akcjonariuszem większościowym uzyskując kontrolę nad instytucją
zagrożoną niewypłacalnością. Dokapitalizowanie wskazanych podmiotów odbywało się
w oparciu o typowe rozwiązania z zakresu amerykańskiego prawa spółek handlowych,
lecz

w wolnorynkowej

republikańskiej

świadomości Amerykanów

stanowiło

rozwiązanie nadzwyczajne i nietypowe. Było przejawem nadmiernej ingerencji państwa
w wolny rynek. Równolegle rząd federalny podejmował wiele innych środków, które
zbiorczo można określić mianem pomocy publicznej. Takie rozwiązania zastosowano
właściwie we wszystkich przypadkach, gdzie rząd federalny decydował o

579

Por. A. R. Sorkin, To Big to Fail, New York 2010.
Cytat za: “U.S. Unveils Takeover of two Mortgage Giants”, The New York Times z dn. 07.09.2008 r.
W
celu
dostępu
do
zaktualizowanej
wersji
artykułu
patrz:
http://www.nytimes.com/2008/09/08/business/08fannie.html, 10.07.2011.
581
Również dlatego, że Fanni Mae oraz Freddie Mac mają quasi-publiczny status. Fanni Mae została
powołana w 1938 r. przez Federalną Agencję Mieszkalnictwa. W 1968 r. uległa komercjalizacji tracąc
status agencji rządowej. Od tego momentu jest określana jako government-sponsored private
corporation. W 2008 r. na mocy The Housing and Recovery Act rząd USA uzyskał kontrolę nad
zarządem spółki, zwiększyły się również jego kompetencję nadzorcze. Mając to na uwadze trudno jest
określać działania administracji USA jako wywłaszczenie sensu stricto, zwłaszcza, że są one skierowane
do podmiotu o quasi-publicznym charakterze.
580
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nadzwyczajnej pomocy finansowej na rzecz instytucji zagrożonych niewypłacalnością i
upadkiem (tzw. bailout). W dn. 16 – 23 września 2008 r. rząd federalny stał się
właścicielem 79,9 % akcji AIG, jednej z największych instytucji finansowych na
świecie, po nadzwyczajnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Równocześnie
rząd federalny udzielił AIG wysokooprocentowanego kredytu w wysokości 85
miliardów USD, który spółka miała spłacić w ciągu dwóch lat od momentu
zaciągnięcia582. W dn. 19 grudnia 2008 r. Prezydent B. Obama ogłosił program pomocy
w wysokości 13,4 miliardów USD dla największych amerykańskich producentów
samochodów – General Motors i Chrysler. Częścią tego planu było również przejęcie
kontroli nad General Motors Acceptance Corp. (dalej: GMAC), czyli założoną w 1919
r. spółką-córką General Motors odpowiedzialną za udzielanie kredytów na zakup
nowych samochodów. Pod koniec XX w. GMAC była jedną z 10-u największych
instytucji kredytowych w USA. W grudniu 2008 r. GMAC podwyższył kapitał
zakładowy o 7 miliardów USD. Na koniec 2010 r. amerykański skarb państwa był już
właścicielem 74 % akcji GMAC583.
Kryzys w USA spowodował falę interwencji państw w sektor bankowofinansowy na całym świecie. Lista banków i innych instytucji finansowych
wywłaszczonych przez poszczególne państwa nie była krótka. Pośród tych
wywłaszczonych można wyróżnić – brytyjskie Northern Rock plc, Bradord & Bingley
plc i Royal Bank of Scotland584, islandzkie Kaupthing i Landsbanki, niemiecki Hypo
Real Estate Holding AG, irlandzki Anglo Irish Bank, wreszcie łotewski Parex Bank. W
przypadku banków brytyjskich, Northern Rock plc i Bradord & Bingley plc, w lutym
2008 r. gabinet Zjednoczonego Królestwa zdecydował się na bezpośrednie
wywłaszczenie pierwszego z nich z uwagi na jego złą sytuację finansową. W miesiąc
później gabinet przyjął zasady wypłaty odszkodowań z tytułu wywłaszczenia. W ich
świetle gabinet odmówił wypłaty odszkodowania uwzględniającego wartość rynkową
akcji na dzień ich wywłaszczenia. Z uwagi na znikomą rzeczywistą wartość akcji
akcjonariusze mogli oczekiwać odszkodowania jedynie o symbolicznej likwidacyjnej
wartości. We wrześniu 2008 r. ogłoszone zostało wywłaszczenie kolejnego banku –
582

M. R. Greenberg, L. A. Cunningham, “The AIG Story”, The George Washington Legal Studies
Research Paper No. 2013-63, s. 4.
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584

Szerzej: “Anglo Irish Bank Shares Suspended After Nationalization”, The New York Times
16.01.2009, http://www.nytimes.com/2009/01/16/business/worldbusiness/16iht-15punt.19424614.html,
10.07.2011.
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Bradord & Bingley plc585. Z tych samych powodów brytyjski gabinet zdecydował o
przejęciu 85 % udziałów w Royal Bank of Scotland. Jak trudna była sytuacja finansowa
tego banku świadczy fakt, że o ile w 2007 r. był on wart 75 mld GBP, o tyle w
momencie jego przejęcia w 2009 r. został wyceniony na zaledwie 4,5 mld GBP, i to
wbrew pomocy publicznej w wysokości 32 mld GBP opłaconej przez brytyjskich
podatników i akcjonariuszy banku586. Kryzys na rynkach amerykańskim i brytyjskim
był odczuwalny w całej Europie, jego skutkiem był wzrost kontroli państwowej nad
prywatnymi instytucjami finansowymi. Sytuacja Royal Bank of Scotland dotknęła
holenderski bank ABN Amro zakupiony przez brytyjski bank zaledwie rok wcześniej.
W 2009 r. rząd Niemiec zdecydował o przejęciu 90 % udziałów w Hypo Real Estate
Holding AG, spółce odpowiedzialnej za operacje finansowe na rynku nieruchomości.
W dalszej kolejności dokonał przejęcia pakietu akcji należącego do akcjonariuszy
mniejszościowych (tzw. squeeze-out) uzyskując w ten sposób pełną kontrolę nad
spółką587. W rzeczywistości przejęcie przez władze Niemiec udziałów w Hypo Real
Estate było pierwszym przykładem potocznie rozumianej „nacjonalizacji” prywatnej
instytucji świadczącej usługi bankowe w Niemczech od zakończenia II wojny
światowej. Rząd niemiecki dokonał również nabycia 25 % akcji w Comerzbank, który
jako pierwszy wnioskował o pomoc finansową ze środków publicznych. Działania
niemieckich władz miały oparcie w niemieckim prawie handlowym i jako takie nie były
wywłaszczeniem sensu stricto, niewątpliwie jednak odpowiadały potocznemu pojęciu
„nacjonalizacji”. Klasycznym przykładem wywłaszczenia sensu stricto było przejęcie
przez Irlandię Anglo Irish Bank w wyniku niepowodzenia planu rekapitalizacji tego
banku. W dn. 16 stycznia 2009 r. notowanie akcji banku na giełdach w Dublinie i
Londynie zostało zawieszone, a następnie całkowicie wstrzymane. W dniu 21 stycznia
2009 r. irlandzki parlament (Orieachtas) uchwalił The Anglo Irish Bank Corporation
Act, na mocy którego dokonano transferu wszystkich akcji na rzecz ministra finansów,
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jak również ustalono mechanizm odszkodowawczy588. Nie rzadko w latach 2008 – 2012
wiele państw decydowało się na przejęcie nie tylko banków, ale również prywatnych
funduszy emerytalnych. W budżetach narodowych poszczególnych państw brakowało
środków finansowych na przekazywanie do prywatnych funduszy emerytalnych
dotychczas zgromadzonych przez ubezpieczyciela publicznego składek emerytalnych.
Zaległości budżetowe wobec prywatnych funduszy generowały deficyt budżetowy.
Dlatego Węgry, Argentyna, Kazachstan, jak i wiele innych państw zdecydowało się na
przejęcie prywatnych funduszy emerytalnych lub inne rozwiązania zmniejszające
znacząco

ich

deficyt

budżetowy.

Stworzyły

jednak

ryzyko

powstania

odpowiedzialności odszkodowawczej państw wobec inwestorów zagranicznych
kontrolujących dotychczas prywatne fundusze emerytalne.
Przykład opisanych powyżej banków, funduszy emerytalnych i innych instytucji
finansowych pokazuje, że nie wszystkie interwencje państw w szeroko rozumianym
sektorze bankowo-finansowy prowadzą do wywłaszczenia sensu stricto. Działania takie
można zakwalifikować zarówno jako działania w sferze prywatnoprawnej, jak i
klasyczne wywłaszczenie sensu stricto. Działania państw można zakwalifikować w
inny jeszcze sposób. Współcześnie wiele działań państw na rynkach finansowych ma
bowiem charakter pośredni i niezamierzony, wynikający z ogólnych kompetencji
regulacyjnych niż okoliczności kryzysowych. Państwo nie manifestuje woli przejęcia i
formalnie nie pozbawia tytułu prawnego do majątku. We wszystkich tych sytuacjach
można mówić o tzw. wywłaszczeniu pośrednim lub wywłaszczeniu regulacyjnym, niż o
wywłaszczeniu sensu stricto.

4. Konfiskata i inne formy o charakterze karzącym
4.1. Pojęcie konfiskaty

Co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem konfiskaty, na przestrzeni wieków
było przedmiotem zainteresowania zarówno ze strony doktryny, jak i trybunałów
międzynarodowych, również w sporach wywłaszczeniowych. Jednym z pierwszych
588
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przedstawicieli doktryny, który w wymiarze międzynarodowym zwrócił uwagę na
niesłuszność stosowania konfiskaty ze względu na brak towarzyszącego jej
odszkodowania, był angielski myśliciel E. Burke. Zwracając się do bezimiennego
adresata dokonał bardzo krytycznej oceny ustawodawstwa konfiskacyjnego Rewolucji
Francuskiej:
Nie obawiam się, że zostanę zdezawuowany, jeśli zapewnię cię, że nie ma ani jednej
osoby publicznej w tym królestwie [Zjednoczonym Królestwie – dodano], na którą
chciałbyś się powołać; nikogo z jakiejkolwiek partii lub ugrupowania, kto nie potępia tej
nieszczerej, perfidnej i okrutnej konfiskaty przeprowadzonej przez zgromadzenie
narodowe [Francji – dodano] na majątku, wobec którego pierwszym jego obowiązkiem
jest jego ochrona589.

Konfiskatę określił jako nieszczerą, perfidną i okrutną. Odnosząc się do przejęcia
majątków francuskich obywateli, a zwłaszcza tamtejszego kleru, wskazał co następuje:
Żywię nadzieje, że nigdy nie utracimy całkowitego poczucia obowiązku nałożonego na
nas przez prawo umowy społecznej, tak by pod pozorem działań władzy publicznej
konfiskować dobra pojedynczego niewinnego obywatela. Kto jak nie tyran (nazwa
będąca określeniem tego wszystkiego co wypacza i degraduje ludzką naturę) może
myśleć o przejęciu własności ludzi, bez ich oskarżenia, przesłuchania, bez ich procesu,
poprzez pełne wyjęcie spod prawa, w setkach tysiącach? Kto jak nie ten, który utracił
każdą cząstkę człowieczeństwa może myśleć o pognębieniu ludzi błogosławionej rangi
i uświęconej funkcji, niektórych w wieku, który z miejsca wymaga czci i współczucia,
o degradacji z najwyższej pozycji we wspólnocie, gdzie utrzymywali się z własnego
majątku ziemskiego, do stanu ubóstwa, zapaści i pogardy?590

Jak wskazują powyższe rozważania konfiskata wywoływała poczucie niesłuszności
międzynarodowej

na

długo

międzynarodowego

standardu

przed

wykształceniem

wywłaszczeniowego.

Od

się
samego

jakiegokolwiek
początku

jej

stosowanie oceniano w kategorii słuszności i legalności. Od samego bowiem początku
konfiskata budziła jednoznacznie negatywne skojarzenia. Była synonimem przepadku
mienia z woli państwa.
W swoich rozważaniach E. Burke posługiwał się expresis verbis pojęciem
„konfiskata” (confiscation). Tradycyjnie jednak konfiskata była określana wieloma
pojęciami synonimicznymi, chociażby jako „zajęcie” (seizure lub attachment),
„zatrzymanie” (capture), „aresztowanie” (detention), „sekwestracja” (sequestration),
589
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„sądowe zajęcie” (condemnation), „likwidacja” (liquidation), czy „rekwizycja”
(requisition). Przykładowo, w rozstrzygnięciu brytyjsko-wenezuelskiej komisji
arbitrażowej z 1903 r. w sprawie Aroa Mines Case (Merits)591 jej członkowie
posługiwali się zamiennie terminami „konfiskata” i „zajęcie” na określenie tego samego
zdarzenia – zajęcia przez wenezuelski rząd lub walczących z rządem rebeliantów, nota
bene za działania których strona rządowa zobowiązała się ponieść pełną
odpowiedzialność, statków morskich i innych prywatnych majątków należących do
obywateli Zjednoczonego Królestwa. Na potrzeby rozstrzygnięcia w przedmiotowej
sprawie główny arbiter (umpire) przeprowadził pogłębioną analizę pojęcia zajęcie. Jego
zdaniem zajęcie należy rozumieć w sposób następujący:
W praktyce [jest to – dodano] akt wejścia przez szeryfa, policjanta lub innego
prawidłowo umocowanego do tego funkcjonariusza w posiadanie majątku osoby
skazanej wyrokiem kompetentnego sądu karnego na zapłatę określonej kwoty
pieniędzy, w ramach postępowania egzekucyjnego, w celu sprzedaży tego majątku w
wykonaniu wspomnianego wyroku … [ewentualnie – dodano] wejście w posiadanie
dóbr za naruszenie prawa publicznego, jak odebranie statku za próbę nielegalnego
handlu …592.

Definiując „zajęcie” umpire odwołał się do ówczesnej praktyki traktatowej, w tym do
umowy amerykańsko-peruwiańskiej z dn. 17 marca 1841 r. Na określenie tego samego
stanu faktycznego strony umowy zastosowały zamiennie takie pojęcia jak seizure,
capture, detention, sequestration i confiscation593. Przedmiotowa umowa jest
przykładem na to, że zastosowane określonej terminologii na określenie konfiskaty nie
ma większego znaczenia. W prawie międzynarodowym konfiskatę wyróżnia się
poprzez jej cechy a nie zastosowanie określonego terminu. Podobnie, w cytowanej już
w niniejszej pracy sprawie Walter Fletcher Smith pojawia się inny jeszcze synonim
konfiskaty – „sądowe zajęcie” (condemnation). Termin ten został użyty przez trybunał
międzynarodowy przy okazji omówienia wniosku burmistrza kubańskiego miasteczka
Marianao o zajęcie działek należących do amerykańskiego obywatela W. F. Smitha.
Wniosek burmistrza został pozytywnie rozpatrzony przez lokalny kubański sąd, który
mocą swojego wyroku autoryzował zajęcie działek W. F. Smitha. Z całokształtu sprawy
Walter Fletcher Smith wynika jednak, że zastosowany w niej termin „sądowe zajęcie”
powinien być kwalifikowany raczej jako synonim wywłaszczenia sensu stricto, aniżeli
591
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synonim konfiskaty. A to z uwagi na dwa elementy odróżniające „sądowe zajęcie” od
klasycznej konfiskaty – po pierwsze, wyrok kubańskiego sądu, będący formalną
podstawą wywłaszczenia, nie miał charakteru każącego, a po drugie, nikt, włącznie z
władzami kubańskiego miasteczka Marianao, nie kwestionował odpowiedzialności
odszkodowawczej wobec W. F. Smitha.
Mając na uwadze praktykę państw, poglądy

przedstawicieli doktryny, jak

również dorobek trybunałów międzynarodowych, do podstawowych cech konfiskaty
należy zaliczyć:
1) istnienie podstawy prawnej legitymizującej konfiskatę;
2) motywy

o

charakterze

karzącym

lub

zaistnienie

okoliczności

nadzwyczajnych uzasadniających konfiskatę;
3) brak odszkodowania.
Jest wielce dyskusyjne, czy tak rozumianą konfiskatę można zaliczyć do katalogu
szeroko rozumianego wywłaszczenia. Czy konfiskata jest jedną z kilku form
wywłaszczenia bezpośredniego, czy odrębnym rodzajem wywłaszczenia stosowanym w
okolicznościach szczególnych. Wyjaśnienia wymaga również to, czy zastosowanie
przez dane państwo środka, który określamy jako konfiskata, może w ogóle rodzić
odpowiedzialność na gruncie prawa międzynarodowego.
B. Wortley zwrócił uwagę, iż w sensie etymologicznym konfiskata nie budzi
większych zastrzeżeń. Jest „nabyciem (prywatnego majątku) przez skarb państwa w
wyniku kary”594. Jest następstwem wymierzenia kary. Skoro konfiskata jest
następstwem wymierzenia kary, musi mieć umocowanie w przepisach karnych prawa
krajowego lub międzynarodowego. Konfiskata wymaga istnienia precyzyjnej podstawy
prawnej, normy krajowej lub międzynarodowej, a w jej wykonaniu zarządzenia władzy
publicznej.

W

konsekwencji

jest

przejawem

wymierzenia,

a

następnie

wyegzekwowania raz nałożonej kary przez władze publiczne danego państwa595.
Ilustracją wymogu istnienia podstawy prawnej konfiskaty, włącznie z zarządzeniem
wykonawczym, jest sprawa Michalik p. Państwu Niemieckiemu przed Trybunałem
Górnośląskim. Po przejściu w czerwcu 1922 r. suwerenności nad częścią Górnego
Śląska na rzecz Niemiec lokalne bojówki niemieckie (Selbstschutz), przy współudziale
594
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niemieckiej policji, dokonały konfiskaty należącego do polskiego obywatela, p.
Michalika, domu wraz ze znajdującymi się tam półproduktami piekarskimi. W
rezultacie tych działań p. Michalik wniósł skargę przeciwko Niemcom do Trybunału
Górnośląskiego na naruszenie Konwencji Górnośląskiej596. Trybunał odmówił racji
skarżącemu wskazując, iż konfiskata musiałaby przybrać formę „zarządzenia
państwowego” by przypisać ją Niemcom. Jak ustalił trybunał skarżący nie otrzymał od
gminy pisemnego zarządzenia o konfiskacie, a faktycznego zaboru jego mienia
dokonały osoby prywatne, w tym obywatele niemieccy, którzy fizycznie zajęli
mieszkanie skarżącego. W konsekwencji, zdaniem Trybunału, były to czyny
przestępcze, które prowadziły do odpowiedzialności karnej osób fizycznych na gruncie
prawa krajowego, nie prowadziły jednak do odpowiedzialności międzynarodowej
Niemiec597.

Również

w

nieco

bardziej

współczesnym

orzecznictwie

wywłaszczeniowym eksplorowany był motyw wymaganej w konfiskacie podstawy
prawnej. Przykładowo, w wielu sprawach przed IUSCT dotyczących ustawodawstwa
rewolucyjnego Iran starał się wykazać, iż fakt przeprowadzenia konfiskaty miał
wyraźną podstawę prawną. Nie zawsze jednak IUSCT podzielał to stanowisko598.
Orzecznictwu międzynarodowemu znane są również przykłady, gdzie arbitrzy nie
podważali tzw. faktycznej konfiskaty, czyli takiej która nie miała umocowania
prawnego, lecz była uzasadniona innymi okolicznościami szczególnymi. W brytyjskofińskiej sprawie Claim of Finnish Shipowners against Great Britain z 1934 r. trybunał
arbitrażowy badał, czy Zjednoczone Królestwo ponosi odpowiedzialność za konfiskatę
fińskich statków podczas I wojny światowej. W toku sprawy okazało się, że fińskie
statki, zanim trafiły pod kontrolę brytyjską, zostały skonfiskowane przez carską Rosję.
Nie było jednak jasne, jaka była podstawa prawna rosyjskiej konfiskaty. Zdaniem
trybunału Zjednoczone Królestwo nie mogło dokonać konfiskaty uprzednio
596
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skonfiskowanych statków. Trybunał uznając słuszność działań rosyjskich władz
wskazał, iż były one usprawiedliwionym okolicznościami wojny aktem suwerena:
Przejęcie, w wykonaniu władzy suwerennej, może zostać i zostało dokonane [przez
Rosję – dodano] w okresie zagrożenia narodowego, w myśl maksymy … Salus populi
est suprema lex, choćby było niezgodne z istniejącymi przepisami. Nawet jeżeli jest to
nielegalne trudno jest stwierdzić, iż konsekwencją nie jest rekwizycja, przynajmniej nie
w takim zakresie, w jakim uznać należy, iż suweren uczynił to poprzez odwołanie się
do władzy suwerennej … rosyjskie odebranie ma, jak to zostało uprzednio określone,
niemal ten sam skutek co formalna rosyjska rekwizycja …599.

Sprawa konfiskaty fińskich statków wskazuje, że nawet jeżeli konfiskatę przeprowadza
się bez podstawy prawnej, lecz wynika ona z okoliczności nadzwyczajnych, takich jak
stan wojny, konfiskata nie powinna być kwestionowana i nie powinna prowadzić do
odpowiedzialności międzynarodowej. W nadzwyczajnych okolicznościach brak
podstawy prawej konfiskaty jest usprawiedliwiony dobrem społeczeństwa, które w tym
przypadku jest tzw. „prawem najwyższym” (salus populi est suprema lex)600.
Ostatecznie trybunał arbitrażowy w sprawie fińskich statków, uznając konfiskatę
faktyczną przeprowadzoną przez carską Rosję, zwolnił się od obowiązku oceny
legalności działań Zjednoczonego Królestwa.
Istnieją dwa motywy przeprowadzenia konfiskaty – motyw karzący oraz
nadzwyczajne

okoliczności.

Konfiskata

jest,

co

do

zasady,

następstwem

przeciwdziałania przestępstwu prawa karnego. Jest środkiem o charakterze karzącym,
który, co do zasady, nie rodzi odpowiedzialności międzynarodowej. Jest to rodzaj
wywłaszczenia mienia, który nie prowadząc do odpowiedzialności międzynarodowej,
nie powoduje obowiązku wypłaty odszkodowania. W sytuacji, gdy konfiskata jest
rezultatem ścigania i karania za przestępstwo prawa krajowego lub zbrodnię prawa
międzynarodowego, nie może być postrzegana jako naruszenie praw majątkowych
kogokolwiek, w tym cudzoziemców. Nawet jeżeli konfiskata obejmuje prawa
ustanowione wyłącznie na rzecz cudzoziemców, karzący charakter konfiskaty nie może
mieć charakteru dyskryminacyjnego. Konfiskata powinna mieć na celu ochronę praw
majątkowych

wszystkich

osób

znajdujących

się

w

jurysdykcji

państwa

wywłaszczającego. W rzeczywistości konfiskata służy ochronie wszystkich podmiotów
pokrzywdzonych przez tego, wobec którego ten właśnie środek jest skierowany –
599
600
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obywatela państwa wywłaszczającego lub cudzoziemca. Zupełnie wyjątkowo
konfiskata może nie mieć charakteru karzącego. Państwo może kierować się innymi
motywami, aniżeli koniecznością karania sprawców przestępstw prawa krajowego lub
zbrodni prawa międzynarodowego. Motywy te najczęściej wynikają z nadzwyczajnych
okoliczności, takich jak stan wojny lub stan klęski żywiołowej, wymagających
zaangażowania wszelkich dostępnych dóbr i środków. W przypadku wystąpienia tych
szczególnych okoliczności państwa dokonują tzw. rekwizycji. Nie jest jasne, czy
państwo dokonujące rekwizycji jest zobowiązane do zwrotu równowartości
zarekwirowanego mienia. Wydaje się, że na państwie dokonującym rekwizycji nie
spoczywa taki obowiązek.
Brak

odszkodowania

jest

najbardziej

charakterystycznym

elementem

konfiskaty. Kryterium odszkodowania pozwala odróżnić ten środek od innych
legalnych sposobów odebrania mienia cudzoziemcom – wywłaszczenia sensu stricto i
nacjonalizacji. B. Wortley starając się zdefiniować konfiskatę wskazał:
… jest [ona – dodano] umyślnym zajęciem przez Państwo majątku bez świadczenia
adekwatnego odszkodowania; przeważnie oznacza odmowę jakiegokolwiek prawa
restytucji lub odszkodowania601.

Doktryna prawa międzynarodowego podkreśla, iż środki których celem jest odebranie
cudzoziemcom mienia i wypłata w to miejsce odszkodowania, należy określać jako
wywłaszczenie. Natomiast w sytuacji, gdy państwo decyduje się na odebranie mienia i
świadomie odmawia odszkodowania, takie działanie, zdaniem doktryny, powinno być
określane jako konfiskata602. Pod względem terminologicznym granica między
konfiskatą a wywłaszczeniem może być bardzo płynna. Na łamach British Yearbook of
International Law z 1950 r. konfiskatę sklasyfikowano łącznie z wywłaszczeniem
likwidacją i rekwizycją, przeciwstawiając te pojęcia nacjonalizacji i socjalizacji603.
Takie łączne zestawienie przez doktrynę wywłaszczenia i konfiskaty można uzasadnić
tym, iż mają one wiele cech wspólnych. Oba te środki mają charakter indywidualny.
Czynność odebrania przez państwo konkretnego składnika mienia ma również
podstawę prawną. Według Lorda Ellenborough konfiskata „musi być w pewnym sensie
aktem dokonanym przez rząd tego państwa, w którym ma miejsce, i w pewien sposób
601

B. Wortley, Expropriation in Public International Law, Cambridge 1958, s. 39.
S. Petrén, « La confiscation des biens étrangers et les réclamations internationales auxquelles elle peut
donner lieu », Recueil des Course 1963, vol. 109, s. 493 i 494.
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przysparzającą korzyść temu rządowi …”604. Takie rozumienie konfiskaty, kładące
nacisk na kryteria jurysdykcji i przysporzenia, zgodnie z poglądami doktryny, jest
jednak

nieprecyzyjne.

Podstawowym

kryterium

z

perspektywy

prawa

międzynarodowego jest bowiem brak odszkodowania:
Konfiskata jest … odebraniem prywatnego majątku przez państwo bez zapłaty lub
odszkodowania na rzecz wyzutego właściciela; tam gdzie, jakkolwiek, zapłata lub
odszkodowanie jest dawane, odebranie może być nazywane wywłaszczeniem. W
każdej z tych sytuacji majątek po jego odebraniu może być powierzony państwu lub
agencji państwa …605.

Reasumując brak odszkodowania w zestawieniu z dwoma innymi cechami – motywem
o charakterze karzącym lub szczególnymi okolicznościami, jak również istnieniem
podstawy prawnej legitymizującym działanie państwa – pozwala na odróżnienie
konfiskaty od wywłaszczenia.
Konfiskatę należy również odróżnić od nacjonaliacji. Historycznie w państwach
socjalistycznych i rozwijających się dominował pogląd o braku obowiązku wypłaty
odszkodowania za nacjonalizację mienia należącego do cudzoziemców. Zwolennikiem
tego poglądu był m.in. prof. M. Lachs, który wskazywał, że „[n]akaz odszkodowania za
nacjonalizację nie jest przewidziany żadną powszechnie wiążącą zasadą, czy normą
współczesnego prawa międzynarodowego”606. Niemniej, dla państw rozwiniętych brak
odszkodowania

za

nacjonalizację

był

równoznaczny z konfiskatą.

Zdaniem

przedstawicieli doktryny z państw rozwiniętych konfiskata miała miejsce wtedy, gdy
państwo dokonywało określonych przemian gospodarczo-społecznych, pozbawiając
cudzoziemców własności i odmawiając im jednocześnie wypłaty odszkodowania.
Ścieranie się poglądów przedstawicieli doktryny z państw socjalistycznych i
rozwiniętych najpełniej oddaje następujące stanowisko wyrażone podczas konferencji
międzynarodowej w 1954 r.:
Koncepcja nacjonalizacji obejmuje zarówno odebranie majątku w zamian za
odszkodowanie, proces określany jako wywłaszczenie, jak i odebranie bez
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Ibidem.
Ibidem.
606
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odszkodowania, określane jako konfiskata. W rzeczywistości nie jest łatwo
przeprowadzić linię [podziału – dodano] między tymi dwoma607.

Po II wojnie światowej, w okolicznościach konkretnej sprawy, trudno było
jednoznacznie ocenić, czy pozbawienie mienia bez odszkodowania było nacjonalizacją,
czy

konfiskatą,

a

w

konsekwencji,

czy

było

legalne

w

świetle

prawa

międzynarodowego. Bułgarski uczony K. Katzarow zauważył, że konfiskata i
nacjonalizacja nie powinny być ze sobą mylone tylko dlatego, że nie przewidują
wypłaty odszkodowania. Oczywiście mogą być mylone, jeżeli weźmiemy pod uwagę
wyłącznie krajowy ich skutek, czyli właśnie brak odszkodowania. Jednak z
perspektywy prawa międzynarodowego różnica między nacjonalizacją i konfiskatą ma
dla cudzoziemca zasadnicze znaczenie. Zgodnie ze standardem międzynarodowym
nacjonalizacji mienia cudzoziemca powinno zawsze towarzyszyć odszkodowanie. W
przeciwnym razie nacjonalizacja jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego608.
W

doktrynie

prawa

międzynarodowego

pogląd

o

nielegalnym,

czyli

tzw.

„konfiskacyjnym” charakterze nacjonalizacji bez odszkodowania, jest poglądem
ugruntowanym. Wszędzie tam, gdzie nacjonalizacji nie towarzyszy odszkodowanie,
bardziej właściwe wydaje się określanie tego środka mianem „nacjonalizacji
konfiskacyjnej” (confiscatory nationalisation), aniżeli konfiskaty609. Co jednak, gdy nie
jest możliwe jakiekolwiek bliższe określenie zastosowanego przez państwo środka. Gdy
nie jest jasne, czy działania podjęte przez państwo kwalifikować jako wywłaszczenie,
nacjonalizację, nacjonalizację konfiskacyjną, czy konfiskatę. Taka analiza jest tym
trudniejsza, iż pozwane państwo stara się za wszelką cenę udowodnić, iż w ogóle nie
doszło do wywłaszczenia pociągającego obowiązek wypłaty odszkodowania. Z takim
problemem musiał zmierzyć się trybunał arbitrażowy w sprawie inwestycyjnej
Southern Pacific Properties v. Egypt. W sprawie tej Egipt starał się wykazać, iż
zerwanie porozumienia z inwestorem zagranicznym nie mogło być przejawem
wywłaszczenia, a tym bardziej nie mogło mieć charakteru konfiskacyjnego. Niemniej,
trybunał nie zgodził się ze stanowiskiem Egiptu. Zerwanie porozumienia w
rzeczywistości miało charakter konfiskacyjny:
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163. Co do argumentu, że zerwanie projektu nie oznaczało, ani nacjonalizacji, ani
konfiskaty, Pozwany [Egipt – dodano] twierdzi, że nie doszło do nacjonalizacji,
ponieważ nie doszło do przeniesienia praw Skarżącego lub też projektu na rzecz
Państwa, jak również nie doszło do konfiskaty, ponieważ nie doszło do całkowitego
pozbawienia praw SPP i towarzyszącego mu pozbawienia odszkodowania. Trybunał nie
podziela tego twierdzenia610.

W dalszej kolejności rozważenia wymaga to, czy istnieje jakakolwiek hierarchia
między wymienionymi środkami, mianowicie między wywłaszczeniem, nacjonalizacją
i konfiskatą. Czy którekolwiek z tych środków posiada węższy zakres przedmiotowy od
pozostałych, a w konsekwencji, czy którekolwiek z nich jest odmianą lub subkategorią
pozostałych. Ciekawych rozważań na ten temat dostarcza orzecznictwo STSM, a
zwłaszcza sprawa Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits)611.
Przedmiotem analizy STSM była terminologia wywłaszczeniowa zastosowana w
Konwencji Górnośląskiej z 1922 r. STSM rozważał, jaki jest związek między
zastosowanymi w umowie terminami „wywłaszczenie” i „likwidacja”, z zastrzeżeniem,
że ten ostatni termin należy rozumieć jako synonim konfiskaty. Zarówno tytuł rozdziału
III Konwencji, jak i wiele przepisów tego rozdziału posługiwało się pojęciem
„wywłaszczenie”. Niemniej, w tym samym rozdziale zastosowano również inne pojęcie
– „likwidację”612. Z orzeczenia STSM z 1926 r. wynika, że „likwidację” należy
rozumieć jako pojęcie węższe od „wywłaszczenia”. STSM wyszedł z założenia, że w
prawie międzynarodowym wywłaszczenie obejmuje określoną skalę gradacji środków
wobec mienia cudzoziemca, od środków najbardziej korzystnych dla cudzoziemca, aż
po te najmniej korzystne. Od standardu poszanowania praw nabytych chroniących
cudzoziemca przed jakimkolwiek pozbawieniem mienia, poprzez standard legalnego
wywłaszczenia za odszkodowaniem, o którym mowa w rozdziale III Konwencji, aż po
likwidację. W podobny sposób co związek między wywłaszczeniem a likwidacją
należy oceniać związek między wywłaszczeniem a rekwizycją. Choć rekwizycja i
likwidacja jako odmiany konfiskaty charakteryzują się brakiem odszkodowania,
jurisprudence constante trybunałów międzynarodowych dowodzi, iż oba te pojęcia są
częścią szerszego zbioru środków wywłaszczeniowych. Warto jedynie przypomnieć, iż
rekwizycja jest czasowym wejściem przez państwo w posiadanie określonego dobra w
wyniku szczególnych okoliczności i bez uiszczania odszkodowania. Rekwizycja była
610
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przedmiotem analizy trybunału arbitrażowego, między innymi, w przywoływanej już
sprawie Claim of Finish Shipowners against Great Britain613 dotyczącej rekwizycji
fińskich statków przez carską Rosję i przekazania ich Zjednoczonemu Królestwu.

4.2. Legalność konfiskaty (wrongful seizure)

W sposób naturalny rodzi się pytanie, w jakich okolicznościach państwo jest
odpowiedzialne za konfiskatę na gruncie prawa międzynarodowego. Zasadą jest, iż
państwo nie ponosi odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej za konfiskatę, czyli za
akt mający oparcie w krajowych lub międzynarodowych normach prawa karnego.
Wyjątkowo będzie ono ponosić odpowiedzialność w dwóch przypadkach:
1) gdy przeprowadzi konfiskatę bez podstawy prawnej autoryzującej takie
działanie, czyli w sposób rabunkowy;
2) gdy państwo dobrowolnie zobowiąże się do takiej odpowiedzialności614.
Już w wyroku z 1903 r. w sprawie Crossman Case (Interlocutory) wenezuelskobrytyjska komisja arbitrażowa dokonała analizy legalności „konfiskaty” (seizure).
Określiła cel i zakres konfiskaty, a zatem i te przypadki, które nie spełniają jej
kryteriów i które określa się mianem tzw. „niesłusznej konfiskaty” (wrongful seizure).
W swoim rozstrzygnięciu komisja zwróciła uwagę na wymóg istnienia wyraźnego
umocowania prawnego konfiskaty. Takie umocowanie może mieć zarówno charakter
cywilny, jak i wojskowy:
Jakie jest znaczenie i zakres słowa ‘seizure’ [wynikające z – dodano] solennego
porozumienia między państwami odwołującego się do szkód … i w którym proponuje
się przekazanie sprawy trybunałowi celem rozstrzygnięcia? W sensie negatywnym
można powiedzieć, iż nie jest to żadne niesłuszne odebranie majątku brytyjskiego
poddanego przez Wenezuelę. Nie oznacza również majątku odebranego w wyniku
rabunku, kradzieży, plądrowania, grabienia, łupienia lub wkroczenia w czyjeś prawa. W
sensie pozytywnym można wskazać, iż ogranicza się do skonfiskowania na podstawie i
z racji posiadanego umocowania, cywilnego lub wojskowego615.
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RIAA 2006, vol. III, s. 1537.
Takie zobowiązanie może wynikać z kontraktu z konkretnym podmiotem lub z umowy
międzynarodowej. W obu tych przypadkach możliwe jest pociągnięcie państwa do odpowiedzialności
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Niesłuszność konfiskaty była również przedmiotem pogłębionej refleksji w innej
sprawie orzeczonej przez komisję wenezuelsko-brytyjską – Aroa Mines Case (Merits).
W wyroku z 1903 r. arbiter, powołując się na definicję słownikową, określił, jak należy
rozumieć brak słuszności (wrong) w działaniu państwa:
… istnieje coś co prawo uznaje za brak słuszności, jakieś naruszenie obowiązku
prawnego, jakieś pogwałcenie legalnego uprawnienia, jakieś niewywiązywanie się lub
zaniedbywanie, jakieś niedopełnienie obowiązku na szkodę strony wnoszącej o
odszkodowanie …616.

Jak wskazuje przytoczone orzecznictwo z początku XX w. konfiskata jest działaniem
legalnym, działaniem umocowanym prawnie. Jej przeciwieństwem jest tzw. „niesłuszna
konfiskata” (wrongful seizure), działanie pozbawione umocowania prawnego, które
może się przejawiać w działaniach rabunkowych łupieżczych i niszczycielskich ze
strony państwa. W tym sensie konfiskata różni się od siłowego zajęcia lub zniszczenia
majątku cudzoziemca przez funkcjonariuszy publicznych617. Tego rodzaju zdarzenie
polegające na siłowym zajęciu nie jest konfiskatą618. W konsekwencji o słuszności
konfiskaty przesądza istnienie podstawy prawnej autoryzującej działania państwa.
Podstawą prawną konfiskaty jest określona norma prawa krajowego lub prawa
międzynarodowego o charakterze karzącym, zastosowanie której ukierunkowane jest na
przeciwdziałanie

przestępstwu

prawa

krajowego

lub

deliktowi

prawa

międzynarodowego. W rozwoju historycznym powstało wiele norm prawa krajowego i
międzynarodowego autoryzujących karne pozbawienie mienia. Normy prawa
międzynarodowego stanowiły odzwierciedlenie powszechnej i jednolitej praktyki
państw. Było bezsporne, że konfiskacie podlega to mienie, które zostało uzyskane w
drodze przestępstwa, ewentualnie którego przejęcie było wymuszone nadzwyczajnymi
okolicznościami. Praktyka państw w tym zakresie odzwierciedlały krajowe porządki
prawne. Jak słusznie zauważył B. Wortley: „[k]ażde Państwo sprawuje władze, poprzez
swoje ustawodawstwo, uznając określone działanie za przestępcze i podlegające
karaniu (…) [p]aństwa o tych samych korzeniach cywilizacyjnych posiadają podobne
przepisy karne”619. W krajowych porządkach prawnych przepisów o charakterze
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konfiskacyjnym należy poszukiwać w materialnym prawie karnym620, jak również w
prawie administracyjnym, w tym w prawie podatkowym i prawie celnym621. Przepisy
mogą mieć zarówno rangę konstytucyjną, jak i ustawową622. Wszędzie tam, gdzie
państwo odebrało mienie w odpowiedzi na krajowe przestępstwo prawa karnego, mamy
do czynienia ze słuszną konfiskatą, która nie podlega weryfikacji na podstawie prawa
międzynarodowego. Natomiast wszędzie tam, gdzie państwo odebrało mienie w
odpowiedzi na działanie legalne, musi się liczyć z możliwością pociągnięcia do
odpowiedzialności międzynarodowej. Taki wniosek wynika chociażby z prejudykatu z
1868 r. w sprawie arbitrażowej Weil Case. Zgodnie z wyrokiem w tej sprawie władze
Meksyku były zmuszone do wypłaty odszkodowania

za konfiskatę wełny

transportowanej przez terytorium Meksyku w zgodzie z meksykańskim prawem623.
Źródłem norm prawa międzynarodowego dotyczących konfiskaty był zarówno
zwyczaj międzynarodowy, jak i umowy międzynarodowe. Pierwotnie zwyczaj
międzynarodowy dominował w międzynarodowym prawie morza. Zgodnie z premią
pirata non mutat dominium osoby, które w wyniku piractwa weszły w posiadanie
mienia, nie uzyskiwały tytułu prawnego do tego mienia. Każde państwo miało zatem
prawo skonfiskować to mienie624. Międzynarodowemu prawu morza znana jest również
inna forma konfiskaty – prawo łupów (law of prize and booty)625. Zgodnie z tym
prawem państwo będące w stanie wojny z innymi państwami miało prawo
skonfiskować wrogi statek wraz z jego ładunkiem jako łup wojenny. Tytuł prawny do
statku przechodził z mocy prawa na państwo dokonujące konfiskaty. Niezależnie od
prawa łupów obowiązującego w stanie wojny trybunały międzynarodowe uznawały
620
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słuszność konfiskaty obcych statków wraz z ich ładunkiem w sytuacji naruszenia
zakazu prowadzenia handlu określonymi wyrobami (vide Robert Wilson Case z 1841 r.)
lub braku zezwolenia ze strony służb celnych państwa nadbrzeżnego (vide sprawy
Aspasia Case z 1841 r. i Albert Levy v. Germany z 1927 r.)626.
Spośród norm traktatowych autoryzujących konfiskatę na szczególną uwagę
zasługują przepisy przyjęte po I i II wonie światowej. W części VIII Traktatu
Wersalskiego z 1919 r. dotyczącej niemieckich reparacji wojennych znalazły się,
między innymi, przepisy autoryzujące rzeczywistą konfiskatę przez państwa Ententy
niemieckich statków morskich (aneks III)627, jak również konfiskatę wielu innych dóbr
niemieckich (aneksy IV i V). Przepisy te stanowiły wprost, iż konfiskata niemieckich
dóbr jest ekwiwalentem utraconych przez państwa Ententy statków handlowych, jak
również sposobem na wyrównanie niemieckich zniszczeń na terytorium Belgii i
Francji. Nie rzadko jednak przepisy te godziły w interesy przedsiębiorców
pochodzących z państw dokonujących konfiskaty. W sprawie Standard Oil Company z
1926 r. amerykańska spółka Standard Oil Company starała się dowieść, iż
skonfiskowane po wojnie na podstawie aneksu III do Traktatu Wersalskiego niemieckie
tankowce były w rzeczywistości należącym do niej mieniem. Spółka twierdziła, iż to
ona jest założycielem niemieckiej spółki z siedzibą w Hamburgu, do której należały
skonfiskowane tankowce. Spór starano się rozstrzygnąć w drodze umowy zawartej
między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Reparacyjną. Ostatecznie trybunał
arbitrażowy uznał, że amerykańska spółka nie udowodniła należycie prawa własności
do skonfiskowanych statków628. Po II wojnie światowej spośród norm prawa
traktatowego autoryzujących konfiskatę na szczególną uwagę zasługują przepisy
dotyczące indywidualnej odpowiedzialności karnej głównych zbrodniarzy wojennych
III Rzeszy. Nie było żadną tajemnicą, iż majątki niemieckich zbrodniarzy wojennych
pochodziły, przede wszystkim, z grabieży wojennych. Odpowiedzią na skalę tych
grabieży był art. 28 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego629. Zgodnie z
treścią tego przepisu „... [t]rybunał ma prawo pozbawić skazaną osobę jakiegokolwiek
626

Na sprawy te powołał się S. Friedman w: S. Friedman, Expropriation in International Law, London
1953, s. 1.
627
Aneks III ust. 1 stanowi (ang.): “Germany recognizes the right of the Allied and Associated Powers

to the replacement, ton for ton (gross tonnage) and class for class, of all merchant ships and fishing
boats lost or damaged owing to the war …” (Źródło: http://avalon.law.yale.edu/imt/partviii.asp,
20.08.2011).
RIAA 2006, vol. II, s. 781.
629
Karta MTW stanowiła załącznik do Porozumienia Londyńskiego z dn. 8 sierpnia 1945 r.
628
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zagrabionego mienia, jak również nakazać jego przekazanie Radzie Kontroli
Niemiec”630. Podobne unormowania dotyczące przepadku mienia uzyskanego w
wyniku zbrodni międzynarodowego prawa karnego zamieszczone zostały w statutach
współczesnych międzynarodowych trybunałów karnych. Regulacje takie znalazły się w
statutach Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. b. Jugosławii (dalej: ICTY),
Międzynarodowego

Trybunału

Karnego

ds.

Rwandy

(dalej:

ICTR)

oraz

Międzynarodowego Trybunału Karnego (dalej: MTK)631. W przypadku statutów ICTY
i ICTR regulacje te mają bliźniaczy charakter – trybunały mogą nakazać zwrot majątku
lub pożytków uzyskanych w wyniku przestępstwa. Konfiskata orzeczona przez
międzynarodowy trybunał karny podlega obowiązkowi wykonania przez wszystkie
państwa uznające jurysdykcję trybunału. Gdy państwo dokonuje konfiskaty mienia
należącego

do

zbrodniarza

wojennego

w

wykonaniu

wyroku

trybunału

międzynarodowego, tego rodzaju działanie nie podlega ocenie pod kątem jego
zgodności z prawem krajowym lub międzynarodowym. Zbrodniarza nie chroni również
fakt, iż w jurysdykcji krajowej, w której dokonuje się konfiskaty, ma on status
cudzoziemca. We współczesnym prawie międzynarodowym występuje wiele innych
norm legitymizujących konfiskatę mienia osób, które dopuściły się zbrodni prawa
międzynarodowego. Tego rodzaju normy zamieszczono nie tylko w licznych umowach
międzynarodowych,

ale

również

w

uchwałach

prawotwórczych

organizacji

międzynarodowych. Spośród innych przepisów traktatowych warto przywołać choćby
umowy wielostronne zawarte pod auspicjami ONZ, np. Konwencję o zwalczaniu
finansowania międzynarodowego terroryzmu z dn. 9 grudnia 1999 r.632. Z uchwał
prawotwórczych organizacji międzynarodowych na szczególną uwagę zasługują
natomiast rezolucje

Rady Bezpieczeństwa ONZ zobowiązujące

państwa do

„zamrożenia” środków służących do finansowania międzynarodowego terroryzmu.

630

Źródło: http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp, 10.08.2011.
Patrz odpowiednio: art. 24 ust. 3 Statutu ICTY (Rezolucja RB ONZ 827 z 25.05.1993 r.), art. 23 ust. 3
Statutu ICTR (Rezolucja RB ONZ 955 z 8.11.1994 r.) oraz art. 77 ust. 2 (b) Statutu MTK. O ile z
perspektywy źródeł prawa międzynarodowego dwa pierwsze statuty stanowią część uchwały
prawotwórczej organizacji międzynarodowej (ONZ), o tyle Statut MTK to klasyczna umowa
międzynarodowa podpisana w Rzymie w dn. 17.07.1998 r.
632
Patrz art. 8 Konwencji (Źródło: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf,
10.08.2011). Por. umowy regionalne, np. Konwencję Rady Europy z 8.11.1990 r. (Źródło: Explanatory
Report on the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime,
Council of Europe, Strasbourg 1991). Szerzej: N. Kaye, “Freezing and Confiscation of Criminal
Proceeds”, RIDP 2006, vol. 77, s. 323.
631
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Najważniejsza z tych uchwał to Rezolucja nr 1267 z dn. 15 października 1999 r.633. Nie
sposób omówić w tym miejscu wszystkie umowy i uchwały przewidujące sankcję w
postaci konfiskaty mienia. Nie taki też jest cel przedmiotowej dysertacji634. Zasadą jest,
iż wszelkie działania państw podjęte w celu ich implementacji, nawet jeżeli są
skierowane wobec cudzoziemców, nie podlegają ocenie w świetle międzynarodowego
standardu ochrony przed wywłaszczeniem. W konsekwencji, są per se legalne w
świetle prawa międzynarodowego.
Jak wskazują powyższe rozważania państwo nie ponosi odpowiedzialności
międzynarodowej za konfiskatę będącą odpowiedzią na przestępstwa prawa krajowego
lub zbrodnie prawa międzynarodowego. Niemniej, w szczególnych okolicznościach,
państwo może dobrowolnie zobowiązać się do poniesienia odpowiedzialności
odszkodowawczej, mimo iż konfiskata była odpowiedzią na naruszenie prawa
krajowego lub prawa międzynarodowego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy konfiskata
narusza prawa majątkowe nie tyle własnych obywateli, co cudzoziemców. Jest to
zobowiązanie dobrowolne i post factum, czyli takie, które państwo nakłada na siebie z
własnej woli po dokonaniu konfiskaty. Sprowadza się do wypłaty odszkodowania ex
gratia.

Przykładem

takiego

następczego

uznania

przez

państwo

własnej

odpowiedzialności za legalną konfiskatę jest wenezuelsko-brytyjski Protokół z dn. 13
lutego 1903 r. będący podstawą rozstrzygnięcia w przywoływanej już sprawie Aroa
Mines

Case

(Merits)635.

Wśród

bardziej

współczesnych

przykładów

umów

międzynarodowych przewidujących odpowiedzialność międzynarodową za legalną
konfiskatę na szczególną uwagę zasługują niektóre umowy indemnizacyjne. Przewidują
one wypłatę odszkodowania na rzecz państw, których obywatele utracili mienie w
wyniku konfiskaty. Umową taką jest polsko-brytyjska umowa indemnizacyjna z dn. 11
listopada 1954 r. W świetle jej postanowień do wykazu aktów prawa polskiego, które
uznano za podstawę wypłaty przez Polskę Zjednoczonemu Królestwu kwoty globalnej
633

Patrz punkt 4 (b) Rezolucji RB ONZ. W wykonaniu Rezolucji RB OZN UE uchwaliła
Rozporządzenie nr 881/2002 z 27.05.2002 r. Przepisy UE były podstawą rozpatrzenia przez Sąd I
Instancji i ETS spraw Yusuf and Al Bakarat Int. Foundation oraz Yassin Abdullah Kadi . Szerzej: M.
Tzanou, “Case-note on Joined Cases C-402/05 P & C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi & Al Barakaat
International Foundation v. Council of European Union & Commission of European Communities …”,
GLJ 2009, vol. 10, nr 2, s. 123 i n.
634
Por. normy traktatowe międzynarodowego prawa inwestycyjnego dotyczące tzw. nielegalnych
inwestycji w: U. Kriebaum, “Illegal Investments”, AAY 2010, s. 307.
635
Art. 3 Protokołu stanowi (ang.): „The Venezuelan Government admit their liability in case where the
claim is for … wrongful seizure of property, and consequently the questions which the Mixed Commission
will have to decide will only be: (a) … whether the seizure was wrongful, and (b) if so, what amount of
compensation is due.” (Źródło: RIAA 2006, vol. IX, s. 357).
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zaliczono, miedzy innymi, Dekret z dn. 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków
zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945. Przepisy dekretu
miały charakter konfiskacyjny, ale jak najbardziej uzasadniony, bo wynikający z
okoliczności wojny636.

***

5. Podsumowanie
W XX w. orzecznictwo międzynarodowe stosunkowo w niewielkim stopniu
podejmowało problematykę wywłaszczenia bezpośredniego. Stosunkowo liczna grupa
spraw dotyczących wywłaszczenia bezpośredniego przypada na okres po I wojnie
światowej, kiedy w Europie doszło do zmian terytorialnych i gospodarczo-społecznych
– wiele sporów wywłaszczeniowych było spowodowanych przejściem suwerenności
nad terytoriami, jak również wdrożeniem reform rolnych (Certain German Interests in
Polish Upper Silesia (Merits) i The Polish Agrarian Reform and the German Minority).
Wywłaszczenie bezpośrednie było również przedmiotem rozważań trybunałów w
sprawach dotyczących nacjonalizacji libijskiego sektora naftowego w latach 70-ych
(LIAMCO v. Libya i Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits)), w dwóch
sprawach przed IUSCT z początku lat 80-ych (American International Group, Inc. v.
Iran i INA Corporation v. Iran) oraz w stosunkowo licznej grupie współczesnych
sporów inwestycyjnych wywołanych wdrażaniem w Wenezueli i Boliwii polityki tzw.
„socjalizmu XXI w.”. W pozostałym zakresie wywłaszczenie bezpośrednie nie było
przedmiotem rozważań trybunałów międzynarodowych. Przykładowo, po II wojnie
światowej trybunały międzynarodowe w ogóle nie podejmowały rozważań nad
nacjonalizacją mienia cudzoziemców w państwach socjalistycznych. Mimo, iż
orzecznictwo międzynarodowe dotyczące wywłaszczenia bezpośredniego nie jest
obszerne, z jurisprudence constante w zakresie wywłaszczenia bezpośredniego płynie
szereg następujących wniosków:
1) W tych sporach wywłaszczeniowych, w których trybunały międzynarodowe
dokonywały analizy wywłaszczenia bezpośredniego, skupiały się one
głównie na zagadnieniu odszkodowania za wywłaszczenie. Odebranie

636

Źródło: http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000015447.pdf, 30.08.2011.
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mienia w wyniku nacjonalizacji lub wywłaszczenia sensu stricto było
oczywiste i niekwestionowane między stronami.
2) Z uwagi na fakt, iż umowy międzynarodowe konstytuujące podstawę
prawną rozstrzygnięć w sporach wywłaszczeniowych nie zawierają definicji
legalnej wywłaszczenia bezpośredniego i jego form – nacjonalizacji i
wywłaszczenia sensu stricto, szereg trybunałów międzynarodowych w
swoich orzeczeniach zdefiniowało te pojęcia. Przykładowo, wywłaszczenie
bezpośrednie zostało zdefiniowane w sprawach M. R. Feldman v. Mexico
(Merits) i Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Merits).
3) Trybunały międzynarodowe stanęły na stanowisku, iż do wywłaszczenia
bezpośredniego dochodzi wówczas, gdy państwo dokonuje przymusowego
transferu praw majątkowych w oparciu o podstawę prawną. Z orzecznictwa
wynika, iż państwo może, choć nie musi, być beneficjentem takiego
transferu by stwierdzić, że do wywłaszczenia doszło.
4) Trybunały międzynarodowe orzekając w sporach wywłaszczeniowych
pomogły w precyzyjnym rozróżnieniu wywłaszczenia bezpośredniego i
wywłaszczenia pośredniego, jak również nacjonalizacji i wywłaszczenia
sensu stricto. Przykładowo, zbyt ogólnie sformułowana podstawa prawna
wywłaszczenia przesądza, iż do wywłaszczenia bezpośredniego nie
dochodzi. By stwierdzić wywłaszczenie bezpośrednie potrzebne jest
przyjęcie określonych aktów wykonawczych. Prejudykatem w tym zakresie
jest sprawa Mariposa Development Company (United States) v. Panama
Glamis Gold Ltd. v. USA z 1933 r.
5) Konfiskata

ma miejsce wówczas,

gdy istnieje

podstawa prawna

legitymizująca konfiskatę, państwo kieruje się motywami o charakterze
karzącym lub wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych uzasadniających
konfiskatę, jak również gdy nie wypłaca odszkodowania. W sprawie Claim
of Finnish Shipowners against Great Britain trybunał stwierdził, że
państwo,

zupełnie

wyjątkowo,

nie

ponosi

odpowiedzialności

międzynarodowej również za tzw. konfiskatę faktyczną, czyli konfiskatę,
której nie towarzyszy podstawa prawna.
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ROZDZIAŁ V
FORMY WYWŁASZCZENIA POŚREDNIEGO
1. Wywłaszczenie pośrednie
1.1. Pojęcie wywłaszczenia pośredniego

Istnieje wiele terminów synonimicznych na określenie wywłaszczenia
pośredniego: wywłaszczenie de facto637, wywłaszczenie postępujące (creeping
expropriation), wywłaszczenie regulacyjne (regulatory expropriation), wywłaszczenie
konstruktywne (constructive expropriation)638, środki o skutku równorzędnym
(equivalent effect to ...) lub środki równoznaczne (measures tantamount to …) z
wywłaszczeniem, czasami mowa jest o „skutku wywłaszczeniowym” (expropriatory
effect)639.

Wywłaszczenie

pośrednie

jest

pojęciem

niejednoznacznym.

Jest

przeciwieństwem wywłaszczenia bezpośredniego, zwanego również wywłaszczeniem
de iure640. Wywłaszczenie pośrednie charakteryzuje się tym, iż nie dochodzi do
formalnego odebrania tytułu prawnego. Jak zauważa trybunał arbitrażowy w wyroku w
sprawie Ronald S. Lauder v. Czech Republic:
Koncepcja wywłaszczenia pośredniego (lub de facto, lub postępującego) nie jest
jednoznacznie zdefiniowana. Pośrednie wywłaszczenie lub nacjonalizacja jest
środkiem, który nie polega na jawnym odebraniu, ale w sposób efektywny
uniemożliwia korzystanie z majątku641.

637

W celu określenia pojęcia wywłaszczenie de facto w sprawie Ronald S. Lauder v. Czech Republic (§
200) trybunał odwołał się do jednego z wyroków ETPC, a mianowicie do sprawy Mellacher and Others
v. Austria z 1989 r. W sprawie tej ETPC określił, iż „formalne wywłaszczenie jest środkiem, którego
celem jest transfer mienia, natomiast wywłaszczenie de facto ma miejsce, gdy państwo pozbawia
właściciela jego prawa do korzystania, rozporządzania lub sprzedaży (jego) mienia”
(http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf, 13.03.2013).
638
Pojęcie wywłaszczenie konstruktywne jest stosone w reżimach prawnych niektórych państw o
anglosaskiej kulturze prawnej. Pojęciem tym posługuje się zwłaszcza system prawny RPA. Por. H.
Mostert, “The Distinction between Depriviations and Expropriations and the Future of the Doctrine of
Constructive Expropriation in South Africa”, SAJHR 2003, vol. 19, s. 567.
639
Por.: Azurix v. Argentina , § 313 wyroku.
640
Por.: Glamis Gold Ltd. v. USA , § 355 wyroku oraz Técnicas Medioambientales TECMED v. Mexico ,
§ 113 wyroku.
641
§ 261 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf, 13.03.2013.
Zastosowanie w przedmiotowym wyroku przez trybunał terminu „nacjonalizacja” jest niewątpliwie
niefortunne.
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Wywłaszczenie pośrednie charakteryzuje się rzeczywistym odebraniem mienia poprzez
ingerencję w to mienie lub kontrolę nad nim, co sprawia, że prawa te stają się
bezwartościowe (nudum ius)642. Choć tytuł prawny pozostaje formalnie po stronie
cudzoziemca państwo przejmując rzeczywistą kontrolę nad mieniem lub ingerując w to
mienie doprowadza do trwałego i rzeczywistego pozbawienia jego ekonomicznej
wartości. Już w 1933 r. Profesor M. Zimmermann zauważył, że zakres pojęcia
wywłaszczenie obejmuje nie tylko formalne odebranie tytułu prawnego określonego
składnika mienia (wywłaszczenie bezpośrednie), ale również różnego rodzaju
ograniczenia praw majątkowych (wywłaszczenie pośrednie):
Nawet gdybyśmy odróżnili ściśle odebranie prawa od jego ograniczenia, co czynią
konsekwentnie niektóre ustawodawstwa, ograniczając nawet pojęcie wywłaszczenia
tylko do wypadku zupełnego odebrania prawa własności, to i tak nie ma przyczyny do
wykluczenia ograniczeń prawa jako formy wywłaszczenia. O ile bowiem w przypadku
takim mamy przyznane odszkodowanie, spełnia dana instytucja tę samą funkcję:
jednostka traci tu coś ze swej sfery indywidualnych uprawnień (…) względnie ze sfery
korzyści przyznanych jej przez prawo obiektywne, dostając w zamian jej równowartość
ekonomiczną643.

Współcześnie w prawie doktrynie i orzecznictwie międzynarodowym pozostaje
bezspornym, iż do wywłaszczenia pośredniego zalicza się stosunkowo szeroki katalog
środków ingerencji i kontroli. W terminologii anglosaskiej katalog ten określa się
zbiorczym pojęciem „środków” (measures)644. Do katalogu środków konstytuujących
wywłaszczenie zalicza się rzeczywiste odebranie mienia bez naruszenia tytułu
prawnego do tego mienia, jak również wszelkiego rodzaju przejawy ingerencji
(interference) w mienie, ograniczenia w korzystaniu z mienia, czasową lub trwałą
kontrolę nad mieniem, „neutralizację” korzyści płynących z mienia645, a nawet jego
zniszczenie. Mogą one mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania. Ich źródłem
może być zła praktyka organów państwa, ale również różnego rodzaju procedury,
przepisy i regulacje. Zazwyczaj wszystkie tego rodzaju działania lub zaniechania ze

642

Jak zauważa F. Münch podczas wykładu w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego: « Je pense
même qu’il y a nationalisation lorsque l’Etat intervient dans la gestion et la disposition sur le rapport des
entreprises, laissant aux propriétaires seulement un nudum jus », Źródło: F. Münch, “Les Effets d'une
Nationalisation a la Etranger”, Recueil des Cours, 1959-III, vol. 98, s. s. 421.
643
M. Zimmerman, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 86-87.
644
Por. zwłaszcza art. 201 ust. 1 NAFTA, wedle którego środek (measure) obejmuje „każde prawo,
regulację, procedurę, wymóg lub praktykę” państwa.
645
Por. BG Group Plc. v. Argentina, § 267 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/BGaward_000.pdf, 06.12.2011.
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strony państwa nie mają również charakteru jednostkowego. Ingerencja lub kontrola
jest rozciągnięta w czasie, ma miejsce w określonym przedziale czasowym.
Wszytsko to oznacza, że istnieje właściwie nieograniczony katalog środków,
które mogą stanowić przyczynę sporu wywłaszczeniowego, a w konsekwencji być
uznane za przejaw wywłaszczenia pośredniego. Twierdzenie to znajduje uzasadnienie
w statystykach trybunałów międzynarodowych. Spory o wywłaszczenie pośrednie, w
przeciwieństwie do spraw dotyczących nacjonalizacji lub wywłaszczenia sensu stricto,
dominują w orzecznictwie wielu trybunałów. Jak zauważa C. Brower, były sędzia
IUSCT, zdominowały one również orzecznictwo IUSCT:
Większość spraw wnoszonych do Trybunału (…) dotyczy szarej strefy, w której nie
dochodzi do formalnego ogłoszenia zawłaszczenia mienia przez Państwo przyjmujące,
niemniej skarżący argumentuje, iż jego mienie zostało zajęte de facto646.

Choć spraw wywłaszczeniowych orzekanych przez trybunały międzynarodowe jest
wiele nie dają one jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które konkretnie działania lub
zaniechania ze strony państw powinny być kwalifikowane jako te stanowiące
wywłaszczenie pośrednie. Sprawia to wrażenie braku istnienia pewności prawa
(predictibility of legal system). Oznacza to również konieczność rozpatrywania każdej
potencjalnej sprawy o wywłaszczenie pośrednie indywidualnie, według indywidualnych
okoliczności konkretnej sprawy. W wyroku z 2003 r. w sprawie Generation Ukraine,
Inc. v. Ukraine trybunał arbitrażowy w następujący sposób uzasadniał rozważania nad
badaniem wywłaszczenia pośredniego:

20.29 Pewność jest jedną z najważniejszych wartości każdego porządku prawnego.
Byłoby pożytecznym, gdyby w sposób absolutnie jasny z wyprzedzeniem [wiadomo
było], czy określone wydarzenia mieszczą się w pojęciu wywłaszczenia ‘pośredniego’.
Wzmocniłoby to poczucie poszanowania słusznych oczekiwań, gdyby było w sposób
jednoznaczny jasne dlaczego, w kontekście konkretnej decyzji, trybunał arbitrażowy
uznał, iż działanie lub zaniechanie państwa przekroczyło granicę, która definiuje akty
równoznaczne z wywłaszczeniem pośrednim. Nie istnieje jednak lista czynności, żaden
mechaniczny test dla osiągnięcia tego celu. Poprzedzone rozważaniami decyzje różnią
się zależnie od sprawy, zależnie nie tylko od konkretnych przesądzających [sprawę]
faktów, ale również od tego, w jaki sposób są prezentowane dowody oraz od

646

Cytat za: Y. Dinstein, “Deprivation of Property of Foreigners under International Law” [w:] N. Ando,
E. McWhinney, R. Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, The Hague 2002, vol. 2, s. 854.
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przywołanej podstawy prawnej. Efektem tego jest wyrok, tj. produkt dobrego wyczucia,
a nie wydruk z programu komputerowego647.

Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy, czyli braku jednoznacznego wskazania katalogu
sytuacji, które mogą stanowić wywłaszczenie pośrednie przy jednoczesnym istnieniu
wielu orzeczeń stwierdzających tego rodzaju wywłaszczenie, może być to, że umowy
międzynarodowe stanowiące podstawę rozstrzygania sporów wywłaszczeniowych
posługują się pojęciem „wywłaszczenie” nie definiując go. Z uwagi na brak definicji
legalnej wywłaszczenia w zakres tych pojęć wchodzi możliwie szeroki katalog
środków. Dobrą ilustracją tego stanu rzeczy jest interpretacja pojęcia wywłaszczenie z
art. 1110 NAFTA. W sprawie Metalclad Corporation v. Mexico trybunał dokonał
następującej wykładni tego pojęcia:
… wywłaszczenie na podstawie NAFTA obejmuje nie tylko otwarte, celowe i
przyznane odbieranie mienia, jak bezprawne przejęcie lub formalny i obowiązkowy
transfer tytułu [prawnego] na rzecz Państwa przyjmującego, ale również ukrytą lub
incydentalną ingerencję w korzystanie z mienia, która w efekcie pozbawia właściciela,
w całości lub w znacznej części, możliwości korzystania lub przyszłych racjonalnie
oczekiwanych korzyści majątkowych, nawet jeżeli Państwo nie odniosło oczywistej
korzyści [z tej ingerencji – dodano]648.

Ponadto umowy międzynarodowe poza pojęciem wywłaszczenie posługują się wieloma
pojęciami bliskoznacznymi. Często również wiele umów międzynarodowych zakłada
wprost, że katalog środków stosowanych przez państwo przeciwko cudzoziemcom jest
katalogiem otwartym – poza wywłaszczeniem obejmuje również „inne środki
ingerencji w prawa majątkowe” (other meassures affecting property rights)649. Mając
na uwadze orzecznictwo trybunałów międzynarodowych, ale również poglądy doktryny
można wyróżnić stałe cechy wywłaszczenia pośredniego, które łącznie składają się na
jego pojęcie. Do cech tych zalicza się:
1) po pierwsze, brak otwartego formalnego odebrania (overt taking) tytułu
prawnego;
2) po drugie, obiektywny charakter wywłaszczenia niezależny od intencji
państwa;

647

§ 20.29 wyroku.
§ 103 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MetacladAward-English.pdf, 23.02.2012.
649
Przykładowo art. II ust. 1 Claims Settlement Declaration z 19.01.1981 r. przewiduje odpowiedzialność
państwa nie tylko za „wywłaszczenie”, ale również „inne środki ingerencji w prawa majątkowe” (other
meassures affecting property rights). Źródło: http://www.iusct.org/claims-settlement.pdf, 7.09.2011.
648
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3) po trzecie, określona intensywność zastosowanego środka;
4) po czwarte, brak konkretnego momentu wywłaszczenia oraz,
5) po piąte, wielość i różnorodność form wywłaszczenia.
1.2. Cechy wywłaszczenia pośredniego

Po pierwsze, w przypadku wywłaszczenia pośredniego nie dochodzi do
formalnego pozbawienia cudzoziemca tytułu prawnego do mienia. W doktrynie
przyjęło się, że dwoma prejudykatami, w których trybunały międzynarodowe
przesądziły o odpowiedzialności państwa za pozbawienie cudzoziemców praw
majątkowych bez wyraźnej podstawy prawnej są sprawy Certain German Interests in
Polish Upper Silesia (Merits) oraz Norwegian Shipowners’ Claims650. Zgodne ze
stanem faktycznym pierwszej z nich Polska wywłaszczyła na polskim Górnym Śląsku
fabrykę azotu stanowiącą własność niemieckiej spółki Oberschlesische. STSM w
wyroku z 1926 r. uznał, że Polska wywłaszczając bezpośrednio fabrykę jest również
odpowiedzialna za pośrednie przejęcie umowy o jej zarząd, licencji, patentów i
innych651. W przypadku drugiej sprawy dotyczącej wywłaszczenia podczas I wojny
światowej przez USA norweskich statków budowanych w amerykańskich stoczniach,
niestety nie sposób zgodzić się z poglądem R. Higgins, iż sprawa ta jest oczywistym
prejudykatem uznania odpowiedzialności państwa za wywłaszczenie pośrednie652.
Zgodnie z przytoczonymi w tej sprawie przepisami prawa amerykańskiego, a zwłaszcza
ustawą z dn. 15 czerwca 1917 r., prezydent USA miał prawo do „modyfikacji,
zawieszenia, anulowania, rekwizycji każdej istniejącej lub przyszłej umowy na budowę,
jak również zakup statków lub materiałów”653. Administracja USA skorzystała z tego
uprawnienia na początku sierpnia 1917 r. kierując do wszystkich stoczni nakaz zajęcia
statków i wszelkich kontraktów. Ostatecznie trybunał arbitrażowy uznał, że do
wywłaszczenia kontraktów doszło zarówno de facto, jak i na podstawie istniejących
przepisów (… in fact and in law)654. Uznanie odpowiedzialności państw za
650

Por.: G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law?”, BYIL 1962, vol.
38, s. 310 i 311.
651
PCIJ Publications 1926, Series A – N° 7, s. 44.
652
R. Higgins, “The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law”,
Requeil des Cours, 1982-III, vol. 176, s. 322.
653
RIAA 2006, vol. I, s. 317 (Źródło: http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_I/307-346.pdf,
13.08.2011).
654
Ibidem, s. 325.
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wywłaszczenie pośrednie zostało utrwalone zwłaszcza w orzecznictwie IUSCT. W
wyroku z 1982 r. w sprawie Harza Engineering Company v. Iran IUSCT podzielił
twierdzenia skarżącego, iż wywłaszczenie w prawie międzynarodowym niekoniecznie
przyjmuje postać formalnego odebrania mienia:
Skarżący twierdzi prawidłowo, iż w prawie międzynarodowym do odebrania może
dojść nawet w przypadku braku formalnej nacjonalizacji, czy wywłaszczenia, jeżeli
rząd w sposób nieuzasadniony ingerował w korzystanie z mienia655.

Trybunał stwierdził, jednak, że nie ma on obowiązku badania nieuzasadnionego
charakteru ingerencji, ponieważ skarżący nie zdołał udowodnić, iż działania władz
irańskich polegające na braku poszanowania przez państwowy bank Melli czeków
amerykańskiej spółki były rzeczywiście nieuzasadnione656.
W wyroku w innej sprawie, Starret Housing Corp. v. Iran (Interlocutory),
IUSCT stwierdził, iż doszło do pozbawienia amerykańskiej spółki Starrett Housing
przez Iran „efektywnego korzystania, kontroli i korzyści” w jej projektach
budowlanych na terenie Teheranu, IUSCT wskazał:
Jest bezsporne w tej sprawie, iż rząd Iranu nie wydał jakiejkolwiek ustawy lub
dekretu, na podstawie których doszło do bezpośredniej nacjonalizacji lub
wywłaszczenia Projektu Zomorod i Shah Goli [projektów budowlanych –
dodano]. Jakkolwiek, prawo międzynarodowe uznaje, że środki podjęte przez
Państwo mogą ingerować w prawa majątkowe do takiego stopnia, gdzie prawa te
staną się na tyle bezwartościowe, iż należy uznać, że doszło do ich
wywłaszczenia, nawet jeżeli Państwo nie zamierzało ich wywłaszczać a tytuł
prawny do majątku formalnie pozostaje po stronie pierwotnego właściciela657.

Choć powyższy fragment pochodzi z wyroku z 1983 r., jest on obecnie jednym z
najbardziej znanych i najczęściej cytowanych w orzecznictwie wywłaszczeniowym.
Fragment ten był przywoływany, między innymi, w licznych sprawach inwestycyjnych
rozstrzyganych na podstawie NAFTA i Karty Energetycznej z 1994 r.658.
Kolejnym z serii wyroków IUSCT w sprawie wywłaszczenia pośredniego była
sprawa Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA. W sprawie tej Iran

655

Źródło: ILR 1986, vol. 70, s. 124.
Przedmiotowa sprawa dowodzi, iż w postępowaniu przed IUSCT ciężar dowodu spoczywał na
skarżącym a nie na państwie oskarżonym o wywłaszczenie.
657
Źródło: ILM 1984, vol. 23, s. 1115. Patrz również rozważania w: L. Yves Fortier, S. Drymer, “Indirect
Expropriation in the Law of International Investment: I Know It When I See It, or Caveat Investor”,
ICSID Review 2004, vol. 19, nr 2, s. 302.
658
Por. np. wyrok z 27.08.2008 w sprawie Plama Consortium Ltd. v. Bulgaria (§ 191 wyroku).
656
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dopuścił się faktycznego pozbawienia amerykańskiej spółki TAMS interesów
majątkowych w amerykańsko-irańskiej spółce TAMS-AFFA odpowiedzialnej za prace
inżynieryjne na międzynarodowym lotnisku w Teheranie659. Przejawem wywłaszczenia
było przejęcie kontroli nad zarządem TAMS-AFFA. W orzeczeniu z 1984 r. IUSCT
stwierdził:
Pozbawienie lub zawłaszczenie mienia może mieć miejsce na gruncie prawa
międzynarodowego poprzez ingerencje państwa w korzystanie z tego mienia lub też
czerpania z jego pożytków, nawet jeżeli tytuł prawny do mienia nie został naruszony660.

Wszystkie trzy sprawy orzeczone przez IUSCT należą obecnie do kanonu orzecznictwa
w sporach wywłaszczeniowych. Są kluczowym elementem składowym jurisprudence
constante w zakresie wywłaszczenia pośredniego. Wnioski z przytoczonego
orzecznictwa IUSCT dotyczącego wywłaszczenia pośredniego powtórzone zostały w
wyrokach wielu trybunałów arbitrażowych w sprawach inwestycyjnych, między innymi
w sprawach Impregilo S.p.A. v. Pakistan (Jurisdiction)661, Pope & Talbot v. Canada
(Interim)662, BG Group Plc. v. Argentina663 i wielu innych. Wywłaszczenie pośrednie
było również motywem przewodnim spraw Ronald S. Lauder v. Czech Republic664 i
CME Czech Rep. B.V. v. Czech Republic (Partial). Ich stan faktyczny był właściwie
identyczny665. W 1996 r. Czechy znowelizowały przepisy dotyczące licencji dla
prywatnych

nadawców

telewizyjnych.

W

wyniku

nowelizacji

i

wymiany

korespondencji z czeskim regulatorem rynku mediów właściciel licencji, niebędący
prywatną stacją telewizyjną, zerwał kontrakt z głównym operatorem programowym
świadczącym usługi na rzecz tej prywatnej stancji telewizyjnej. Z kolei udziałowcem
tego operatora programowego w 99 % była holenderska spółka CME, która uznała, iż
jej inwestycja została wywłaszczona:

659

TAMS-AFFA powstała w 1975 r. z inicjatywy dwóch spółek – amerykańskiej spółki inżynieryjnoarchitektonicznej TAMS oraz irańskiej spółki inżynieryjnej AFFA. Każda ze spółek posiadała po 50 %
udziałów w TAMS-AFFA.
660
Patrz również: Y. Dinstein, „Deprivation of Property of Foreigners under International Law” in: N.
Ando, E. McWhinney, R. Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, 2002, vol. 2, s. 854.
661
§ 278 decyzji.
662
§ 100 wyroku.
663
§ 262 wyroku.
664
§ 200 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf, 13.03.2013.
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To co różniło obie skargi to podmiot skarżący i forum. Postępowanie na podstawie holenderskoczeskiego BIT i reguł UNICITRAL przed trybunałem w Sztokholmie wszczęła holenderska spółka
kontrolowana przez R. Laudera. Z kolei postępowanie na podstawie amerykańsko-czeskiego BIT i reguł
UNICITRAL przed trybunałem w Londynie wszczął sam R. Lauder.
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Skarga wywłaszczeniowa jest podtrzymana, mimo że Rada Mediów nie wywłaszczyła
CME za pomocą bezpośrednich środków wywłaszczenia. Wywłaszczenia de facto i
wywłaszczenia pośrednie, tj. środki, które nie przewidują żadnego otwartego odebrania,
ale które w sposób efektywny neutralizują korzyści z mienia zagranicznego właściciela,
podlegają skargom wywłaszczeniowym. Nie kwestionuje się tego na gruncie prawa
międzynarodowego666.

Po drugie, wywłaszczenie pośrednie ma charakter obiektywny. Stwierdzenie
wywłaszczenia nie zależy od subiektywnych intencji państwa (tzw. expropriation
intent), lecz od obiektywnego skutku działań państwa. Nie ma zatem znaczenia, czy
dane państwo zamierzało wywłaszczyć majątek cudzoziemca, czy było ono raczej
niezamierzonym skutkiem określonego działania lub zaniechania. Nie intencja rządu,
ale obiektywny skutek, efekt końcowy, ma znaczenie dla oceny, czy do wywłaszczenia
w ogóle doszło. Taki pogląd wynika wprost z poglądów doktryny prawa i orzecznictwa
trybunałów międzynarodowych. Jak zauważył w 1962 r. na łamach British Yearbook of
International Law G. Christie „nawet jeżeli Państwo nie zamierza ingerować w prawa
majątkowe, może, poprzez swoje działanie, spowodować, że prawa te staną się na tyle
bezużyteczne, że zostaną uznane za wywłaszczone”667. Poglądy G. Christie i
pozostałych przedstawicieli doktryny znalazły odzwierciedlenie w orzecznictwie
międzynarodowym w sporach wywłaszczeniowych. IUSCT zawarł taką konkluzję,
między innymi, w cytowanej powyżej sprawie Starrett Housing Corp. v. Iran
(Interlocutory) z 1983 r. dotyczącej amerykańskich inwestycji budowalnych w
Teheranie668. Z całą mocą zasada ta została przywołana w przełomowym wyroku z
1984 r. w sprawie Tippetts, Abbett, McCarthy and Stratton v. TAMS-AFFA, w którym
IUSCT stwierdził co następuje:
Intencje rządu są mniej ważne niż skutek środków wobec właściciela, a forma środków
kontroli lub ingerencji jest mniej ważna niż rzeczywiste ich oddziaływanie669.

Na wnioski z orzecznictwa IUSCT powoływały się liczne trybunały arbitrażowe
rozstrzygające spory inwestycyjne. Przykładowo, w 2006 r. trybunał arbitrażowy w
sprawie Azurix v. Argentine dotyczącej wywłaszczenia miejskiej inwestycji wodno666

§§ 591 i 604 wyroku.
G. Christie wysnół swój wniosek na podstawie analizy dwóch orzeczeń z początku XX w. –
orzeczenia STSM z 1926 r. w sprawie Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) oraz
orzeczenia arbitrażowego z 1922 r. w sprawie Norwegian Shipowners’ Claims . G. Christie, “What
Constitutes a Taking of Property under International Law”, BYIL 1962, vol. 38, s. 311.
668
Patrz: s. 51 wyroku. Źródło: ILM 1984, vol. 23, s. 1115.
669
Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1607.aspx, 10.10.2011.
667
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kanalizacyjnej w Argentynie przywołał wspomniany fragment z orzeczenia w sprawie
Tippetts670. Uznał jednocześnie, iż niezależnie od celu publicznego, na jaki powołuje się
państwo w sporze wywłaszczeniowym, w dalszym ciągu jest ono zobowiązane do
wypłaty inwestorowi odszkodowania671. Innymi słowy, zdaniem trybunału, powołanie
się na cel publiczny nie ma znaczenia dla stwierdzenia, czy do wywłaszczenia w ogóle
doszło. Może mieć natomiast znaczenia dla oceny legalności wywłaszczenia.
Obiektywny charakter wywłaszczenia pośredniego, tj. ocena ostatecznego skutku
działań lub zaniechań państwa a nie jego motywów określa się jako tzw. sole effect
doctrine672.
Po trzecie, istotna dla określenia, czy doszło do wywłaszczenia pośredniego, jest
intensywność zastosowanego środka (measure). Jak wskazano powyżej ingerencja lub
kontrola państwa musi być tego rodzaju, iż prowadzi do ubezwartościowienia praw
majątkowych cudzoziemca. Oznacza to, że nie każda ingerencja lub kontrola, lecz tylko
taka, która mierzona jest określonym stopniem intensywności, prowadzi do
wywłaszczenia. Problematyka intensywności stosowanych przez państwo środków była
przedmiotem analizy w

orzecznictwie

wielu

trybunałów

międzynarodowych.

Przykładowo we wspominanej już sprawie Starrett Housing Corp. v. Iran
(Interlocutory) IUSCT stwierdził, iż:
… przejęcie kontroli nad majątkiem przez rząd nie uzasadnia w sposób natychmiastowy
i automatyczny wniosku, iż doszło do odebrania przez rząd mienia wymagającego
odszkodowania na podstawie prawa międzynarodowego …673.

Intensywność ingerencji jako warunek przesądzający o wywłaszczeniu nabiera
szczególnego znaczenia we współczesnych sporach inwestycyjnych. Przykładowo, w
sprawie Vivendi Universal S.A. v. Argentina
właśnie

trybunał arbitrażowy wskazał, iż to

intensywność środka określa granice między zaledwie częściowym

pozbawieniem wartości a całkowitym lub prawie całkowitym pozbawieniem wartości

670

Por. również wyroki w sprawach Metalclad Corporation v. Mexico oraz Liberian Eastern Timber
Corp. (LETCO) v. Liberia . Tak też: W. Reisman, R. Sloane, “Indirect Expropriation and its Valuation in
the BIT Generation”, BYIL 2004, s. 125-126.
671
§§ 310-312 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/AzurixAwardJuly2006.pdf, 12.10.2011.
672
Por. zwłaszcza: R. Dolzer, “Indirect Expropriations: New Developments?” NYU Enviromental Lw
Journal, 2002, vol. 11, s. 79 i n.
673
Patrz: s. 52 wyroku. Źródło: ILM 1984, vol. 23, s. 1116.
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majątku stanowiącym wywłaszczenie674. Intensywność ingerencji w mienie była
przedmiotem analizy, między innymi, w sprawie PSEG and others v. Turkey675. W
wyniku uchylenia w 2001 r. przez turecki rząd przepisów o gwarancjach rządowych w
sektorze energetycznym, ingerencji w postanowienia kontraktów i ustanowienie
różnego rodzaju nowych wymogów amerykańscy inwestorzy zarzucili Turcji
pozbawienie kontroli nad codziennym działaniem (day-to-day operations) spółki
energetycznej. W wyroku z 2007 r. trybunał arbitrażowy uznał, iż nie doszło do
wywłaszczenia. W odpowiedzi na zarzuty amerykańskich inwestorów trybunał
stwierdził:

279. Trybunał nie jest przekonany by jakakolwiek z drastycznych form ingerencji miała
miejsce w tej sprawie. Wiele rzeczy było źle prowadzonych, ale żadna z nich nie była
równoznaczna z wywłaszczeniem regulacyjnym … żadne z przyjętych środków nie
były przejawem odebrania majątku, co jest w dalszym ciągu istotą wywłaszczenia,
nawet wywłaszczenia pośredniego. Chociaż środki równoznaczne z wywłaszczeniem
mogą w łatwy sposób uczynić problem własności irrelewantnym, [wywłaszczenie –
dodano] wymaga silnej ingerencji w wyraźnie zdefiniowane zobowiązania
kontraktowe, które w przedmiotowej sprawie miały ostatecznie charakter niepełny676.

Tym samym trybunał przyznał racje Turcji, która powołała się na dwa inne orzeczenia
w sprawach inwestycyjnych, w których trybunały uznały, że „nie każde problemy
businessowe, których doświadcza inwestor zagraniczny są wywłaszczeniem pośrednim
lub postępującym”677, jak również, że ryzyko gospodarcze nie jest chronione przez
postanowienia traktatowe678. Do podobnego wniosku doszedł trybunał arbitrażowy w
wyroku w sprawie Glamis Gold Ltd. v. USA rozstrzyganej na podstawie art. 1110
NAFTA. Zgodnie ze stanem faktycznym w tej sprawie kanadyjska spółka Glamis
uzyskała prawo poszukiwania i wydobycia złota w południowej części Kalifornii w
ramach tzw. Imperial Project. Władze federalne i stanowe uzależniły budowę nowych
kopalń w ramach projektu od zaakceptowania przez Glamis wymogów o charakterze
archeologicznym i ekologicznym, a w szczególności od obowiązku pełnej rekultywacji

674

§ 7.5.11 wyroku. Trybunał posługuje się pojęciem wartość inwestycji (value of the investment), raczej
niż
pojęciem
majątek
na
określenie
przedmiotu
wywłaszczenia.
Źródło:
http://italaw.com/documents/VivendiAwardEnglish.pdf, 06.12.2011.
675
§ 279 wyroku.
676
Parz: § 279 wyroku.
677
Patrz:
M.
R.
Feldman
v.
Mexico
(Merits),
§
112
wyroku.
Źródło:
http://italaw.com/documents/feldman_mexico-award-english.pdf, 01.11.2011.
678
Patrz: Middle East Cement Shipping v. Egypt, § 153 wyroku.
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terenu kopalni odkrywkowych. Glamis uznał te wymogi za przejaw wywłaszczenia
jego inwestycji. Trybunał nie podzielił tego poglądu:
W świetle tej niezwykle pozytywnej analizy Trybunał uznaje, iż pierwszoplanowy
warunek w jakiejkolwiek analizie wywłaszczenia nie jest spełniony: skarżone środki nie
wywołały wystarczającego ekonomicznego wpływu na Imperial Project skutkującego
wywłaszczeniem inwestycji [spółki] Glamis. Z tego powodu Trybunał orzeka, iż skarga
Glamis na podstawie art. 1110 zostaje oddalona679.

Równie ciekawych wniosków na temat intensywności ingerencji dostarcza wyrok z
2003 r. w sprawie Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine. W sprawie tej amerykański
inwestor uzyskał pozwolenie na budowę biurowca w centrum Kijowa, jednak budowa
nigdy nie została rozpoczęta. Inwestor uskarżał się, iż władze miejskie nie dopełniły
szeregu formalności związanych z budową, między innymi nie aneksowały umów
dzierżawy gruntu, na którym miał stanąć biurowiec680. Ukraina wskazała, iż na
inwestorze nie ciążyły żadne szczególne wymogi administracyjne ponad już spełnione.
W wyroku trybunał przyznał racje władzom Ukrainy i wskazał, iż przeciwieństwa
gospodarcze, jakich doświadczył inwestor nie są równoznaczne z wywłaszczeniem:
20.30. Fakt, iż inwestycja stała się bezwartościowa w sposób oczywisty nie oznacza, że
doszło do aktu wywłaszczenia; inwestycja zawsze niesie ze sobą ryzyko. Nie jest
również wystarczające by zawiedziony inwestor wskazywał na jakąś inicjatywę rządu
lub zaniechanie, które mogło przyczynić się do jego złej passy681.

Innymi

słowy,

trybunał

w

swoim

wyroku

uznał,

iż

mimo

całkowitego

ubezwartościowienia inwestycji w dalszym ciągu nie jest przesądzone, czy w
indywidualnych okolicznościach sprawy dochodzi do wywłaszczenia682.
Po czwarte, wywłaszczenie pośrednie charakteryzuje się brakiem możliwości
precyzyjnego określenia momentu, w którym dochodzi do ostatecznego pozbawienia
mienia. Nie każda ingerencja w majątek lub kontrola nad nim oznacza, iż w momencie
jej zastosowania doszło do wywłaszczenia. Brak możliwości precyzyjnego określenia
679

§ 17 wyroku. Por. też § 357 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Glamis_Award_001.pdf,
01.11.2011.
680
§ 20.14 wyroku.
681
§ 20.30 wyroku. Z kolei w § 20.34 wyroku trybunał odwołał się do sprawy M. R. Feldman v. Mexico
(Merits), w której trybunał orzekł, iż „nie każde problemy businessowe, których doświadcza inwestor
zagraniczny są wywłaszczeniem pośrednim lub postępującym” (§ 112 wyroku).
682
Por. jednak rozważania w sprawie S.D. Myers v. Canada (Interim), gdzie trybunał arbitrażowy
dopuścił możliwość by pozbawienie mienia było równoznaczne z wywłasczezniem, choćby pozbawienie
miało
charakter
czasowy
lub
częściowy.
§
283
wyroku.
Źródło:
http://italaw.com/documents/PartialAward_Myers_000.pdf, 28.02.2012.
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momentu pozbawienia mienia wynika z istoty wywłaszczenia pośredniego – dochodzi
do niego nie tyle w konkretnym momencie, co w określonym przedziale czasowym. Nie
rzadko wywłaszczenie ma charakter ciągły i trwa nadal w momencie wydania
orzeczenia przez trybunał międzynarodowy683. Zazwyczaj dochodzi do niego w wyniku
długotrwałego stosowania przez dane państwo środków powodujących utratę wartości
mienia, serii działań lub zaniechań684. Na problem ten zwrócił uwagę w swoim
orzecznictwie IUSCT, również w przywoływanej już sprawie Tippetts, Abbett,
McCarthy and Stratton v. TAMS-AFFA. W wyniku rewolucji islamskiej na przełomie
grudnia 1978 r. i stycznia 1979 r. ustały wszelkie prace w ramach wspólnej
amerykańsko-irańskiej inwestycji.

W czerwcu

1979

r.

rząd Iranu

powołał

tymczasowego menedżera mającego reprezentować irańskie udziały w amerykańskoirańskiej spółce TAMS-AFFA. Kiedy amerykańscy członkowie zarządu opuścili Iran w
grudniu 1979 r., tamtejszy rząd przejął rzeczywistą kontrolę nad całą spółką.
Ostatecznie IUSCT uznał, iż do wywłaszczenia doszło z dopiero z początkiem marca
1980 r. po bezskutecznych próbach nawiązania przez amerykańskich udziałowców
kontaktu z nowym faktycznym zarządem TAMS-AFFA:
O ile uzyskanie przez rząd kontroli nad majątkiem nie usprawiedliwia automatycznie
i natychmiastowo wniosku, iż doszło do odebrania przez rząd mienia, co w
konsekwencji wymaga odszkodowania na podstawie prawa międzynarodowego, taki
wniosek jest uzasadniony kiedykolwiek wydarzenia wskazują, iż właściciel został
pozbawiony fundamentalnego prawa własności i wydaje się, że to pozbawienie nie jest
jedynie krótkotrwałe685.

Zdaniem IUSCT pozbawienie mienia by mogło zostać uznane za wywłaszczenie nie
może być krótkotrwałe (… merely ephemeral). Musi mieć charakter ostateczny. Innymi
słowy, ostateczny charakter pozbawienia mienia, nieodwracalność tego procesu, jest
tym kryterium, które określa moment wywłaszczenia. W podobnym duchu na temat
momentu wywłaszczenia IUSCT wypowiedział się w sprawie International Technical
Products Corp. v. Iran:

683

Por. wyrok ETPC w sprawie Papamichalopoulos and others v. Greece .
Czy pozbawienie mienia następuje na początku, czy raczej pod koniec okresu stosowania przez
państwo określonych środków? Trudno jednoznacznie przesądzać. Każda sprawa musi być rozpatrywana
indywidualnie. W sprawie Mohtadi v. Iran IUSCT uznał, iż datą pozbawienia mienia jest ten moment,
kiedy dochodzi do początkowej ingerencji (initial interference) przez państwo w mienie, niezależnie od
serii
działań
lub
zaniechań
ze
strony
państwa.
§
71
wyroku.
Źródło:
http://www.iusct.com//Documents/En/1310.aspx, 17.11.2011.
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Źródło: http://www.iusct.com//Documents/En/1607.aspx, 8.09.2011.
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Kiedy domniemane wywłaszczenie jest przeprowadzane poprzez serię ingerencji w
korzystanie z mienia, uważa się, że naruszenie konstytuujące podstawę powództwa ma
miejsce w dniu, w którym naruszenie stało się w mniejszy lub większy sposób
nieodwracalnym pozbawieniem mienia, raczej niż w pierwszych dniach tych zdarzeń.
Punkt, w którym ingerencja przeradza się w pozbawienie zależy od okoliczności
sprawy i nie wymaga by doszło do transferu tytułu prawnego686.

Poglądy IUSCT na temat momentu wywłaszczenia pośredniego były przedmiotem
rozważań tego trybunału w wielu późniejszych jego orzeczeniach687. Stanowiły one
również wyraźną inspirację dla trybunałów arbitrażowych rozstrzygających spory
inwestycyjne. Swoistego podsumowania dotychczasowej linii orzeczniczej w sporach
inwestycyjnych w zakresie momentu wywłaszczenia pośredniego dokonał w wyroku z
2006 r. trybunał arbitrażowy w sprawie Azurix v. Argentina. Trybunał powołując się na
szereg innych orzeczeń wskazał w szczególności na potrzebę badania każdej sprawy w
świetle jej indywidualnych okoliczności:

313. Strony różnią się również poglądami na temat tego, kiedy zestaw środków nabiera
charakteru wywłaszczenia. Prawo międzynarodowe nie określa konkretnych ram
czasowych, w których środki konstytuujące wywłaszczenie postępujące powodują taki
charakter. Będzie to zależeć od szczególnych okoliczności sprawy. Trybunały
arbitrażowe uznały, iż środek nie jest krótkotrwały, o ile mienie pozostawało poza
kontrolą inwestora przez rok (Wena) lub kiedy licencja eksportowa była zawieszona
przez cztery miesiące (Middle East Cement [Shipping v. Egypt]), czy też środek był
krótkotrwały, jeżeli jego stosowanie trwało trzy miesiące (S.D. Myers [v. Canada
(Partial)]). Sprawy te dotyczyły pojedynczego środka. Mając na uwadze wielość
środków wszystko będzie zależało od długości ich łącznego skutku. Niestety brak jest
formuły matematycznej by uzyskać machinalny rezultat. To ile potrzeba czasu musi
zostać zbadane w szczególnych okolicznościach każdej sprawy688.

Po piąte, wywłaszczenie pośrednie charakteryzuje się wielością form689. Ich
nieograniczony katalog wynika z szerokich kompetencji państwa do regulowania
określonych

dziedzin

życia,

zwłaszcza

gospodarczego.

Państwo

wprowadza

ograniczenia w imporcie i eksporcie, obrocie obcymi walutami, licencjonuje lub

686

Cytat za: G. Aldrich, The Jurisprudence of Iran-United States Claims Tribunal, Oxford 1996, s. 392.
Patrz w szczególności: R. S. Malek v. Iran (Merits) , § 114, oraz V. Miller Aryeh, L. Aryeh and J.
Aryeh v. Iran , § 186.
688
§ 313 wyroku. Por. § 417 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/AzurixAwardJuly2006.pdf,
12.10.2011.
689
Zastosowanie terminu „formy” niż „rodzaje” wywłaszczenia pośredniego jest znacznie bardziej
właściwe. Wszystkie „formy” wywłaszczenia pośredniego należą do jednego z dwóch „rodzajów”
wywłaszczenia – wywłaszczenia pośredniego.
687
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ogranicza kwotowo określone złoża naturalne oraz inne formy dirigisme690.
Następujące rodzaje działań zostały uznane przez trybunały międzynarodowe za
wywłaszczenie pośrednie skutkujące obowiązkiem wypłaty odszkodowania:
−

wywłaszczenie postępujące (creeping expropriation);

−

zmiana menedżera lub całego zarządu, ustanowienie rządowego
komisarza;

−

zakaz lub ograniczenie sprzedaży lub korzystania z rzeczy;

−

nadmierne

opodatkowanie

prowadzące

w

rzeczywistości

do

wywłaszczenia;
−

wywłaszczenie praw obligacyjnych;

−

wywłaszczenie na skutek „błędnego” orzeczenia krajowego;

−

siłowe zajęcie lub zniszczenie mienia;

−

aresztowanie lub wydalenie inwestora lub osoby kluczowej dla inwestycji;

−

wypowiedzenie lub naruszenie koncesji lub licencji;

−

wypowiedzenie zezwolenia w wolnej strefie;

−

wprowadzenie rzeczywistego monopolu691;

−

wiele innych692.

Wymienione tu podstawowe formy wywłaszczenia pośredniego zostały szczegółowo
omówione w kolejnych podpunktach niniejszego rozdziału.
1.3. Other measures affecting property rights

Niezależnie od wywłaszczenia pośredniego prawu międzynarodowemu znane są
dwa pojęcia bliskoznaczne – „inne środki godzące w prawa majątkowe” (other
measures affecting property rights) oraz „środki równoznaczne z wywłaszczeniem”
(meassures tanatamount to expropriation). Obydwoma terminami posługują się liczne
umowy

międzynarodowe,

które

stanowią

podstawę

rozstrzygania

sporów

wywłaszczeniowych przez trybunały międzynarodowe. Pojęcie inne środki godzące w
prawa majątkowe użyte zostało w art. II Claims Settlement Declaration z 1981 r., który
690

J. Fawcett, “Some Foreign Effects of Nationalization of Property”, BYIL 1950, vol. 27, s. 356.
Por. rówineż: G. Sampliner, “Arbitration of Expropriation Cases under U.S. Investment Treaties – A
Threat to Democracy or the Dog that didn’t Bark, ICSID Review 2003, vol. 18, nr 2, s. 108.
692
Patrz również katalog form wywłaszczenia pośredniego w Chemtura Corporation v. Canada (§ 245).
Źródło: http://italaw.com/documents/ChemturaAward.pdf, 16.03.2012.
691
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stanowi podstawę rozstrzygnięcia kluczowych spraw wywłaszczeniowych przed
IUSCT. Z kolei środki równoznaczne z wywłaszczeniem oraz jego synonimy
(tantamount to, amount to lub equivalent to) pojawiło się w wielu umowach o
wzajemnej ochronie inwestycji. Większość z tych umów międzynarodowych nie
definiuje opisanych powyżej pojęć.
W orzecznictwie IUSCT przyjęto wykładnię, iż pojęcie „inne środki godzące w
prawa majątkowe” nie są synonimem wywłaszczenia. Takie rozumienie tego pojęcia
wynika wprost z systematyki pojęć użytych we wspomnianym art. II Claims Settlement
Declaration, gdzie pojęcie „inne środki godzące w prawa majątkowe” występuje
bezpośrednio po pojęciu „wywłaszczenie”. Oznacza to, że IUSCT interpretował pojęcie
„wywłaszczenie” klasycznie, jako odebranie tytułu prawnego do mienia należącego do
cudzoziemca. Wszytskie natomiast pozostałe środki ingerencji ze strony Iranu, które
prowadziły do utraty wartości rynkowej mienia należącego do obywateli USA, czyli
takie które określić można pod wspólną nazwą wywłaszczenia pośredniego, były
interpretowane nie jako „wywłaszczenie”, ale jako „inne środki godzące w prawa
majątkowe”. Taką wykładnię postanowień art. II Claims Settlement Declaration IUSCT
zastosował po raz pierwszy w sprawie Foremost Teheran, Inc. and others v. Iran z
1986 r.693. Powtórzył następnie w orzeczeniu częściowym z 1987 r. w sprawie Eastman
Kodak Company v. Iran (Partial) , gdzie uznał, iż ingerencja Iranu w kontrolę nad
spółką prawa irańskiego należącą do amerykańskich udziałowców nie była
pozbawieniem tych udziałowców ich prawa własności:
Fakt, iż ingerencja Iranu nie urastała do poziomu wywłaszczenia lub pozbawienia
prawa własności, jakkolwiek nie uniemożliwia trybunałowi weryfikacji, czy ustalona tu
ingerencja była tego rodzaju, że stanowiła ‘inne środki godzące w prawa majątkowe’ …
Takie środki, chociaż nie były równoznaczne z wywłaszczeniem lub pozbawieniem,
mogą stanowić podstawę odpowiedzialności, w takim zakresie w jakim stanowią
szkodę dla interesów własnościowych pozywającego694.

Do analogicznych wniosków IUSCT doszedł w wyroku z 1996 r. w sprawie Mohtadi v.
Iran. W przedmiotowym wyroku trybunał, odwołując się do opisanego powyżej
693

IUSCT w przedmiotowej sprawie dokonując wykładni tzw. innych środków posłużył się standardem
obowiązującym w orzecznictwie ETPC wynikającym z wykładni art. 1 Protokołu I do Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. W tym celu IUSCT odwołał się wprost do
orzeczenia w sprawie Sporrong and Lönnroth v. Sweden . W sprawie władze Sztokholmu uchwaliły
długoterminowe zezwolenia na wywłaszczenie dwóch gruntów, które obowiązywały odpowiednio 23 i 8
lat, jak również wprowadziły zakaz ich zabudowy na okres 25 i 12 lat. Źródło:
http://www.iusct.com/Documents/En/1641.aspx, 11.11.2011.
694
§ 59 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1773.aspx, 13.11.2011.
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orzecznictwa, potwierdził, iż pozbawienie majątku nie będące wywłaszczeniem, lecz
skutkiem zastosowania innych środków godzących w prawa majątkowe, czyli takich
które niekoniecznie prowadzą do pozbawienia tytułu prawnego do mienia, może w
równy sposób co wywłaszczenie prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej
wobec cudzoziemca. W tym miejscu IUSCT określił co dokładnie rozumie pod
pojęciem tzw. innych środków:
Trybunał interpretuje znaczenie ‘innych środków godzących w prawa majątkowe’ jako
nieograniczających się do odebrania tytułu prawnego do mienia, ale raczej jako
odzwierciedlające szeroki wachlarz okoliczności, które mogą być podstawą
odpowiedzialności695.

Mając powyższe na uwadze warto podkreślić, iż IUSCT wyraźnie odróżnił tzw. inne
środki od wywłaszczenia. Wskazał, iż wachlarz i charakter tych pierwszych jest
szeroki, znacznie szerszy od wywłaszczenia. Co istotne, nie prowadzą one do utraty
tytułu prawnego do mienia. Rozróżnienie tzw. innych środków od wywłaszczenia
znajduje uzasadnienie we wczesnym orzecznictwie IUSCT. W swoich pierwszych
wyrokach trybunał interpretował wywłaszczenie wyłącznie jako wywłaszczenie
bezpośrednie, czyli takie które prowadzi do odebrania tytułu prawnego. Wywłaszczenie
nie mogło być zatem jednoznaczne ze środkami, które nie pozbawiają tego tytułu. Nie
sposób jednak nie odnieść wrażenia, iż te tzw. inne środki są w rzeczywistości bardzo
zbliżone do środków, na które składa się wywłaszczenie pośrednie, nienaruszające
tytułu prawnego do mienia. Przykładowo, w sprawie Eastman Kodak tzw. inne środki
polegały na zamrożeniu rachunków bankowych spółki, przekazaniu uprawnień
nadzorczych jej pracownikom (workers’ council) i powołaniu rządowego menedżera696.
Z kolei w sprawie Mohtadi v. Iran

polegały one na ustawowym ograniczeniu

korzystania z i rozporządzania niezabudowanymi nieruchomościami o określonej
wielkości697.
Poza tzw. „innymi środkami godzącymi w prawa majątkowe” drugim pojęciem
ściśle kojarzonym z wywłaszczeniem pośrednim są tzw. „środki równoznaczne z

695

§ 59 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com//Documents/En/1310.aspx, 13.11.2011. W wyroku tym
IUSCT nawiązał do dwóch innych spraw, w których również dokonał interpretacji terminu inne środki
godzące w prawa majątkowe. Patrz: R. Karubian v. Iran, § 141 wyroku. Źródło:
http://www.iusct.com/Documents/En/1306.aspx, 17.11.2011; K. Yeager v. Iran, §§ 30 i 31 wyroku.
Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1770.aspx, 17.11.2011.
696
Por. Eastman Kodak Company v. Iran (Final) § 29 i n. wyroku.
697
§§ 69 i 70 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com//Documents/En/1310.aspx, 17.11.2011.
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wywłaszczeniem” (measures tanatamount to …698, other similar measures, measures
equivalent to …699, meassures having the same effect700). Pojęcie to zostało
zastosowane w wielu umowach dwustronnych o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji, również w modelowych BIT państw eksportujących najwięcej kapitału701.
Nie zawierają one jednak definicji legalnej tzw. środków równoznacznych. Co istotne,
w przeciwieństwie do tzw. innych środków w rozumieniu art. II Claims Settlement
Declaration tzw. środki równoznaczne uznaje się za synonim wywłaszczenia, głównie
za synonim wywłaszczenia pośredniego. Takie też było rozumienie tzw. środków
równoznacznych w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych. W sprawie Pope &
Talbot v. Canada (Interim) amerykański inwestor stał na stanowisku, iż nowe
kanadyjskie przepisy ograniczające eksport kanadyjskiego drewna do USA to środki
równoznaczne z wywłaszczeniem w rozumieniu art. 1110 NAFTA. Wbrew stanowisku
inwestora w wyroku z 2000 r. trybunał jednoznacznie wskazał, iż środki z art. 1110
NAFTA są synonimem wywłaszczenia i tylko wywłaszczenia702. Innymi słowy,
trybunał nie zgodził się ze stanowiskiem inwestora, iż pod pojęciem środki
równoznaczne z wywłaszczeniem należy rozumieć również środki znacznie szersze od
wywłaszczenia:
104. Trybunał nie jest w stanie zaakceptować interpretacji art. 1110 dokonanej przez
inwestora. ‘Równoznaczny’ oznacza nic więcej niż ekwiwalentny. Coś co jest
ekwiwalentne z czymś nie może logicznie obejmować czegoś więcej. Żadne z orzeczeń
przytoczonych przez inwestora nie wspiera odmiennej konkluzji. Odwołanie do
wyroków Irańsko-Amerykańskiego Trybunału Arbitrażowego pomija fakt, iż mandat
trybunału był wyraźnie szerszy niż wywłaszczenie i obejmował ‘inne środki godzące w
prawa majątkowe’ …703.

Trybunał nie zgodził się również z twierdzeniem, że wywłaszczenie i środki
równoznaczne z wywłaszczeniem powinny być interpretowane szeroko i stanowić
synonim „innych środków godzących w prawa majątkowe” w rozumieniu art. II Claims
698
Patrz np. art. 4 ust. 3 polsko – niemieckiego Traktatu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z
10.11.1989 r.
699
Patrz np. art. 6 ust. 1 australijsko-hongkońskiego BIT z 15.09.1993 r.
700
Patrz np. art. 4 ust. 1 polsko – fińskiego Porozumienia o promocji i ochronie inwestycji z 5.04.1990 r.
701
Patrz: art. 4 modelowego BIT Chin z 2003 r., art. 6 modelowego BIT USA z 2004 r., art. 6
modelowego BIT Francji, art. 4 ust. 2 modelowego BIT Niemiec z 2005 r. Źródło: R. Dolzer, Ch.
Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 352 i n.
702
Skarżący stał na stanowisku, iż nowe przepisy wprowadzające reglamentację w eksporcie
kanadyjskiego drewna są przejawem środków równoznacznych z wywłaszczeniem w rozumieniu art.
1110 NAFTA. Twierdził również, iż art. 1110 NAFTA to lex specialis i wykracza daleko poza prawo
zwyczajowe w tym zakresie. Patrz § 84 wyroku.
703
§ 104 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/InterimAward_001.pdf, 10.11.2011.
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Settlement Declaration. Wnioski trybunału w Pope & Talbot v. Canada (Interim)
powtórzone zostały w kolejnych orzeczeniach inwestycyjnych. W sprawie M. R.
Feldman v. Mexico (Merits), orzeczonej w 2002 r. również w oparciu o art. 1110
NAFTA, trybunał potwierdził, iż tzw. inne środki są ekwiwalentem wywłaszczenia.
Tym razem trybunał wyraźnie wskazał, iż wywłaszczenie i tzw. środki równoznaczne, o
których mowa w art. 1110 NAFTA, oznaczają przede wszystkim wywłaszczenie
pośrednie, czyli takie które nie prowadzi do odebrania tytułu prawnego704. Tak też
środki równoznaczne z wywłaszczeniem były powszechnie rozumiane w wyrokach
zapadających na podstawie wspomnianego przepisu. Przykładowo, w wyroku z 2009 r.
w sprawie Glamis Gold Ltd. v. USA dotyczącej inwestycji w wydobycie złota w USA
trybunał arbitrażowy wskazał:
Działanie ‘równoznaczne z wywłaszczeniem’, tak jak odebranie pośrednie, nie
obejmuje bezpośredniego transferu tytułu prawnego inwestora na rzecz państwa
przyjmującego. ‘Równoznaczny’ oznacza ekwiwalentny i dlatego pojęcie to nie
powinno obejmować nic więcej nić wywłaszczenie bezpośrednie; od wywłaszczenia
bezpośredniego, które obejmuje fizyczne odebranie, różni się jedynie tym, iż nie
dochodzi do rzeczywistego transferu prawa własności705.

Podobną opinię wyraził trybunał w sprawie Impregilo S.p.A. v. Pakistan (Jurisdiction)
orzekając na podstawie włosko-pakistańskiego BIT706. W decyzji jurysdykcyjnej
trybunał określił odebranie praw obligacyjnych nie jako klasyczną nacjonalizację lub
wywłaszczenie, lecz jako przejaw wywłaszczenia pośredniego lub środków
równoznacznych z wywłaszczeniem707. Na podstawie tej i wielu innych spraw
inwestycyjnych wyróżnić można katalog środków równoznacznych z wywłaszczeniem.
Do katalogu tego trybunały zaliczyły, między innymi, rzeczywiste uniemożliwienie
przez

pakistańską

administrację

realizacji

włoskich

kontraktów

na

budowę

infrastruktury wodno-elektrycznej w Pakistanie (vide Impregilo S.p.A. v. Pakistan
(Jurisdiction))708 oraz administracyjne zajęcie i licytację przez egipskie władze statku
morskiego należącego do greckiego inwestora bez należytego poinformowania go o

704

§ 100 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/feldman_mexico-award-english.pdf, 10.11.2011.
§ 335 wyroku.
706
A dokładnie na podstawie art. 5 ust. 2 włosko-pakistańskiego BIT z 19.07.1997 r. Więcej:
http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/pakistan_italy.pdf, 05.12.2011.
707
§ 274 decyzji. Źródło: http://italaw.com/documents/impregilo-decision.pdf, 5.12.2011.
708
§§ 278-280 wyroku.
705
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fakcie zajęcia i licytacji (vide Middle East Cement Shipping v. Egypt)709. Ciekawym
przykładem sprawy, w której trybunał rozważał określone zachowanie organów
państwa jako środek równoznaczny z wywłaszczeniem, jest sprawa Ethyl Corp. v.
Canada (Jurisdiction). W postępowaniu arbitrażowym Kanada starała się wykazać, iż
do środków równoznacznych z wywłaszczeniem nie zalicza się samej zapowiedzi
uchwalenia nowych przepisów prawa, niejako w przeciwieństwie do już istniejących710.
Trybunał posługując się jednak oficjalną wykładnią rządu Kanady dotyczącą
implementacji postanowień NAFTA stwierdził jednak, iż pojęcie „środki” jest
nieograniczone i należy pod nim rozumieć nie tylko już istniejące przepisy prawa, ale
również procedury, wymogi i praktykę711. Istnieje również obszerne orzecznictwo
międzynarodowe, które wskazuje jakich działań lub zaniechań ze strony państwa nie
należy kwalifikować jako środków równoznacznych z wywłaszczeniem. I tak, środkiem
równoznacznym z wywłaszczeniem nie jest przywrócenie administracyjnej regulacji
wysokości cen energii elektrycznej, ponieważ nie dochodzi wówczas do odebrania
własności lub pozbawienia inwestora kontroli nad inwestycją – elektrowniami
produkującymi energię elektryczną (vide AES Summit Generation Ltd. v Hungary)712.
Nie jest nim również odmowa państwa miejsca inwestycji zwrotu podatku VAT z tytułu
wyeksportowanej przez inwestora ropy (vide EnCana Corporation v. Ecuador)713 oraz
czasowe zawieszenie przez państwo pogrążone w kryzysie gospodarczym mechanizmu
rozliczania taryf dotyczących dystrybucji gazu ziemnego w obcej walucie (vide BG
Group Plc. v. Argentina)714. Należy mieć jednak na uwadze, iż administracyjne
regulowanie cen i taryf za dobra i usługi sprzedawane przez inwestora, jak również
odmowa przywilejów podatkowych może, w wyjątkowych sytuacjach, zostać uznana za
wywłaszczenie pośrednie lub środek równoznaczny z wywłaszczeniem. Wszystko
709

Grecki inwestor był dłużnikiem szeregu instytucji publicznych w Egipcie, m.in. administracji
portowej portów Morza Czerwonego i Kan. Sueskiego. Władze egipskie dokonały zajęcia statku pod
nieobecność inwestora, informując o tym fakcie władze portowe i policję portową oraz publikując
stosowne ogłoszenia w prasie. Nie doręczyły natomiast stosownego wezwania pełnomocnikom
inwestora, chociaż ich adres korespondencyjny był władzom znany. § 139 wyroku. Źródło:
http://italaw.com/documents/MECement-award.pdf, 21.11.2011.
710
Skarżona przez inwestora ustawa o dodatkach do paliw samochodowych została wniesiona pierwotnie
pod obrady kanadyjskiego parlamentu w 1995 r. Z uwagi na przyśpieszone wybory i skróconą kadencję
paralemntu ustawa ponownie trafiła pod jego obrady w 1996 r. jako Bill C-29. Została ona przyjęta przez
Izbę Reprezentantów oraz Senat, niemniej w momencie doręczenia oświadczenia o poddaniu sporu pod
arbitraż (notice of arbitration) ustawa nie uzyskała królewskiego podpisu (Royal Assent). Nie miała
zatem waloru obowiązującego prawa.
711
§§ 65 i 66 wyroku.
712
Patrz: 14.3.4 wyroku.
713
§ 178 wyroku.
714
§§ 268 i 269 wyroku.
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zależy od tego, czy inwestor po zastosowaniu danego środka może w dalszym ciągu
realnie prowadzić działalność gospodarczą i czerpać z niej dochód715.

2. Formy wywłaszczenia pośredniego

2.1. Wywłaszczenie postępujące (creeping expropriation)

Wywłaszczenie postępujące (creeping expropriation) to jedna z podstawowych
form wywłaszczenia pośredniego. To seria określnych działań lub zaniechań ze strony
państwa, z których żadne z osobna nie stanowi wywłaszczenia, natomiast łącznie
wywołują taki właśnie skutek. Innymi słowy, wywłaszczenie postępujące to szereg
działań lub zaniechań ze strony państwa, których dopiero retrospektywna analiza
pozwala na stwierdzenie, że do wywłaszczenia rzeczywiście doszło, i to wbrew
intencjom państwa pozbawienia cudzoziemca konkretnego składnika jego mienia,
inwestycji lub kontroli nad inwestycją716. Zależnie od okresu historycznego i
stosowanej wówczas terminologii zjawisko to określano, miedzy innymi, postępującą
nacjonalizacją (creeping nationalization)717, choć jak wskazano w poprzednim
rozdziale terminowi nacjonalizacja przypisuje się zupełnie inne znaczenie, różne od
znaczenia wywłaszczenia pośredniego. Prawo międzynarodowe i doktryna prawa
międzynarodowego nie udzielają precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jaki konkretnie
ciąg zachowań ze strony państwa stanowi wywłaszczenie postępujące. Zgodnie z
komentarzem Americal Law Instutute718 do tzw. Restatement (Third) of Foreign
Relations Law of the United States z 1987 r., czyli amerykańskiego komentarza do
prawa międzynarodowego dla amerykańskich sądów krajowych przygotowanej przez
ten Instytut, skutek wywłaszczenia postępującego zostaje osiągnięty poprzez „środki

715

Porównaj zwłaszcza sytuację rynkową boliwijskiej spółki wodociągowej Aguas del Illimani, której
głównym udziałowcem była francuska spółka Suez: “Water, oil and the mob”, The Economist
20.01.2005. Patrz również: http://www.economist.com/node/3577344, 06.12.2011.
716
W sprawie praktyki poszczególnych państw w zakresie wywłasczeznia postępujacego, zwłaszcza
Kanady, patrz: Mendes, The Canadian National Energy Program: An Example of Assertion of Economic
Sovereignty or Creeping Expropriation in International Law, VJTL 1981, vol. 14, nr 3, s. 475.
717
J. Fawcett, “Some Foreign Effects of Nationalization of Property”, BYIL 1950, vol. 27, s. 356.
718
Więcej: http://www.ali.org/.
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fiskalne lub regulacyjne zaprojektowane tak by uczynić ciągłe działanie projektu
nieekonomicznym a w konsekwencji skutkujące jego porzuceniem”719.
Z uwagi na brak definicji legalnej wywłaszczenia postępującego w prawie
międzynarodowym trybunały międzynarodowe orzekające w tego rodzaju sporach
skupiły się na dwóch zagadnieniach – po pierwsze, na ciągłości zastosowania środka
stanowiącego istotę wywłaszczenia postępującego, oraz, po drugie, na relacji między
pojęciami wywłaszczenie postępujące, wywłaszczenie pośrednie i wywłaszczenie de
facto. W pierwszej kolejności trybunały starały się określić, czy państwo w ogóle
ponosi odpowiedzialność za serie ingerencji w mienie cudzoziemca. Innymi słowy,
starały się ustalić, czy taka ciągła ingerencja bez odebrania tytułu prawnego w mienie
stanowi wywłaszczenie. Już w 1989 r. IUSCT w sprawie Phillips Petroleum Co. Iran v.
Iran udzielił odpowiedzi na to pytanie. Zauważył, iż pozbawienie mienia może mieć
miejsce poprzez „serię konkretnych działań raczej niż poprzez jakikolwiek konkretny
formalny dekret”720. Istota tego wyroku znalazła swoje odzwierciedlenie w wyrokach
trybunałów inwestycyjnych. Przykładowo w sprawie Generation Ukraine, Inc. v.
Ukraine trybunał arbitrażowy podkreślił:
Wywłaszczenie postępujące jest formą wywłaszczenia pośredniego o odrębnej cesze
temporalnej, w takim sensie w jakim obejmuje ono sytuację, gdzie seria aktów
przypisywanych Państwu przez określony okres czasu skutkuje wywłaszczeniowym
odebraniem tego majątku721.

W

sprawie

trybunał

wywłaszczeniowych

722

odwołał

się

do

kilku

prejudykatów

w

sporach

. Zaznaczył, że o ile orzecznictwo międzynarodowe zna wiele

przykładów rozstrzygnięć w sprawach o wywłaszczenie pośrednie, niewiele jest
wyroków, w których stwierdza się wywłaszczenie postępujące. Wskazał jednocześnie,
iż skarżący nie zdołał udowodnić, na ile działania władz municypalnych Kijowa
719

Cyt. za: C. McLachlan, L. Shore, M. Weiniger, International Investment Arbitration, Oxford 2007, s.
294. W swoim komentarzu ALI odwołuje sie do art. 712 Restatment, który stanowi o odpowiedzialności
państwa za szkodę w majątku cudzoziemców. Wydaje się, że zarówno autorzy Restatment oraz C.
McLachlan, L. Shore, M. Weiniger pomineli najwazniejsze cechy wywłasczzenia postępujacego: 1.
ciągłość stosowanego środka, 2. brak formalnego odebrania tytułu prawnego, o czym poniżej.
720
§ 100 wyroku.
721
§ 20.22 wyroku.
722
Trybunał przywołał m.in. sprawy Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits),
Compania del Desarollo de Santa Elena S.A. v. Costa Rica i Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v.
TAMS-AFFA. Przy okazji omawiania pierwszej z nich zaznaczył, iż sprawa ta jest jednym z wileu
prejudykatów na wywłaszczenie pośrednie. Nie ma natomiast znamion wywłaszczenia postępującego,
ponieważ odebranie mienia, w tym przypadku umow i patentów należących do niemieckiego zarządu
chorzowskiej fabryki, nastąpiło aktem jednorazowym. § 20.22 wyroku.
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oddziaływały negatywnie na jego inwestycję723. Trybunał stwierdził, iż nie doszło do
wywłaszczenia pośredniego. Na wnioskach z wyroku w sprawie Generation Ukraine,
Inc. v. Ukraine swoją linię obrony oparła, między innymi, Argentyna w sporze z
niemiecką spółką Siemens A.G. Kontestując tę linię obrony trybunał arbitrażowy w
sprawie Siemens A.G. v. Argentina określił wywłaszczenie postępujące jako serię
kroków wrogich niemieckiemu inwestorowi. Użył przy tym metafory porównując serię
tych kroków do kropel przechylających czarę goryczy:
Ostatni krok w wywłaszczeniu postępującym, który narusza równowagę jest podobny
do kropli, która przechyla czarę goryczy. Uprzednie krople mogą nie wywoływać
zauważalnego efektu, ale są częścią procesu, który prowadzi do przechylenia się [czary
– dodano]724.

W wyroku z 2007 r. trybunał arbitrażowy stosunkowo powściągliwie posługiwał się
terminem wywłaszczenie postępujące dla oceny działań Argentyny. Ostatecznie
stwierdził, że środki zastosowane przez Argentynę wobec spółki Siemens A.G. były
częścią „stopniowego procesu” (gradual process). Stąd stanowisko trybunału było nie
tylko zgodne z twierdzeniami spółki, ale w pełni wypełniało znamiona wywłaszczenia
postępującego725.

Kolejną

sprawą

inwestycyjną

dotyczącą

wywłaszczenia

postępującego była sprawa TCW Group Inc. v. Dominican Republic726. Zgodnie z jej
stanem faktycznym w 1997 r. Dominikana przystąpiła do restrukturyzacji sektora
energetycznego poprzez wydzielenie z państwowej spółki energetycznej spółek-córek
oraz ich prywatyzację. W 1999 r. rząd Dominikany i prywatna spółka stanowiąca
własność amerykańskiego inwestora, TWC Group, utworzyły spółkę joint-venture,
której głównym celem było unowocześnienie rynku dystrybucji energii elektrycznej w
kraju. Niestety rząd jednostronnie modyfikował już istniejące postanowienia i
wprowadzał nowe regulacje w obszarze rynku energetycznego. Amerykański inwestor
uznał zatem następujące działania za wywłaszczenie postępujące: a) niewprowadzenie
723

§ 20.26 wyroku.
§ 263 i n. wyroku. Dla precyzyjnego określenia momentu wywłaszczenia pośród serii działań lub
zaniechań ze strony państwa trybunał odwołał się do art. 15 ust. 1 The Draft Articles on Responsibility of
States z 2001 r. Art. 15 ust. 1 The ILC Draft Articles stanowi: “The breach of an international obligation
by a State through a series of actions or omissions defined in aggregate as wrongful occurs when the
action or omission occurs which, taken with the other actions or omissions, is sufficient to constitute the
wrongful act.” (http://italaw.com/documents/Siemens-Argentina-Award.pdf, 12.12.2011).
725
§ 271 wyroku.
726
Podstawą prawną orzeczenia sprawy był rozdz. 10 umowy o wolnym handlu między USA, Republiką
Dominikany i pięcioma państwami Ameryki Środkowej (Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą,
Hondurasem i Nikaraguą) z dn. 5.08.2004 r., w skrócie tzw. CAFTA-DR.
724
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w życie postanowień o wyłączności spółki joint-venture na obszarze koncesyjnym, tj.
rzeczywiste pozbawienie jej udziału w rynku dystrybucji energii elektrycznej, b)
wymuszenie przez rząd księgowania wypłacanego spółce odszkodowania za
niewprowadzone stawki taryfowe jako transz rządowego kredytu, tj. rzeczywiste
zwiększanie udziału w tej spółce, c) niedokapitalizowanie spółki inwestora poprzez
nieprzekazanie tytułów prawnych do nieruchomości, d) otwarte zachęcanie opinii
publicznej do niepłacenia rachunków za elektryczność, e) wprowadzenie dekretem
prezydenta rzeczywistego immunitetu na rzecz osób niepłacących za elektryczność
poprzez ograniczenie ściągalności zaległych rachunków maksymalnie do 5 miesięcy
wstecz, f) wprowadzanie opinii publicznej w błąd poprzez informowanie, iż za przerwy
w dostawie energii elektrycznej odpowiada spółka, gdy w rzeczywistości wynikały one
z braku terminowych płatności ze strony przedsiębiorstw państwowych i konsumentów,
g) zaniżanie rachunków za energię elektryczną zużytą przez przedsiębiorstwa
państwowe, h) niezapewnienie ochrony punktowi handlowemu spółki przed
demonstrantami

skutkujące

jego

spaleniem,

i)

niezapewnienie

ochrony

przedstawicielom handlowym spółki dążącym do wyegzekwowania zaległości za
energię elektryczną, j) groźby formalnego wywłaszczenia lub przejęcia rzeczywistej
kontroli nad zarządem spółki, k) zwolnienie wysokiej rangi urzędników z uiszczania
opłat za elektryczność, l) niewprowadzenie w życie przepisów karnych dotyczących
kradzieży elektryczności, ł) podżeganie do nienawiści wobec spółki i jej przedstawicieli
oraz m) szkody powstałe na skutek zniszczenia mienia spółki727. Trybunał w sporze
amerykańskiego inwestora z Dominikaną nie miał nigdy możliwości rozsądzenia
zarzutów tego pierwszego z uwagi na zawarcie ugody między stronami728.
Poza

uznaniem

ciągłości

stosowanych

przez

państwo

środków

wywłaszczeniowych za podstawowe kryterium wywłaszczenia postępującego trybunały
międzynarodowe w swoim orzecznictwie starały się również dookreślić relację
wywłaszczenia postępującego do wywłaszczenia pośredniego i wywłaszczenia de facto.
Mając na uwadze praktykę trybunałów międzynarodowych można wskazać dwa
podstawowe poglądy na temat relacji między tymi odmianami wywłaszczenia – po
727

Więcej: Notice of Arbitration and Statement of Claim, 21.12.2007, § 72 i n. Źródło:
http://italaw.com/documents/StatementofClaimEnglish_001.pdf, 13.12.2011.
728
Sprawy Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine i TCW Group Inc. v. Dominican Republic to przykłady
spraw, w których trybunały międzynarodowe, z różnych przyczyn, nie miały możliwości jednoznacznego
określenia danego działania lub zaniechania ze strony państwa za wywłaszczenie postępujące.
Potwierdza to tezę o niewielkiej ilości wyroków, które dotyczą wprost wywłaszczenia postępującego.

228

pierwsze, wywłaszczenie postępujące jest zaledwie jedną z wielu form wywłaszczenia
pośredniego, jako jego subkategorię oraz po drugie, wywłaszczenie postępujące jest
traktowane

jako

pojęcie

równoznaczne

z

wywłaszczeniem

pośrednim

lub

wywłaszczeniem de facto. Do katalogu spraw wywłaszczeniowych, w których
wywłaszczenie postępujące uznano za formę lub subkategorię wywłaszczenia
pośredniego zalicza się, między innymi, sprawy Técnicas Medioambientales TECMED
v. Mexico i LG&E Energy Corp. and others v. Argentina (Liability Decission). W
pierwszej sprawie trybunał arbitrażowy rozpatrywał skargę hiszpańskiej spółki Tecmed
przeciwko Meksykowi. Spółka Tecmed była w 99 % właścicielem spółki prawa
meksykańskiego, której to z kolei miejscowa spółka córka, Cytrar, utraciła licencje na
prowadzenie wysypiska niebezpiecznych odpadów w jednym z meksykańskich miast.
Inwestor zarzucił Meksykowi, iż nie dotrzymał postanowień przetargu i cofnął
pozwolenie na prowadzenie wysypiska wbrew uprzednio obowiązującej licencji. Tym
samym pozbawił inwestora zysków i możliwości pokrycia wydatków poniesionych na
adaptacje działki na potrzeby prowadzonej działalności. W odpowiedzi władze
Meksyku stwierdziły, że przedmiotem przetargu były jedynie środki trwale takie jak
nieruchomość i urządzenia tam się znajdujące, nie obejmował on natomiast licencji
stosownych agencji federalnych na prowadzenie wysypiska niebezpiecznych odpadów,
działalności ściśle reglamentowanej przez państwo. Rozpatrując w 2003 r. zarzut
wywłaszczenia na podstawie hiszpańsko-meksykańskiego BIT trybunał arbitrażowy
określił relacje między wywłaszczeniami pośrednim, de facto i postępującym:
Jakkolwiek te formy wywłaszczenia nie mają jasnej i jednoznacznej definicji jest
powszechnie uznane, iż przejawiają się one w zachowaniu lub działaniu, które wprost
nie wyraża celu pozbawienia jednego z praw lub dóbr, ale w rzeczywistości osiąga ten
efekt. Ten rodzaj wywłaszczenia [pośredniego] niekoniecznie ma miejsce stopniowo
lub ukradkiem – pojęcie wywłaszczenia ‘postępującego’ odnosi się wyłącznie do
rodzaju wywłaszczenia pośredniego – i może być dokonane poprzez pojedyncze
działanie, poprzez serię działań w krótkim odstępie czasu lub poprzez działania
symultaniczne. Dlatego, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wywłaszczeniem
postępującym a wywłaszczeniem de facto, aczkolwiek obydwie te metody są zazwyczaj
zawarte w szerszym pojęciu ‘wywłaszczenia pośredniego’ i obydwie metody
wywłaszczenia mogą mieć miejsce poprzez szerszą liczbę działań, która powinna być
poddana analizie zależnie od sprawy by orzec, czy jedna z takich metod wywłaszczenia
miała miejsce729.

729

§ 114 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0854.pdf, 31.03.2013.
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W podobnym duchu rozróżnienia wywłaszczenia postępującego, de facto i pośredniego
dokonał jeden z trybunałów arbitrażowych w drugiej z wymienionych spraw, LG&E
Energy Corp. and others v. Argentina (Liability Decission), w ktorej amerykańskie
spółki należące do koncernu LG&E zarzuciły Argentynie wywłaszczenie w związku z
wprowadzeniem

przez

to

państwo

środków

przeciwdziałających

kryzysowi

gospodarczemu:
… mówi się powszechnie, iż wywłaszczenie pośrednie może się objawiać w stopniowej
lub narastającej formie – wywłaszczeniu postępującym – lub poprzez pojedyncze lub
wyjatkowe działanie lub też poprzez działania w dość krótkim odstępie czasu lub
symultanicznie – wywłaszczenie de facto730.

Trybunał wprost określił, iż wywłaszczenie postępujące to forma lub odmiana
wywłaszczenia pośredniego. Wyjątkowo również – jak na orzecznictwo w sporach
wywłaszczeniowych – określił dość precyzyjnie cechy wywłaszczenia postępującego i
wywłaszczenia de facto.
Z kolei do katalogu spraw, w których trybunały międzynarodowe nie dokonały
wyraźnego rozróżnienia między wywłaszczeniem postępującym a wywłaszczeniem
pośrednim, czyli nie uznały, iż wywłaszczenie postępujące jest odmianą wywłaszczenia
pośredniego, można zaliczyć, miedzy innymi, sprawy inwestycyjne Ronald S. Lauder v.
Czech Republic, CMS Gas Transmission Co. v. Argentina

i Walter Bau AG v.

Thailand. W pierwszej z wymienionych spraw trybunał arbitrażowy w sporze
amerykańskiego inwestora z Republiką Czeską uznał wprost, iż „koncepcja
wywłaszczenia pośredniego (lub ‘de facto’ lub ‘postępującego’) nie została w sposób
jednoznaczny zdefiniowana”731. Trybunał skupił się na omówieniu dychotomicznego
podziału na wywłaszczenie pośrednie i bezpośrednie. Trybunał nie dokonał odrębnej
wykładni pojęcia wywłaszczenie postępujące, układ zastosowanych przez trybunał słów
wskazuje bowiem, iż wywłaszczenie postępujące zostało potraktowane jako synonim
wywłaszczenia pośredniego732. W drugiej z wyżej wymienionych spraw, CMS Gas
Transmission Co. v. Argentina, spółka prawa stanu Michigan specjalizująca się w
przesyle gazu, CMS Gas Transmission, uznała, że działania Argentyny w latach 20002002 przeciwdziałające skutkom argentyńskiego kryzysu gospodarczego były
730

§ 188 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/ARB021_LGE-Decision-on-Liability-en.pdf,
03.03.2012.
731
§ 200 wyroku.
732
§ 200 wyroku.
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przejawem „wywłaszczenia pośredniego i postępującego” w taki sposób, iż godziły one
w

„zobowiązania
733

inwestorowi”

prawne,

zapewnienia

i

gwarancje

otwarcie

oferowane

. W konsekwencji spółka nie mogła polegać na kryteriach i warunkach,

jakie były podstawą jej pierwotnej decyzji o inwestycji w przesył gazu w Argentynie.
W wyroku z 2005 r. trybunał przywołał wspomnianą sprawę Lauder a dokładnie
zacytowany powyżej fragment o niejednoznacznym charakterze wywłaszczenia
pośredniego (ergo postępującego, ergo de facto)734. Tym samym trybunał arbitrażowy
nie tylko nie odszedł od wniosków w sprawie Lauder, ale wręcz przeciwnie utrwalił
dotychczasową linię orzeczniczą na temat synonimicznego rozumienia wywłaszczenia
pośredniego i wywłaszczenia postępującego, bez konieczności definiowania tego
drugiego735. Ostatnia z wymienionych spraw, Walter Bau AG v. Thailand, dotyczyła
niemieckiej inwestycji w budowę i eksploatację autostrady biegnącej na północ od
stolicy Tajlandii, Bangkoku. Niemiecki inwestor zarzucił Tajlandii, iż wieloletnie
działania tamtejszej administracji doprowadziły do wywłaszczenia postępującego
inwestycji. W wyroku z 2009 r. trybunał nie zdefiniował jednak terminu wywłaszczenie
postępujące. Posługiwał się nim zamiennie z wywłaszczeniem pośrednim, co sugeruje,
iż dla trybunału miały one zupełnie identyczne znaczenie736. Synonimiczne rozumienie
obu odmian wywłaszczenia znalazło odzwierciedlenie w przytoczonych przez trybunał
orzeczeniach, między innymi, Vivendi Universal S.A. v. Argentina

i Metalclad

Corporation v. Mexico. Wszystkie przytoczone orzeczenia, z wyjątkiem fragmentu z
Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine737, dotyczyły wyłącznie kryteriów wyróżnienia
wywłaszczenia pośredniego, w sytuacji, gdzie trybunał posługiwał się terminem
wywłaszczenie postępujące.
Uzasadnieniem

dla

synonimicznego

rozumienia

przez

trybunały

międzynarodowe wywłaszczenia pośredniego i wywłaszczenia postępującego, bez
konieczności pogłębiania analizy znaczenia tego drugiego, jest przede wszystkim brak
okoliczności wywłaszczenia w stosunku do cudzoziemca. Trybunał uznając, iż nie
733

§ 256 wyroku.
§ 261 i n. wyroku.
735
Skoro trybunał doszedł do wniosku, iż wywłaszczenie pośrednie i postępujące to w rzeczywistości
pojęcia synonimiczne przeszedł do rozważania, czy działanie władz Argentyny doprowadziło do
rzeczywistego zneutralizowania możliwości korzystania przez inwestora z jego mienia (weher the
enjoyment of the property has been effectivelly neutralized). Skoro natomiast inwestor w dalszym ciągu
sprawował kontrolę nad inwestycją a rząd nie sprawował zarządu nad codziennymi operacjami spółki,
nie doszło do wywłaszczenia w przedmiotowej sprawie. §§ 261-264 wyroku.
736
§§10.3 i 10.12 wyroku.
737
W wyroku przytoczony został §20.22 wyroku.
734
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doszło do wywłaszczenia pośredniego, nie musi wdawać się w bardziej szczegółowe
rozważania na temat konkretnej formy wywłaszczenia pośredniego, chociażby
wywłaszczenia postępującego, skupiając się wyłącznie na analizie cech wywłaszczenia
pośredniego738.
2.2. Ustanowienie zarządu komisarycznego w spółce

Kolejną po wywłaszczeniu postępującym formą wywłaszczenia pośredniego jest
wprowadzenie przez państwo zarządu komisarycznego w spółce należącej do
cudzoziemca lub jakakolwiek inna forma kontroli państwa nad tym zarządem739.
Wszystkie one mogą przejawiać się poprzez wymianę całego zarządu spółki,
wprowadzenie do istniejącego składu jednego lub kilku nowych członków, powołanie
pojedynczego komisarza rządowego mającego wykonywać funkcje nadzorcze w spółce,
jak również powierzenie zarządu spółką lub wykonywania funkcji nadzorczych
bezpośrednio

jej

pracownikom.

Środki

te

mogą

mieć

charakter

zarówno

administracyjny, jak również opierać się na istniejących przepisach prawa handlowego
jako modyfikacja dotychczasowego ładu korporacyjnego.
Odpowiedzialność

prawnomiędzynarodowa

z

tytułu

wprowadzenia

przymusowego zarządu komisarycznego w prywatnych spółkach należących do
cudzoziemców została przewidziana w licznych umowach międzynarodowych.
Przykładem takich umów są tzw. umowy indemnizacyjne (lump sum agreemenst)740,
które choć nie podlegały ocenie trybunałów międzynarodowych ustanowiły
międzynarodowy standard w tym zakresie. Przykładowo w art. 1 ust. 1 kanadyjskowęgierskiej umowy indemnizacyjnej z dn. 1 czerwca 1970 r. Węgry przyjęły na siebie
odpowiedzialność nie tylko za klasyczną nacjonalizację i wywłaszczenie sensu stricto,
ale również za wprowadzenie publicznego zarządu (state administration) w
738

Taka też sytuacja miała miejsce we wszystkich trzech wymienionych sprawach: Ronald S. Lauder v.
Czech Republic § 201 wyroku, CMS Gas Transmission Co. v. Argentina §264 wyroku i Walter Bau AG
v. Thailand § 10.18 wyroku. Źródło: http://italaw.com/alphabetical_list.htm, 28.12.2011.
739
Mogą to być to środki zarówno administracyjnoprawne (np. wprowadzenie komisarza lub syndyka w
miejsce dotychczasowego zarządu), jak i faktyczne polegające na wpływaniu na skład zarządu spółki w
ramach jeszcze istniejącego ładu korporacyjnego.
740
Umowy indemnizacyjne dotyczące odszkodowań zryczałtowanych (lump sum agreements) polegają
na tym, iż jedno państwo zobowiązuje się do wypłaty drugiemu państwu zryczałtowanego
odszkodowania z tytułu nacjonalizacji, wywłaszczenia i innych środków o takim samym skutku
zastosowanych wobec mienia obywateli państwa, któremu to odszkodowanie jest wypłacane. Więcej: B.
Weston, R. Lillich, D. Bederman, International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreements,
1975-1995, New York 1999.
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węgierskich spółkach należących w dalszym ciągu do obywateli Kanady. Podobne
zapisy znalazły się w wielu innych umowach indemnizacyjnych741. Odpowiedzialność z
tytułu ustanowienia zarządu komisarycznego wyinterpretowana została również z tych
kilku umów międzynarodowych dotyczących wywłaszczenia, których stosowanie
poddane zostało ocenie trybunałów międzynarodowych. Największym dorobkiem w
tym zakresie może poszczycić się IUSCT742. Trybunał ten dokonał rozszerzającej
interpretacji art. II Claism Settlemen Decalaration, dzięki której IUSCT objął swoją
jurysdykcją wszelkie spory wynikające z „wywłaszczenia i innych środków godzących
w prawa majątkowe”, w tym te wynikające z ustanowienia zarządu komisarycznego743.
IUSCT uznał tym samym, iż ustanowienie zarządu komisarycznego w spółce jest jedną
z wielu form wywłaszczenia pośredniego.
Istota ustanowienia zarządu komisarycznego polega na uniemożliwieniu
właścicielom spółki wykonywania uprawnień właścicielskich, czyli zgodnego z ich
wolą zarządzania jej sprawami za pośrednictwem swobodnie wybranego zarządu744. Jak
zauważył IUSCT w sprawie T. E. Payne v. Iran skutkiem różnego rodzaju przepisów o
ustanoweniu rządowych komisarzy jest:
… pozbawienie pierwotnych menedżerów dotkniętych spółek władzy oraz odmówienie
wspólnikom znaczących praw związanych z ich uprawnieniami właścicielskimi …745

Zgodnie z orzecznictwem IUSCT samo ustanowienie zarządu komisarycznego nie musi
być równoznaczne z wywłaszczeniem. Według Ch. Browera trybunał nie wypracował
nigdy precyzyjnego standardu dotyczącego tego, kiedy i czy w ogóle ustanowienie
zarządu komisarycznego przekształca się w wywłaszczenie746. Niemniej na podstawie
orzecznictwa IUSCT możliwe jest wyróżnienie kilku kryteriów przesądzających o
wywłaszczeniu. Do wywłaszczenia praw właścicielskich dochodzi zwłaszcza, gdy:
741

Patrz np. art. 1 umowy austriacko-wschodnioniemieckiej z dn. 21 sierpnia 1987 r. (takeover by a
public administrator), art. 2 umowy szwedzko-wschodnioniemieckiej z dn. 24 października 1986 r.
(property that is administered by the public authorities), art. 1 lit. a) umowy kanadyjsko-rumuńskiej z dn.
13 lipca 1971 r. (taking under administration), art. 1 ust. 1 umowy kanadyjsko-węgierskiej z dn. 1
czerwca 1970 r. (state administration) i w wielu innych. Źródło: B. Weston, R. Lillich, D. Bederman,
International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreements, 1975-1995, New York 1999, s. 97 i n.
742
Por. również wyrok MTS z 1989 r. w sprawie Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) .
743
Źródło: http://www.iusct.org/claims-settlement.pdf, 27.12.2011.
744
Przykładowo, jak zauważył IUSCT w sprawie Starrett Housing Corp. v. Iran (Interlocutory) „…
prawo do swobodnego wybory zarządu, nadzorców i podwykonawców jest kluczowym elementem prawa
do zarządzania projektem.” (źródło: http://www.iusct.com//Documents/En/1702.aspx, 02.01.2012).
745
§ 20 wyroku. Por. również H. Birnbaum v. Iran § 29 wyroku i V. Miller Aryeh, L. Aryeh and J. Aryeh
v. Iran §§ 200-201 wyroku.
746
Ch. Brower, J. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, The Hague 1998, s. 398.
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1) ustanowienie komisarza ma charakter trwały;
2) komisarz zostaje powołany przez państwo, ale nie na wezwanie
właścicieli;
3) komisarz działa na korzyść państwa, a nie na korzyść spółki;
4) moment wywłaszczenia określają indywidualne okoliczności sprawy – to
m.in. moment braku możliwości uzyskania przez właścicieli informacji o
działalności ich spółki747, moment braku dostępu przez właścicieli do
środków finansowych ich spółki748, moment uchwalenia ustawy, wydania
decyzji lub ogłoszenia wyroku o ustanowieniu komisarza rządowego749.
Wszystkie wskazane kryteria można wywieść z wyroków IUSCT.
Dwoma prejudykatami w zakresie ustanowienia zarządu komisarycznego jako
formy wywłaszczenia pośredniego były sprawy Starrett Housing Corp. v. Iran
(Interlocutory) z 1983 r. oraz Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA z
1984 r. W pierwszej sprawie amerykańska spółka Starrett Housing i jej dwie spółki
córki przystąpiły do realizacji projektu mieszkaniowego, zgodnie z którym w ciągu 5
lat w północno-zachodniej części Teheranu miało powstać 6000 mieszkań wraz z
basenami i kortami tenisowymi. W wyniku wybuchu rewolucji i upadku systemu
bankowego, strajków, braków w zaopatrzeniu, gróźb pod adresem pracowników spółki,
jak również zamrożenia jej aktywów, Starrett Housing była zmuszona zarzucić projekt.
W styczniu 1980 r. na podstawie specjalnego dekretu irańskie ministerstwo
budownictwa ustanowiło tymczasowego menedżera w celu dalszego pokierowania
projektem750. Choć Iran nie uchwalił nigdy żadnego aktu prawnego o nacjonalizacji lub
wywłaszczeniu tej inwestycji, a sam inwestor nigdy nie odpowiedział na liczne
zaproszenia władz Iranu do powrotu na plac budowy, IUSCT uznał, iż do
wywłaszczenia rzeczywiście doszło. Wyrokiem z grudnia 1983 r. trybunał wprowadził
do międzynarodowego kanonu orzecznictwa wywłaszczeniowego cztery podstawowe
tezy, które nie tylko precyzowały zakres pojęcia wywłaszczenie pośrednie, ale również
747

Patrz: H. Birnbaum v. Iran , § 31 wyroku.
Patrz:
SEDCO,
SEDCO
International
and
SEDIRAN
v.
Iran
Źródło:
http://www.iusct.com/Documents/En/1725.aspx, 06.01.2012.
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Patrz:
SEDCO,
SEDCO
International
and
SEDIRAN
v.
Iran
Źródło:
http://www.iusct.com/Documents/En/1725.aspx, 06.01.2012. Przykładowy katalog aktów prawnych
stanowiących podstawę ustanowienia zarządu komisarycznego przywołany został w: Ch. Brower, J.
Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, The Hague 1998, s. 395, przyp. 1844.
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Podstawą prawną powołania tymczasowego menedżera był dekret Rady Rewolucji z 14.07.1979 r. –
Bill for Appointing Temporary Manager or Managers for the Supervision of Manufacturing, Industrial,
Commercial, Agricultural and Service Companies, either private or public.
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ustanowiły kryteria przesądzające wiele późniejszych sporów wywłaszczeniowych
dotyczących zupełnie różnych stanów faktycznych. Po pierwsze, według IUSCT
uzyskanie przez Iran kontroli nad majątkiem spółki poprzez ustanowienie komisarza
rządowego nie musiało automatycznie oznaczać, iż do wywłaszczenia doszło. Po
drugie, środek w postaci ustanowienia komisarza rządowego ingerował w prawa
majątkowe właścicieli w takim stopniu, że prawa te stały się na tyle bezwartościowe, że
do wywłaszczenia jednak doszło. Po trzecie, do wywłaszczenia doszło, mimo, że Iran
nie uchwalił formalnego aktu nacjonalizacji lub wywłaszczenia751. Po czwarte, do
wywłaszczenia doszło mimo, że Iran nie miał intencji wywłaszczenia praw właścicieli,
a tytuł prawny do majątku pozostawał formalnie po stronie właściciela752. IUSCT
powtórzył wszystkie cztery tezy w wyroku z 1984 r. w sprawie Tippetts, Abbett,
McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA. Sprawa została wszczęta przez amerykańską
spółkę, która domagała się uznania, iż jej 50% udziałów w amerykańsko-irańskim jointventure, TAMS-AFFA, wywłaszczono na skutek ustanowienia w lipcu 1979 r. przez
Iran rządowego komisarza. Pierwotnie komisarz został ustanowiony wyłącznie w
irańskiej części joint-venture, AFFA. Pół roku później okazało się, że komisarz przejął
zarządzanie całym TAMS-AFFA, w tym jego amerykańskim komponentem, TAMS.
IUSCT stwierdził, iż samo uzyskanie kontroli nad TAMS-AFFA nie musiało oznaczać
wywłaszczenia. Doszło do niego jednak, gdy zarząd komisaryczny spółki nie
odpowiedział na telegramy właścicieli ze stycznia i lutego 1980 r. Tym samym
wspólnicy spółki TAMS zostali pozbawieni uprawnień właścicielskich po pół roku
istnienia nowego zarządu a pozbawienie to „nie było krótkotrwałe”:
O ile przejęcie kontroli nad majątkiem przez rząd nie usprawiedliwia w sposób
automatyczny i natychmiastowy konkluzji, iż doszło do odebrania przez rząd mienia, co
751

Teza trzecia o braku aktu wywłaszczeniowego pojawia się po raz pierwszy w orzecznictwie IUSCT w
sprawie Harza Engineering Company v. Iran w wyroku z 30.12.1982 r., czyli na rok przed wyrokiem w
sprawie Starrett Housing. To jednak późniejszy wyrok w Starrett Housing stał się prejudykatem w tym
zakresie.
752
Tezy druga, trzecia i czwarta można wywieść z następującego fragmentu wyroku (j. ang.): „It is
undisputed in this case that the Government of Iran did not issue any law or decree according to which
the Zomorod Project or Shah Goli expressly was nationalized or expropriated. However, it is recognized
in international law that measures taken by a State can interfere with property rights to such an extent
that these rights are rendered so useless that they must be deemed to have been expropriated, even
though the State does not purport to have expropriated them and the legal title to the property formally
remains with the original owner.” Źródło: ILM 1984, vol. 23, s. 1115. Teza czwarta o braku intencji
wywłaszczenia w orzecznictwie IUSCT po raz pierwszy pojawia się w opinii indywidualnej (concurring
opinion) arbitra G. Aldricha w sprawie ITT Industries, Inc. v. Iran w wyroku z 26.05.1983 r., czyli na
pół roku przed wyrokiem w Starrett Housing. To jednak późniejszy wyrok w Starrett Housing stał się
prejudykatem w tym zakresie.
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na podstawie prawa międzynarodowego wymaga odszkodowania, konkluzja taka jest
usprawiedliwiona za każdym razem, gdy okoliczności wskazują, iż właściciel został
pozbawiony fundamentalnych praw właścicielskich i wydaje się, że to pozbawienie nie
jest tylko krótkotrwałe. Intencja rządu jest mniej istotna od skutków tych środków
wobec właściciela, a forma środków kontroli lub ingerencji jest mniej istotna niż
rzeczywity ich wpływ753.

Fragment ten stanowił rozwinięcie wniosków trybunału w sprawie Starrett Housing i
stał się jednym z najczęściej cytowanych przykładów orzecznictwa IUSCT. Kryterium
kontroli poprzez ustanowienie zarządu komisarycznego było przedmiotem rozważań w
wielu innych sprawach. IUSCT nie był jednoznaczny w ocenie, czy „kontrola” jest
synonimem „wywłaszczenia”. W sprawie Eastman Kodak Company v. Iran (Partial)
IUSCT uznał, iż przejęcie kontroli nad spółką to problematyka jurysdykcji trybunału, a
nie wywłaszczenia754. Innymi słowy, dotyczy tego, czy kontrolowana przez Iran spółka
jest emanacją Iranu i może być pozywana przez jej dotychczasowych właścicieli przed
IUSCT. Z kolei w wyroku z 1985 r. w sprawie SEDCO, SEDCO International and
SEDIRAN v. Iran trybunał stanął na stanowisku, iż przejęcie kontroli nad społką
poprzez ustanowienie zarządu komisarycznego to „wysoce znacząca oznaka
wywłaszczenia” (highly significant indication of expropriation)755. IUSCT nie zawsze
jednak stwierdzał, iż ustanowienie zarządu komisarycznego ipso facto prowadziło do
wywłaszczenia. Do wniosków takich IUSCT doszedł w dwóch sprawach orzeczonych
w krótkim odstępie czasu – w wyroku z 1987 r. w sprawie Otis Elevator Co. v. Iran z
1987 r. oraz w wyroku z 1988 r. w sprawie Motorola Inc. v. Iran National Airlines
Corp. W pierwszym z nich trybunał nie uznał argumentów amerykańskiej spółki Otis
jakoby ustanowienie przez ministerstwo handlu Iranu specjalnego nadzorcy
finansowego

(financial

supervisor)

skutkowało

wywłaszczeniem

uprawnień

właścicielskich amerykańskiej spółki Otis w jej dwóch irańskich spółkach-córkach.
753

W orginale fragment ten brzmi (j. ang.): „While assumption of control over property by a government
does not automatically and immediately justify a conclusion that the property has been taken by the
government, thus requiring compensation under international law, such a conclusion is warranted
whenever events demonstrate that the owner was deprived of fundamental rights of ownership and it
appears that this deprivation is not merely ephemeral. The intent of the government is less important than
the effects of the measures on the owner, and the form of the measures of control or interference is less
important than the reality of their impact.” Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1607.aspx,
6.01.2012.
754
§ 58 wyroku.
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Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1725.aspx#BRW, 06.01.2012. Sprawa została
przywołana m.in. w H. Birnbaum v. Iran (§ 28 wyroku) wszczętej przez jednego ze wspólników
amerykańskiej spółki TAMS. Więcej na temat tego, czy ustanowienie zarządu komisarycznego jest
zagadnieniem dotyczącycm jurysdykcji, czy wywłaszczenia patrz: Ch. Brower, J. Brueschke, The IranUnited States Claims Tribunal, The Hague 1998, s. 396 i 397.
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Zdaniem IUSCT nie doszło do przejęcia pełnej kontroli nad spółkami-córkami,
ponieważ ich nadzorca finansowy został ustanowiony na pisemny wniosek ich
dotychczasowego dyrektora zarządzającego, z którym spółka Otis, notabene,
pozostawała w stałym kontakcie. Ponadto, po trzech miesiącach nadzorca ten został
odwołany ze stanowiska a Otis nie udowodniła by jego działania w sposób istotny
zmieniły sytuację finansową jednej ze spółek-córek756. W drugim z wyroków
okoliczność przejęcia kontroli nad irańską spółką należącą do koncernu Motoroli
poprzez ustanowienie rządowego komisarza pozostawała bezsporna. IUSCT podkreślił
jednak, iż ustanowienie komisarza nie prowadziło do wywłaszczenia. Motorola nie
została pozbawiona prawa własności udziałów w spółce, wystawiła spółkę na sprzedaż i
zignorowała możliwość powołania jej nowego zarządu według własnego uznania757.
Poza zagadnieniem kontroli IUSCT w swoim orzecznictwie w sprawach
dotyczących zarządu komisarycznego pogłębił rozważania na temat wielu innych
ważnych zagadnień. Jednym z nich była ocena intencji, jakimi kieruje się państwo
przejmując zarząd w spółkach cudzoziemców. IUSCT stanął na stanowisku, iż nie
intencje, lecz obiektywny skutek postępowania państwa przesądza o odpowiedzialności.
Choć przejęcie zarządu nad ważnymi dla irańskiej gospodarki przedsiębiorstwami, po
tym, jak zostały porzucone przez pośpiesznie opuszczających Iran obywateli USA, było
w pełni zrozumiałe, niemniej nie zwalniało z odpowiedzialności758. W sprawie Phelps
Dodge Int. Corp. v. Iran dotyczącej przejęcia kontroli nad fabryką kabli IUSCT
wskazał:
Trybunał w pełni rozumie powody, dla których Pozwany [Iran] czuł się zmuszony
chronić swoje interesy poprzez taki właśnie transfer zarządu, Trybunał rozumie również
finansowe, gospodarcze i społeczne niepokoje, które były inspiracją dla prawa, które
było podstawą działań [Iranu], niemniej te powody i niepokoje nie mogą zwalniać
Pozwanego z obowiązku odszkodowania Phelps Dodge za poniesioną szkodę759.
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§§ 40-47 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1754.aspx, 10.01.2012.
§ 64 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1802.aspx, 10.02.2012.
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Przejęcie zarządu w ważnych gałęziach przemysłu odbywalo się m.in. na podstawie Law of Protection
of Industries and Prevention of Stoppage of Factories in the Coutry z 1964 r. Na tej podstawie sądy
rewolucyjne, ministerstwa lub inne agencje rządowe (np. Iranian Coucil for Protection of Industries)
wydawały szczegółowe dyspozycje o powołaniu zarządu komisarycznego w konkretnych spółkach.
759
§ 22 wyroku. Źródlo: ILM 1986, vol. 25, s. 622 i 625. Por. również H. Birnbaum v. Iran , § 35 wyroku
i Khosrowshahi v. Iran , § 28 wyroku.
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Uznając odpowiedzialność Iranu IUSCT utrwalił wnioski dotyczące intencji w
działaniach tego państwa zawarte w innych swoich wyrokach760. Z kolei orzecznictwo
to było ważną inspiracją dla wielu późniejszych rozstrzygnięć w sporach
inwestycyjnych. W sprawach o zarząd komisaryczny IUSCT nie był jednak już tak
jednoznaczny, co dokładnie konstytuuje przedmiot wywłaszczenia. Co do zasady
uznaje się, że prawem podlegającym odebraniu jest prawo cudzoziemca do
swobodnego zarządzania spółką. Czy jest to samodzielna podstawa odpowiedzialności
państwa w świetle prawa międzynarodowego, niezależna od innych rodzajów
wywłaszczenia – odebrania tytułu prawnego do udziałów lub akcji, odebrania
poszczególnych składników przedsiębiorstwa (tj. nieruchomości, maszyn i urządzeń),
czy też odebrania prawa do dywidendy? IUSCT nie odpowiada na to pytanie, wskazuje
jedynie, iż wraz z ustanowieniem zarządu komisarycznego dochodzi do odebrania nie
tyle prawa do zarządzania spółką, co szerszego katalogu praw – „fundamentalnych
praw udziałowca” (fundamental rights as a shareholder)761, „praw właścicielskich”
(ownership rights)762, „interesów właścicielskich” (ownership interests)763. Katalog
obejmuje wszelkie prawa majątkowe wynikające z posiadanych udziałów lub akcji, nie
tylko prawo zarządu. Taka też opinia zdaje się dominować we współczesnej doktrynie
prawa międzynawowego764.

2.3. Nadmierne opodatkowanie i inne obciążenia fiskalne

Nakładanie podatków i innych danin publicznych należy do suwerennych
kompetencji państwa. Zgodnie z poglądem B. Wortley’a opodatkowanie, podobnie jak
klasyczne wywłaszczenie lub legalna konfiskata, jest „suwerennym aktem Państwa lub
organu Państwa, w granicach terytorium tego Państwa, wedle którego dochodzi do
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Patrz sprawy Starrett Housing i Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA supra.
Patrz: F. Lincoln Riahi v. Iran , §§ 315 i 323 wyroku. Mimo, iż w sprawie skarżący wyraźnie
wskazuje, iż do wywłaszczenia doszło poprzez: 1. ustanowienie specjalnego komisarza, 2. zakaz wypłaty
przez spółkę dywidendy i 3. formalny transfer udziałów na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Iran.
Źródło: IUSCT Reports 2003, vol. 37, s. 95.
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Patrz: J. M. Saghi v. Iran (§ 77).
763
Patrz: V. Miller Aryeh, L. Aryeh and J. Aryeh v. Iran (§ 202). Źródło: IUSCT Reports 1997, vol. 33, s.
330.
764
M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge 1994, s. 290.
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regularnego i zgodnego z prawem odebrania mienia na cel publiczny”765. Zdaniem
uczonego w powszechnym przekonaniu społecznym państwo istnieje dla realizacji
wspólnego dobra. Środki uzyskane z opodatkowania, również cudzoziemców, służą do
finansowania tego wspólnego dobra. Konsekwencją nieuiszczenia podatków, czy to
przez obywateli, czy to przez cudzoziemców, jest legalna konfiskata ich mienia. Z
perspektywy wywłaszczenia podatki są ważne również i z tego powodu, że środki z
nich uzyskane służą do finansowaniu odszkodowania, które powinno być wypłacane
podczas nieomal każdej procedury formalnego wywłaszczenia mienia. B. Wortley
przeprowadził analizę porównawczą wywłaszczenia i opodatkowania. Wskazał, iż
opodatkowanie, podobnie co konfiskata, jest zgodnym z prawem realnym
uszczupleniem mienia określonego podmiotu. Ciężar opodatkowania rozkłada się
równomiernie, w przeciwieństwie do wywłaszczenia, którego ciężar jest uzależniony od
bieżącego zapotrzebowania państwa na określoną kategorię mienia znajdującego się we
władaniu zarówno obywateli, jak i cudzoziemców:
Suma jaką państwo pobiera z tytułu podatków różni się od czasu do czasu ze względu
na jego potrzeby budżetowe. Choć klasyczna forma wywłaszczenia nie pociąga za sobą
jakiejkolwiek straty pieniężnej po stronie osoby wywłaszczanej [m.in. ze względu na
wypłatę odszkodowania], podatki, podobnie jak legalna konfiskata, obejmują
uszczuplenie mienia po stronie osoby opodatkowanej … Niemniej, podczas gdy
rozmiar wywłaszczenia jest uwarunkowany publicznym zapotrzebowaniem na
konkretne dobra, rozmiar opodatkowania w państwach demokratycznych generalnie
rozkłada się w taki sam sposób na wszelkie mienie podlegające opodatkowaniu, nie jest
również arbitralne lub dyskryminacyjne766.

Choć

niewątpliwie

istnieje

szereg

cech

odróżniających

opodatkowanie

od

wywłaszczenia niekiedy to pierwsze może przekształcić się w to drugie. Jak zauważa
profesor M. Sornarajah w prawie międzynarodowym nie wykształciła się żadna zasada
ograniczająca państwa w ich kompetencjach do nakładania podatków, i szerzej –
wysokości nakładanych podatków767. Niemniej, zdaniem tego samego uczonego,
istnieje kilka kryteriów, które wyjątkowo mogą być brane pod uwagę jako
przesądzające o wywłaszczeniu. Są to: 1. nadmierna wysokość opodatkowania, 2.
repetytywność jego stosowania i 3. dyskryminacyjne zorientowanie na majątek
inwestora zagranicznego:
765

B. Wortley, Expropriation in Public International Law, Cambridge 1959, s. 45.
B. Wortley, op. cit., s. 46.
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M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge 1994, s. 314.
766

239

… ‘wygórowane i repetytywne’ środki podatkowe mają charakter konfiskacyjny i mogą
być równoznaczne z wywłaszczeniem. Zuniformizowany wzrost podatków sam w sobie
nie może mieć takiego efektu. Niemniej, gdy dochodzi do wyodrębnienia inwestycji
zagranicznej i jest ona poddana znaczącemu opodatkowaniu, w sposób oczywisty może
dojść do wywłaszczenia768.

Wysokość podatków nakładanych przez państwa na cudzoziemców nie może być
rażąco wysoka. Ich wysokość nie może mieć tzw. charakteru konfiskacyjnego
(confiscatory effect). Dla oceny, czy w konsekwencji zastosowanego środka
podatkowego

rzeczywiście

dochodzi

do

wywłaszczenia

istotna

jest

ocena

intensywności stosowania tego środka. Jak zauważa w 1941 r. amerykański uczony J.
Hertz:
… jeśli … środek w sposób pośredni ingeruje w mienie, np. poprzez pomniejszenie
jego wartości przez określone działanie lub przez poddanie całego majątku osoby
fizycznej obciążeniom pieniężnym (opodatkowaniu), pytanie o intensywność nabiera
znaczenia. Jeśli pozostaje ona w określonych stałych granicach, taka ingerencja nie jest
uważana za wywłaszczenie części lub całości mienia; jeśli natomiast przekracza
określone granice, mówi się, iż konstytuuje częściowe wywłaszczenie769.

Wyjątkowo nadmierne opodatkowanie a nawet wycofanie się przez państwo z różnego
rodzaju ulg i przywilejów podatkowych wobec cudzoziemców może być uzasadnione
szczególnymi

względami,

chociażby

koniecznością

przeciwdziałania

skutkom

rosnącego deficytu budżetowego państwa. Nierzadko w obliczu kryzysu gospodarczego
państwo jest zmuszone do zawieszenia wszelkiego rodzaju ulg i przywilejów
podatkowych, które przesądzały o atrakcyjności i ulokowaniu w danym państwie
inwestycji zagranicznych. W dalszej kolejności należy wskazać, iż kiedy podatki mają
charakter zuniformizowany i obejmują szeroki katalog podmiotów, zarówno obywateli,
jak i cudzoziemców, nie można mówić o wywłaszczeniu. Niemniej, w sytuacji gdy
podatek jest ustanawiany wyłącznie w stosunku do konkretnego inwestora lub grupy
inwestorów
politycznych,

zagranicznych
wówczas

wyodrębnionych

można

mówić

o

z

pobudek

ideologicznych

wywłaszczeniu.

Doktryna

lub

prawa

międzynarodowego podkreśla, iż dyskryminacyjne zorientowania podatków na
cudzoziemców przesądza o wywłaszczeniu jedynie w połączeniu z pozostałymi
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Ibidem, s. 314 i 315.
J. Herz, “Expropriation of Foreign Property”, AJIL 1941, vol. 35, nr 3, s. 251.
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przesłankami, zwłaszcza z nadmierną wysokością podatków770. W konsekwencji
powyższych rozważań wydaje się, że po spełnieniu wszystkich trzech przesłanek –
nadmiernej wysokości, repetytywnego i dyskryminacyjnego charakteru – dochodzi do
wywłaszczenia.
W orzecznictwie trybunałów międzynarodowych pytanie o nadmierne
opodatkowanie lub inne obciążenia fiskalne wobec cudzoziemców, które mogą
prowadzić do wywłaszczenia, pojawiają się po raz pierwszy, między innymi, w
orzecznictwie Trybunału Górnośląskiego. W praktyce Trybunału Górnośląskiego skargi
o odszkodowanie za rzekomo niesłusznie nałożone obciążenia fiskalne rozpatrywane
były w oparciu o art. 4 Konwencji Genewskiej z 1922 r., czyli w oparciu o obowiązek
poszanowania praw nabytych771. Jedną z pierwszych spraw dotyczących nadmiernego
opodatkowania była sprawa Kügele p. Państwu Polskiemu z 1932 r.772. Zgodnie ze
stanem faktycznym w tej sprawie przedsiębiorca niemiecki poskarżył się na Polskę za
to, iż został zobowiązany przez polskie władze skarbowe na Górnym Śląsku do
uiszczenia opłaty patentowej za prowadzenie przedsiębiorstwa destylacji spirytusu –
działalności, która w zamyśle polskich władz miała być ściśle reglamentowana.
Skarżący wskazał, iż wygórowana opłata patentowa za 1924 r., od uiszczenia której
polskie władze uzależniiły dalsze prowadzenie działalności, jako ostatnia z serii wielu
opłat podatkowych, uczyniła jego przedsiębiorstwo nierentownym. A ponieważ nabył
on prawo do destylacji spirytusu na długo przed przejściem suwerenności nad Górnym
Śląskiem na Polskę, uznał, iż doszło do odebrania jego praw nabytych w rozumieniu
art. 4 Konwencji Genewskiej. Polska starała się udowodnić, iż brak jest związku
między

polskimi

przepisami

o

monopolu

spirytusowym

a

nierentownością

przedsiębiorstwa skarżącego z uwagi na to, że te pierwsze weszły w życie na Górnym
Śląsku dopiero dwa lata po nałożeniu opłaty patentowej, czyli w 1926 r. Trybunał
Górnośląski uznał, że nie doszło do odebrania praw nabytych skarżącego:
… w zagrożeniu zamknięcia przedsiębiorstwa powoda w razie nieuiszczenia opłaty
patentowej nie można upatrywać zarządzenia podpadającego pod art. 4 Konwencji
Genewskiej, któryby zobowiązywało pozwane Państwo do zapłaty odszkodowania.
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L. Sohn, R. Baxter, “Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens”, AJIL
1961, vol. 55, s. 561.
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Choć zagadnienie wywłaszczenia w Konwencji Genewskiej zostało uregulowane nie w art. 4 (ochrona
praw nabytych), lecz w osobnym tytule konwencji, w art. 6 (wywłaszczenie), z perspektywy
współczesnej odebranie praw nabytych jest przejawem wywłaszczenia.
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Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1933, tom III, s. 21.

241

Zarządzenie zamknięcia przedsiębiorstwa nie było bowiem nakazem bezwzględnym,
lecz jedynie warunkowym, ile że stanowiło jedynie sankcję na wypadek nieuiszczenia
zapłaty. Powód mógł wybrać, czy patent wykupić czy tez przedsiębiorstwo swe
zamknąć. Powód patentu nie wykupił, lecz przedsiębiorstwo swe zamknął. Wobec tego
nie może on twierdzić, że zniesienie prawa jego było następstwem zarządzenia władzy.
Przeciwnie, zniesienie było następstwem nieuiszczenia opłaty patentowej, które
zależało jedynie od powoda773.

Kolejną z serii spraw podatkowych rozpatrywanych przez Trybunał Górnośląski była
sprawa Kowollik p. Państwu Polskiemu774. W sprawie tej Franciszek Kowollik,
obywatel niemiecki, skarżył się na Polskę za nałożenie na właścicieli domów na
polskim Górnym Śląsku opłaty skarbowej od każdej zawartej przez nich umowy najmu.
Uzyskane w ten sposób środki finansowe miały zasilić specjalny Fundusz Gospodarczy
stymulujący rozwój budownictwa na tym obszarze. Polska w stanowisku przed
trybunałem stwierdziła, iż opłata z tytułu najmu jest podatkiem i że zgodnie z
orzeczeniem trybunału w sprawie Bobrzyk

p. Państwu Polskiemu775 wolność od

podatku nie stanowi prawa nabytego w rozumieniu art. 4 Konwencji Genewskiej.
Trybunał Górnośląski w wyroku z 1935 r. stwierdził, iż okreslona wysokość lub rodzaj
opodatkowania nie stanowi prawa nabytego, jak również nie powoduje zniesienia
prawa własności budynków. Prawem nabytym nie jest również dochód z kapitału:
… wydane przez Sejm Śląski ustawy w przedmiocie Funduszu Gospodarczego … są z
istoty swej ustawami podatkowymi. Tego rodzaju ustawy nie dotykają zaś w niczem
prawa własności [budynków] jako takiego. W szczególności nie powodują one
zniesienia lub uszczuplenia tego prawa. Zmniejszona zostaje jedynie rentowność
kapitału, zużytego w celu nabycia własności. Jednakże określona wysokość dochodu z
kapitału nie jest prawem nabytem i nie korzysta z ochrony art. 4 Konwencji
Genewskiej. Należy również wskazać na to, że okreslona wysokość lub rodzaj
opodatkowania nie mogą stanowić prawa nabytego776.

Powództwo skarżącego należało zatem oddalić. W konsekwencji tych kilku wyroków w
orzecznictwie Trybunału Górnośląskiego wykształciła się zasada, iż obciążenia
podatkowe nie prowadzą do odebrania jakichkolwiek praw po stronie skarżących.
Nawet jeżeli prowadzą one do pomniejszenia wartości praw skarżących, wówczas to
pomniejszenie jest pewną konsekwencją a nie przyczyną podatków.
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Ibidem, s. 31.
Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1937, tom VI, s. 3.
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Wyrok niepublikowany. Został on częściowo omówiony w sprawie Kowollik p. Państwu Polskiemu .
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Zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska, Berlin 1937, tom VI, s. 7-9.
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Po II Wojnie Światowej podatki stały się narzędziem regulacji różnego rodzaju
negatywnych konsekwencji stanu wojny. Jedną z takich negatywnych konsekwencji
wojny było czerpanie przez wiele europejskich przedsiębiorstw zysków ze współpracy
z reżimami faszystowskimi. Po wojnie były one likwidowane, nacjonalizowane,
poddawane kontroli zarządu lub opodatkowaniu. W tym ostatnim przypadku podatki
były środkiem karzącym, a w konsekwencji miały charakter konfiskacyjny. Zaraz po
wojnie taki podatek wprowadzono między innymi w komunistycznej Jugosławii. Jeden
z tamtejszych urzędów skarbowych tytułem rażąco wysokiego podatku od zysków
wojennych (war profits) nałożył hipotekę na amerykańską spółkę Corn Products
Refining Company, właściciela kilku jugosłowiańskich nieruchomości. Ponieważ
wysokość podatku stanowiła trzykrotną wartość przedsiębiorstwa sprzed wojny, FCSC
orzekając w sprawie Corn Products Refining Company nie miała wątpliwości, iż
podatek miał charakter konfiskacyjny777.
Współcześnie opodatkowanie cudzoziemców w kontekście wywłaszczenia było
przedmiotem

rozważań

trybunałów

międzynarodowych

w

kilku

sprawach

inwestycyjnych. Cechą charakterystyczną tych sporów jest to, że, po pierwsze, nie
dotyczą one podatków bezpośrednich, lecz podatków pośrednich, takich jak VAT, po
drugie, podatki te nie mają charakteru karzącego, jak wiele kategorii podatków
nakładanych zaraz po II wojnie światowej, a po trzecie, podatki będące przedmiotem
sporu są ściśle związane z prawem inwestora do eksportu danego dobra poza granice
państwa miejsca inwestycji. Współczesne spory wywłaszczeniowe dotyczą głównie
odmowy przyznania lub cofnięcia przyznanych już ulg i przywilejów podatkowych778,
chociażby związanych z prawem inwestora do eksportu określonego dobra poza granice
państwa miejsca inwestycji. W tym ostatnim przypadku przywileje takie inwestorom
nie przysługiwałyby, tj. musieliby oni uiszczać standardowe stawki podatkowe w
państwie miejsca inwestycji, gdy wyprodukowane przez nich towary nie były
przeznaczone na eksport. Jedną z takich spraw z art. 1110 NAFTA była sprawa M. R.
777

Za: G. White, Nationalization of Foreign Property, London 1961, s. 43 i 44.
Por. zwłaszcza działania Jamajki wobec jamajskiej spółki wydobywczej Revere Jamaica Alumina
kontrolowanej w całości przez amerykańskiego inwestora – Revere Copper & Brass, Inc. W 1967 r.
spółka Revere Jamaica Alumina podpisała z władzami Jamajki kontrakt na budowę kopalni boksytów,
który przewidywał, inter alia, stabilność podatkową polegającą na utrzymaniu stawek podatkowych na
niezmienionym poziomie. W 1974 r. nowowybrany prezydent Jamajki odszedł od tych postanowień
podwyższając rażąco podatki dla spółki i doprowadzając do jej zamknięcia w ciągu mniej niż 1 roku. W
1977 r. sąd najwyższy Jamajki orzekł, że podwyższenie podatków wobec spółki nie było równoznaczne z
jej wywłaszczeniem (Revere Jamaica Alumina Ltd. v. Attorney General). Źródło: ILR 1997, vol. 74, s.
219.
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Feldman v. Mexico (Merits). W sprawie tej obywatel USA za pośrednictwem
kontrolowanej przez siebie spółki prawa meksykańskiego nabywał w Meksyku a
następnie eksportował poza jego granice papierosy. Ówcześnie obowiązujące prawo
meksykańskie przewidywało zerową stawkę podatku dla tych eksporterów papierosów,
którzy

byli

ich

producentami.

Taka

stawka

nie

przysługiwała

podmiotom

pośredniczącym, czyli takim, które nie były ich producentami, ale nabywały je w
Meksyku w celi ich eksportu. Amerykański inwestor starał się wykazać, iż brak zerowej
stawki podatkowej na wyeksportowane papierosy stanowi wywłaszczenie inwestycji w
rozumieniu art. 1110 NAFTA. Choć trybunał orzekł, że w okolicznościach tej sprawy
nie doszło do wywłaszczenia, stwierdził, że podatki mogą potencjalnie prowadzić do
takiego rezultatu na podstawie art. 1110 NAFTA. Wywłaszczenie takie będzie miało
charakter pośredni:
101. Ze swej istoty środki podatkowe, nawet jeżeli ich zadaniem lub skutkiem jest
wywłaszczenie, będą miały charakter pośredni lub o skutku, który może być
równoznaczny z wywłaszczeniem. Jeżeli te środki będą wprowadzane w określonym
przedziale czasowym można je również scharakteryzować jako ‘postępujące’, co
trybunał również uznaje za nieodbiegające w swej naturze i podporządkowane
terminowi wywłaszczenie ‘pośrednie’ lub ‘równoznaczne z wywłaszczeniem’ z art.
1110 (1)779.

Trybunał oparł swoją ostateczną decyzję o braku wywłaszczenia w przedmiotowej
sprawie na kilku argumentach780. Po pierwsze, w ślad za dictum w Robert Azinian and
others v. Mexico, nie każde problemy gospodarcze amerykańskiego inwestora musiały
doprowadzić

do

wywłaszczenia.

Po

drugie,

postanowienia

NAFTA

i

międzynarodowego prawa zwyczajowego nie nakładały na Meksyk obowiązku
udzielenia zgody na nieograniczony eksport papierosów przez pośredników, czyli
działania w ramach tzw. szarej strefy (tzw. gray market)781. Zwolnienia podatkowe na
eksport papierosów przysługujące jedynie producentom lub tzw. pierwszym nabywcom
miały na celu wyeliminowanie różnego rodzaju nadużyć polegających m.in. na
ponownym imporcie wyeksportowanych uprzednio papierosów dla uniknięcia
podatków. Prawo międzynarodowe, w tym NAFTA, nie mogło wymusić zmiany tego
779

§ 101 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/feldman_mexico-award-english.pdf, 29.01.2012.
§ 111 wyroku.
781
Termin gray market lub grey market jest odpowiednikiem polskiego terminu szara strefa. Może
polegać m.in. na takim wprowadzaniu do obiegu towarów, które choć jest zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, stanowi ich nadużycie.
780
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rodzaju przepisów. Po trzecie, prawo meksykańskie nie wyróżniało szczególnego
„prawa” do eksportu papierosów. W konsekwencji, przedmiot wywłaszczenia nie
istniał. Po czwarte wreszcie, inwestycja znajdowała się pod pełną kontrolą
amerykańskiego inwestora.
Zagadnienie wywłaszczenia w wyniku zastosowania środków podatkowych
powróciło w sprawie Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina
(Jurisdiction)782. Skargę przeciwko Argentynie do ICSID na naruszenie amerykańskoargentyńskiego BIT z 1991 r. wniosła amerykańska spółka Enron, która za
pośrednictwem całkowicie kontrolowanej przez siebie spółki prawa argentyńskiego
posiadała 55 % akcji w argentyńskich sieciach przesyłu i dystrybucji gazu. Część
amerykańskiej skargi dotyczyła zarzutu wywłaszczenia inwestycji poprzez nadmierne
opodatkowanie przez poszczególne prowincje Argentyny transakcji przesyłu i
dystrybucji gazu. Niestety w tym zakresie skarga nie została nigdy rozstrzygnięcia co
do meritum z uwagi na fakt, iż spółka Enron wycofała w trakcie postępowania zarzuty
dotyczące nadmiernego opodatkowania. Zanim jednak do tego doszło trybunał
arbitrażowy wydał decyzję uznającą własną jurysdykcję w przedmiotowej sprawie. W
decyzji wskazał, iż jego rolą nie jest ocena polityki podatkowej Argentyny, ani też
podziału kompetencji podatkowych między federację a prowincje. Podkreślił natomiast,
iż środki podatkowe mogą podlegać jego ocenie tylko w takim zakresie, w jakim
prowadziły do naruszenia konkretnych praw gwarantowanych w BIT783.
W dwa lata od wydania decyzji w sprawie Enron zapadł wyrok w innej sprawie
inwestycyjnej dotyczącej środków o charakterze podatkowym – EnCana Corporation v.
Ecuador. W wyroku z 2006 r. trybunał arbitrażowy w sporze na podstawie kanadyjskoekwadorskiego BIT nie podzielił opinii inwestora, kanadyjskiej spółki EnCana
Corporation, iż na skutek odmowy zwrotu podatku VAT z tytułu wyeksportowanej z
Ekwadoru ropy doszło do wywłaszczenia, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego.
782
Sprawa spółki Enron była kolejną z serii spraw inwestycyjnych przeciwko Argentynie, w której
badaniu poddano środki podjęte przez Argentynę w dobie argentyńskiego kryzysu gospodarczego. Kroki
prawne spółki Enon miały dwutorowy charakter, dotyczyły – po pierwsze, prawa kryzysowego z
6.01.2002 r., którego celem było przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu poprzez administracyjne
ustalenie kursu peso do USD i wykluczenie możliwości rozliczania transakcji w USD, oraz, po drugie,
podatków naliczanych przez poszczególne prowincje. Na etapie jurysdykcyjnym wydane zostały dwie
decyzje, 14.01.2004 r. ws. podatków lokalnych (Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina
(Jurisdiction)) a 2.08.2004 r. ws. prawa kryzysowego (Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v.
Argentina (Ancillary Claim)). Ponieważ Enron zdecydował się na wycofanie sprawy dotyczącej
podatków lokalnych, 22.05.2007 r. trybunał ICSID orzekł co do meritum jedynie w zakresie prawa
kryzysowego (Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina (Merits)).
783
§§ 29-31 decyzji.
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W 2004 r. Ekwador przyjął specjalną ustawę interpretacyjną, która wykluczała z
katalogu towarów objętych ulgą podatkową ropę naftową, ponieważ w świetle nowych
przepisów została ona „wydobyta” a nie „wyprodukowana”. Trybunał uznał, iż w
pierwszej kolejności EnCana powinna skutecznie skarżyć konstytucyjność przepisów
interpretacyjnych z 2004 r. przed sądami krajowymi, jak również doprowadzić do ich
zgodności z zobowiązaniami Ekwadoru w ramach Wspólnoty Andyjskiej784, a dopiero
w drugiej kolejności odwoływać się do arbitrażu międzynarodowego. Choć trybunał
przyjął, że odmowa zwrotu podatku VAT nie była wywłaszczeniem, nie wykluczył, że
środki o charakterze podatkowym, po spełnieniu szeregu kryteriów, mogą wyjątkowo
prowadzić do takiego skutku:
Co do zasady prawo podatkowe nakłada na określoną kategorię osób nową
odpowiedzialność prawną uiszczenia na rzecz Państwa środków pieniężnych z tytułu
określonej kategorii transakcji, środków pieniężnych, które zostaną wykorzystane na
cele publiczne. Takie prawo samo w sobie nie jest odebraniem mienia; jeśli by tak było
odmówiono by powszechnej prerogatywy Państwa poprzez [ustanowienie – dodano]
gwarancji przed wywłaszczeniem, co nie może mieć miejsca. Tylko i wyłącznie, gdy
prawo podatkowe ma charakter ekstraordynaryjny, jest piunitywne z uwagi na
wysokość lub arbitralne z uwagi na swoją częstotliwość, zostanie podniesiony problem
wywłaszczenia pośredniego. W każdym razie w przedmiotowej sprawie odmowa
zwrotu VAT w wysokości 10 % transakcji związanych z produkcją i eksportem ropy
nie pozbawiała EnCana ‘w całości lub znaczącej części’ zysków ze swojej inwestycji785.

Przegląd dotychczasowego orzecznictwa w sporach wywłaszczeniowych prowadzi do
wniosku, iż opodatkowanie nie zostało nigdy w praktyce uznane przez trybunały
międzynarodowe

za

przejaw

wywłaszczenia
786

orzecznictwo nie wyklucza takiej możliwości
787

danej sprawy

pośredniego.

To

samo

jednak

, w indywidualnych okolicznościach

.

784

Wspólnota Andyjska powstała w 1969 r. na podstawie tzw. Paktu Andyjskiego. Liczy obecnie
czterech członków – Ekwador, Boliwię, Kolumbię i Peru. Wspólnota Andyjska posiada status uni celnej.
Więcej: http://www.comunidadandina.org/endex.htm.
785
§ 177 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/EncanaAwardEnglish.pdf, 22.01.2012. O ile w
sprawie EnCana odmowa zwrotu niesłusznie naliczonego podatku nie była równoznaczna z
wywłaszczeniem, o tyle w orzecznictwie ETPC takie działanie uznano za naruszenie prawa własności na
podstawie art. 1 Protokołu I. W sprawie Buffalo Srl in liquidation v. Italy (nr 38746/97) ETPC orzekł, iż
kilkuletnie opóźnienie zwrotu przez urzędy skarbowe nadwyżek podatku dochodowego powodowało stan
niepewności po stronie spółki, która ponosiła z tego tytułu straty. W orzecznictwie strasburskim ochrona
przed nadmiernym opodatkowaniem była również przedmiotem rozważań EKPC w sprawchu nr 511/59
(decyzja z 20.12.1960 r., niepubl.), Svenska Managementgruppen AB v. Sweden (nr 11036/84) oraz Wasa
Liv Ömsesidigt and others v. Sweden (nr 13013/87).
786
Por. jedno z najnowszych orzeczeń w sporach inwestycyjnych w sprawie Link-Trading Joint Stock
Company v. Moldova, gdzie trybunał arbitrażowy uznał, iż skarżąca spółka, na której spoczywał ciężar
dowodu, nie wykazała w stopniu wystarczającym faktu wywłaszczenia jej majątku na skutek zmian w
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2.4. Naruszenie lub cofnięcie koncesji, licencji lub zezwolenia

Kolejną formą wywłaszczenia pośredniego jest naruszenie przez państwo
warunków koncesji, licencji lub zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi. Prawo
każdego państwa przewiduje szczególnego rodzaju ograniczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej na jego terytorium. Ograniczenia mogą mieć charakter
przedmiotowy, jak i podmiotowy. Ograniczenia przedmiotowe dotyczą działalności,
która wymaga spełnienia szczególnego rodzaju warunków dla jej prowadzenia. To
działalność polegająca m.in. na poszukiwaniu i wydobyciu kopalin, przewozie
lotniczym osób i towarów, emisji programów radiowych i telewizyjnych, wytwarzaniu i
obrocie materiałami wybuchowymi lub bronią palną. Z kolei ograniczenia podmiotowe
polegają na ograniczeniu lub odmowie przyznania cudzoziemcom takich praw, jakie
przysługują własnym obywatelom np. poprzez zakaz nabywania przez cudzoziemców
nieruchomości.788

Wyjątkowo

państwo

umożliwi

cudzoziemcom

prowadzenie

określonej reglamentowanej administracyjnie działalności gospodarczej poprzez
przyznanie koncesji, licencji lub innego rodzaju zezwolenia (le droit de concession)789.
W świetle przyjętej praktyki państw uniemożliwianie uprzednio prowadzonej
przez cudzoziemca określonej działalności, a zwłaszcza cofnięcie raz udzielonej
koncesji, licencji lub zezwolenia, może być jednoznaczna z wywłaszczeniem praw
nabytych. Ochrona praw nabytych cudzoziemców wynikających z zapisów koncesji lub
licencji została przewidziana w licznych umowach międzynarodowych. Przykładowo w
art. 5 polsko-francuskiej umowy z dn. 6 lutego 1922 r. Polska zobowiązała się wobec
Francji do uznania ważności wszelkich koncesji, które przyznane zostały obywatelom
mołdawskim prawie podatkowym. § 91 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Link-TradingMoldova.pdf, 14.02.2012.
787
Stanów faktycznych mogących prowadzić do sporu wywłaszczeniowego jest wiele. Przykładowo w
2005 r. wenezuelska administracja podatkowa nakazała tymczasowe zamknięcie lokalnych biur
amerykańskich spółek IMB i Microsoft, jak również lokalnych biur Noki, Ericssona i Siemensa.
Wenezuelska administracja uzasadniała swoje działania rzekomymi nieprawidłowościami podatkowymi
po stronie wskazanych iwestorów. Więcej: Chavez Tax Collectors Shut Down Multinationals, Financial
Times
07.10.2005,
http://www.ft.com/cms/s/0/b9b858fe-36ce-11da-bedc00000e2511c8.html#axzz1ktu82jW3, 29.01.2012.
788
Por. polska Ustawa z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Źródło:
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 (tekst jednolity).
789
Tak przyznane prawa koncesyjne są równoznaczne z rezygnacją przez państwo z dzialalności
zastrzeżonej tylko na rzecz państwa (objęte monopolem państwowym). Tak: C. Banasiński, H.
Gronkiewicz-Waltz, D. Szafrański, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa
2002, s. 76.
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francuskim przed dn. 1 sierpnia 1914 r. Koncesje te zostały przyznane przez mocarstwa
rozbiorowe i dotyczyły praw do eksploatacji urządzeń komunalnych lub różnego
rodzaju praw kopalnianych na terytorium Polski790. Podobne postanowienia chroniące
prawa koncesyjne obywateli Ententy znalazły się w Traktacie z Sèvres z 1920 r. z
Imperium Otomańskim791. W większości współczesnych umów o wzajemnej ochronie
inwestycji prawa koncesyjne zostały uznane za część „inwestycji”792. Ujęcie praw
koncesyjnych jako części „inwestycji” w połączeniu z postanowieniami BIT-ów o
zakazie wywłaszczenia, oznacza, że również prawa koncesyjne są objęte ochroną przed
tego rodzaju działaniem ze strony państwa.
Jedną z pierwszych spraw dotyczących ochrony praw nabytych na podstawie
koncesji była sprawa otomańskich koncesji na rzecz greckiego przedsiębiorcy
rozpatrywana przez STSM – The Mavrommatis Jerusalem Concessions (Merits). Grecja
korzystając z prawa do opieki dyplomatycznej nad greckim przedsiębiorcą, M.
Mavrommatisem, wszczęła sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu o brak
poszanowania jego koncesji na obszarze Palestyny. Koncesje zostały pierwotnie
przyznane w 1914 r. przez Imperium Otomańskie zanim Zjednoczone Królestwo objęło
mandat nad Palestyną. Przewidywały one prawo do elektryfikacji i kanalizacji, jak
również budowy linii tramwajowych w Jerozolimie i Jafie793. STSM orzekał sprawę na
podstawie tzw. Mnadatu Palestyny oraz Protokołu XII do Traktatu z Lozanny z 1923
r.794. Zgodnie z postanowieniami Protokołu XII każde państwo, które objęło kontrolę
nad terytoriami oderwanymi od Turcji miało obowiązek poszanowania przyznanych
uprzednio na tym obszarze koncesji. Grecja zarzuciła Zjednoczonemu Królestwu, iż
jako mandatariusz Palestyny nie uznał koncesji M. Mavrommatisa, chociażby poprzez
przyznanie w 1921 r. nieomal tych samych praw koncesyjnych nowemu podmiotowi
790

Źródło: http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000011372.pdf, 06.02.2012.
Por. art. 311 Traktatu z Sèvres z 10.08.1920 r. Traktat nigdy nie wszedł w życie z uwagi na wybuch
tzw. wojny o niepodległość Turcji wznieconej przez tureckich nacjonalistów przeciwko państwom
Ententy oraz podziały w łonie samych aliantów o wpływy w Turcji. W konsekwencji 24.07.1923 r. w
Lozannie zawarto nowy traktat pokojowy z Turcją. Spod jego obowiązywania wyłączono wszelkie
„kontrakty koncesyjne” zawarte z obywatelami państw, które stały się sobie wrogie w konflikcie (por. np.
art. 73 i 77 traktatu). Ich problematyka została uregulowana w Protokole XII do traktatu.
792
Por. zwłaszcza art. 1 uts. 1 czesko-australijskiego BIT z 1993 r., art. 1 ust. 1 węgiersko-australijskiego
BIT z 1991 r., art. 1 uts. 2 lit. g japońsko-wietnamskiego BIT z 2003 r., art. 1 uts. 1 lit. e japońskochińskiego BIT , art. 1 (1) (e) japońsko-lankańskiego BIT z 1982 r. i wiele innych. Źródło:
http://www.unctadxi.org/templates/docsearch.aspx?id=779, 06.02.2012.
793
Współcześnie Jafa jest dzielnicą Tel Awiwu.
794
Traktat pokojowy z 24.07.1923 r. między Turcją, Zjednoczonym Królestwem, Francją, Włochami,
Japonią, Rumunią i Grecją. Fragmenty Protokołu XII zostały obszernie przytoczone w wyroku w
przedmiotowej sprawie z dn. 26.03.1925 r. Źródło: PCIJ Publications 1925, Series A – N° 5, s. 21 i n.
791
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powiązanemu z brytyjską administracją mandatową – M. Rutenbergowi. W wyroku z
1925 r. STSM nie podzielił zarzutów Grecji:
… Trybunał jest zdania, iż chociaż w toku długich negocjacji rozważano możliwość
wywłaszczenia koncesji M. Mavrommatisa lub scedowania ich na M. Rutenberga, była
to jedynie jedna spośród wielu sugestii dla polubownego rozstrzygnięcia problemu. W
trakcie negocjacji nie zapadła żadna decyzja. Co więcej, jak już wspomniano, Brytyjski
Rząd definitywnie zdecydował o niewywłaszczaniu koncesji M. Mavrommatisa795.

STSM uznał ważność greckich koncesji. Orzekł jednak, że M. Mavrommatis nie
poniósł z tytułu przyznania tych samych praw koncesyjnych M. Rutenbergowi żadnej
szkody, mimo, iż na skutek takiego kroku banki zdecydowały się cofnąć gwarancje
finansowe dla przyszłych inwestycji M. Mavrommatisa.
W pierwszej połowie XX w. zapadło kilka innych równie precedensowych
wyroków dotyczących obowiązku poszanowania praw koncesyjnych cudzoziemców. W
1931 r. zapadł wyrok trybunału arbitrażowego w sprawie Compagnie du Catanga v.
The Colony of the Begian Congo potwierdzający po stronie belgijskiej spółki z obcym
kapitałem koncesję z prawem własności i pożytków z nieżeglownych torów rzecznych
w części Wolnego Państwa Kongo, po tym jak w 1908 r. państwo to zostało w całości
anektowane przez Belgię796. W 1930 r. inny trybunał arbitrażowy ad hoc wydał wyrok
w sprawie Lena Goldields Ltd. Stronami tego sporu były brytyjska spółka górnicza
Lena Goldfields i ZSRR. Wbrew postanowieniom koncesji z 1925 r. na wydobycie
złota na terytorium ZSRR władze tego państwa odmówiły spółce eksploatacji części
złóż, mimo iż były one objęte obszarem koncesyjnym, przez 15 miesięcy opóźniały
przekazanie kopalni węgla i antracytu kluczowych dla wytopów metalurgicznych,
pozbawiały pracowników spółki praw związkowych i politycznych z uwagi na jej
„kapitalistyczny” charakter, odstraszając w ten sposób wykwalifikowanych robotników,
pod nadzorem policji politycznej OGPU przeprowadziły przeszukania biur spółki
konfiskując jej dokumenty i w ten sposób umożliwiając pracę 131 menedżerom,
inżynierom, hutnikom i kierownikom poszczególnych sekcji, jak również zignorowały
monity o kradzieżach kruszcu sięgających 40 % całości wydobycia. W konsekwencji

795

PCIJ Publications 1925, Series A – N° 5, s. 41 i 42.
WPK istaniło w latach 1885-1908. W 1908 r. Belgia anektowała WPK przekształcając WPK we
własną kolonię. Wyrok w sprawie nie przewidywał odszkodowania na rzecz spółki, ponieważ spółka nie
wniosła o to. Wyrok został omówiony w: G. Wetter, S. Schwebel, “Some Little-known Cases on
Concessions”, BYIL 1964, vol. 40, s. 184 i n.
796
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trybunał uznał, iż w 1930 r. spółka straciła realną możliwość korzystania z koncesji i
zasądził na jej rzecz odszkodowanie w niebagatelnej wysokości 12 965 000 GBP797.
W obronie swoich obywateli, francuskich koncesjonariuszy, występowała
aktywnie Francja. Orzecznictwu międzynarodowemu znane są co najmniej dwie tego
rodzaju sprawy. W 1932 r. zapadł wyrok co do meritum w sprawie Affaire de la
Compagnie d’electricité de Varsovie798. W 1902 r. francuska spółka uzyskała 35-letnią
koncesję na oświetlenie warszawskich ulic i placów. W 1922 r. Polska i Francja
podpisały umowę zobowiązującą Polskę do poszanowania koncesji przyzanych
francuskim podmiotom jeszcze przezd wojną799. Z uwagi na działania wojenne i
wysoką inflację panującą w Polsce zaraz po wojnie spółka, opierając się na
postanowieniach wspomnianej umowy, zażądała wydłużenia okresu obowiązywania
koncesji oraz wzrostu stawek za sprzedawaną elektryczność. Ponieważ władze
Warszawy odmówiły, holenderski arbiter orzekł, iż Polska naruszyła postanowienia
umowy z 1922 r. W treści orzeczenia na szczególną uwagę zasługuje jedno ze
spostrzeżeń arbitra. Dotyczy ono prywatno-publicznego charakteru koncesji. Arbiter
wskazuje, że:
… koncesja przyznana spółce przez miasto [Warszawę – dodano] ma, jak zazwyczaj w
przypadku wszystkich koncesji, podwójny charakter: wchodzi w zakres zarówno prawa
publicznego, jak i prywatnego …800

Zdaniem arbitra charakter publiczny koncesji wyrażał się w wyłącznym prawie spółki
do kładzenia kabli i dystrybucji elektryczności, natomiast prywatny – w pobieraniu
opłat za energię elektryczną. Uwagi arbitra są niezwykle aktualne. Potwierdzają
powszechną zasadę, iż wywłaszczeniu podlegają prawa prywatne, w przeciwieństwie
do praw publicznych. W konsekwencji wywłaszczeniu będą podlegać koncesje tylko z
przewagą praw prywatnych, i tylko tak rozumiane prawa będą podlegać ochronie przed
797

§ 25 wyroku. Fragmenty orzeczenia dostępne w: A. Nussbaum, “The Arbitration between Lena
Goldfields Ltd. And the Soviet Government”, CLQ 1950-51, vol. 36, s. 31 i n. ZSRR nigdy nie wypłacił
spółce odszkodowania. Ponadczasowość orzeczenia omówiona została w: V. Veeder, “The Lena
Goldfields Arbitration: the Historical Roots of Three Ideas”, ICLQ 1998, vol. 47, nr 4, s. 747.
798
RIAA 2006, vol. III, s. 1687.
799
Podstawą rozstrzygnięcia był m.in. art. 5 umowy, który zobowiązywał Polskę do poszanowania
koncesji „na warunkach i aż do upływu terminów przewidzianych w aktach koncesji lub dzierżawy”.
Przewidywał on również prawo przedłużenia czasu trwania koncesji o maksymalnie 6 lat za okresy
„wywłaszczenia”
podczas
działań
wojennych.
Źródło:
http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000011372.pdf, 06.02.2012.
800
RIAA 2006, vol. III, s. 1687. W odrębnym wyroku z 1936 r. arbiter wycenił szkody francuskiej spółki
i nakazał wypłatę odszkodowania w wysokości ok. 3,5 mln rubli w złocie. RIAA 2006, vol. III, s. 16891699.
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niesłusznym wywłaszczeniem. Druga z francuskich spraw dotycząca koncesji, Afaire
de la Société Electricité de Beyrouth, została wniesiona w 1953 r. do MTS przez
Francję przeciwko Libanowi. Osią francusko-libańskiego sporu była tymczasowa
kontrola administracji libańskiej nad francuskimi koncesjami elektrycznymi w
Bejrucie801. Sprawa nie została nigdy osądzona z uwagi na zawarcie ugody między
stronami, a w konsewkencji jej skreślenie z listy spraw MTS.
Współcześnie praktyka państw dowodzi, iż wiele koncesji jest udzielanych na
podstawie tzw. kontraktów koncesyjnych (concession contract)802, czyli nie na
podstawie decyzji administracyjnej803. Przykładem koncesji przyznanej w drodze
umowy był chociażby kontrakt zawarty w 2000 r. w imieniu Egiptu przez egipskiego
ministra transportu z brytyjską spółką Malicorp na budowę i zarządzanie
międzynarodowym lotniskiem. Kontrakt ten stał się osią sporu w sprawie Malicorp v.
Egypt, również z uwagi na zarzut spółki o domniemanym wywłaszczeniu wynikających
z niego praw804. Wyróżniamy co najmniej dwie konsekwencje przyznania koncesji w
formie kontraktu. Po pierwsze, w takiej koncesji zaciera się granica między prawami
publicznymi a prawami prywatnymi, o czym wspominał już trybunał w sprawie Affaire
de la Compagnie d’electricité de Varsovie, a które to rozważania rozwinięte zostały
przez F. Garcia-Amadora w pracach Komisji Prawa Międzynardoowego805. Po drugie,
tak rozumiana koncesja wraz z naruszeniem przez państwo jej warunków może
prowadzić do trojakiego rodzaju odpowiedzialności – z tytułu wywłaszczenia praw
koncesyjnych (koncesji), z tytułu wywłaszczenia praw obligacyjnych (kontraktu), oraz
z tytułu zwykłego naruszenia postanowień umownych jako jej strona. Nie wdając się w
szczegóły rozważań o rodzajach odpowiedzialności państwa za wywłaszczenie –
zostały omówione w następnym rozdziale dysertacji – należy jedynie podkreślić, iż
801

Patrz skarga Francji z 1953 r.: ICJ Pleadings, ‘Electricite de Beyrouth’ Company case (France v.
Lebanon), s. 11, http://www.icj-cij.org/docket/files/20/9025.pdf, 6.02.2012.
802
Por. m.in. Robert Azinian and others v. Mexico.
803
W prawie polskim koncesji udziela się na podstawie decyzji administracyjnej w drodze przetargu.
Szerzej: C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Waltz, D. Szafrański, Prawo gospodarcze. Zagadnienia
administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 75. O kontraktach koncesyjnych rozumianych nie jako
decyzje administracyjne, ale jako kontrakty prawa krajowego patrz: L. Kissam, E. Leach, “Sovereign
Expropriation of Property and Abrogation of Concession Contracts”, FLR 1959-1960, vol. 28, s. 177.
804
Trybunał doszedł do wniosku, iż w srawie tej nie doszło ani do wywłaszczenia praw koncesyjnych,
ani do wywłaszczenia praw obligacyjnych, lecz do zgodnego z umową jej wypowiedzenia przez władze
Egiptu. § 143 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MalicorpvEgyptAward_7Feb2011.pdf,
09.02.2012.
805
F. Garcia-Amador, specjalny sprawozdawca ILC, nawiązał do wyroku w sprawie Affaire de la
Compagnie d’electricité de Varsovie w IV raporcie o odpowiedzialności państw we fragmencie
dotyczącym prywatno-publicznego charakteru praw koncesyjnych: ILC Yearbook 1959, vol. II, s. 9-10.
Por. również: S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 151-152.
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trybunały międzynarodowe w swoim orzecznictwie jednoznacznie uznały naruszenie
przez państwo postanowień koncesji za przejaw wywłaszczenia pośredniego.
Wywłaszczenie koncesji lub licencji, niezależnie od sposobu w jaki zostały
udzielone,

zapoczątkowało

kilka

współczesnych

sporów

inwestycyjnych

rozstrzyganych przez trybunały międzynarodowe. W opisywanej już sprawie Technicas
Medioambientales TECMED v. Mexico spółka prawa meksykańskiego, Cytrar,
kontrolowana za pośrednictwem innej meksykańskiej spółki przez hiszpańskiego
inwestora, Tecmed, nie uzyskała od meksykańskiej federalnej agencji ochrony
środowiska prolongaty licencji na prowadzenie wysypiska niebezpiecznych odpadów
(revocation of an operating

licens). Zdaniem inwestora decyzja z 1998 r.

zobowiązująca inwestora do zamknięcia wysypiska z powodu upływu terminu
obowiązywania licencji na jego prowadzenie bez możliwości prolongaty licencji była
samodzielnym rodzajem wywłaszczenia. Według trybunału podstawą rozstrzygnięcia
sporu była nie tylko stosowna norma traktatowa hiszpańsko-meksykańskiego BIT
chroniąca przed wywłaszczeniem806, trybunał dopuścił również te normy w zakresie
wywłaszczenia, które zostały ujęte w katalogu źródeł prawa międzynarodowego w art.
38 Statutu MTS, a zwłaszcza normy prawa zwyczajowego – nie jako „zamrożone w
czasie, ale podlegające ewolucji”807. Co ważne, na potwierdzenie istnienia norm
zwyczajowych w zakresie wywłaszczenia trybunał odwołał się do orzecznictwa IUSCT
w sprawach Tippetts, Abbett, McCarthy and Stratton v. TAMS-AFFA i Phelps Dodge
Int. Corp. v. Iran, jak również do orzecznictwa trybunałów praw człowieka808. Na tej
podstawie dookreślił pojęcie wywłaszczenia pośredniego:
… środki przyjęte przez Państwo, niezależnie od tego, czy regulacyjne czy nie, są
wywłaszczeniem pośrednim de facto, o ile są nieodwracalne i trwałe oraz gdy dobra lub
prawa poddane takim środkom zostały dotknięte w taki sposób, iż ‘… jakakolwiek
forma ich eksploatacji …’ przestała istnieć; i.e. ekonomiczna korzyść z używania,
dysponowania lub rozporządzania tymi dobrami lub prawami dotkniętymi działaniem
lub decyzją administracyjną została zneutralizowana lub zniszczona. Na gruncie prawa
międzynarodowego właściciel jest również pozbawiony majątku, gdy w równy sposób
dochodzi do oddziaływania lub ingerencji w korzystanie lub dysponowanie pożytkami z
niego płynącymi, nawet jeżeli prawo własności do tych dóbr nie jest naruszone, i tak
długo jak pozbawienie nie jest tymczasowe. Intencje rządu są mniej istotne niż skutek
806

A konkretnie art. 5 ust. 1 hiszpańsko-meksykańskiego BIT z 18.12.1996 r. W 2006 r. oba państwa
podpisały nowy BIT. § 115 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 09.02.2012.
807
§ 116 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 09.02.2012.
808
Były to sprawy: Matos e Silva, Lds. and others v. Portugal (§ 85) przed ETPC oraz Ivcher Bronstein
v. Peru (§ 124) przed Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka.
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[zastosowania – dodano] środków wobec właściciela mienia lub pożytków płynących z
tego mienia dotkniętych tymi środkami; jak również forma środka pozbawienia jest
mniej istotna niż jego rzeczywiste skutki809.

Po obszernej analizie okoliczności faktycznych i uznaniu, że odmowa prolongaty
licencji nie wynikała z realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, lecz z presji
opinii publicznej, trybunał uznał, że decyzja o odmowie prolongaty jest równoznaczna
z wywłaszczeniem810.
Kolejnymi przykładami spraw wywłaszczeniowych o naruszenie koncesji,
licencji lub zezwolenia są sprawy Goetz and Others v. Burundi i Middle East Cement
Shipping v. Egypt, w których państwa po uprzednim przyznaniu określonych zezwoleń
na działalność w ramach wolnych strefach ekonomicznych (free zone permits)
dokonywały o ich faktycznego odebraniu. W sprawie Goetz and Others Burundi
dekretem z mocą ustawy powołało specjalną strefę ekonomiczną w stolicy kraju dla
rozwoju zaawansowanych technologii. W 1993 r. spółka prawa burundzkiego
specjalizująca się w obrocie i obróbce metalami szlachetnymi należąca do sześciu
belgijskich obywateli, m.in. A. Goetza, otrzymała certyfikat potwierdzający przyznanie
zwolnień podatkowych i celnych w ramach strefy. W dwa lata później certyfikat
cofnięto uznając, iż działalność spółki nie należy do działalności uprzywilejowanej.
Ostatecznie Burundi i inwestorzy zawarli w sprawie ugodę. Zanim jednak do niej
doszło w 1998 r. trybunał ICSID wydał decyzję o odpowiedzialności, w której uznał, że
cofnięcie zezwolenia w ramach strefy było równoznaczne z wywłaszczeniem na mocy
BIT Burundi i Unii Ekonomicznej Belgii i Luksemburga z 1989 r.811. Z kolei druga z
wymienionych spraw, Middle East, dotyczyła przyznania w 1983 r. przez egipską
agencję ds. inwestycji greckiemu przedsiębiorcy licencji na import i składowanie
cementu w ramach wolnej strefy ekonomicznej w porcie w Suezie. Na jej podstawie
grecki inwestor poczynił wielomilionowe nakłady. Choć licencja miała obowiązywać
10 lat na 4 lata przed jej wygaśnięciem Egipt wprowadził specjalnym dekretem
tymczasowy zakaz importu cementu przez podmioty prywatne. Trybunał uznał, iż

809

W cytacie pominięto przypisy. § 116 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf,
09.02.2012.
810
§ 151 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 09.02.2012.
811
Decyzja o odpowiedzialności z 2.09.1998 r. nie została upubliczniona. Za zgodą obu stron
postępowania ICSID upubliczniło natomiast wyrok z 10.02.1999 r. zatwierdzający ugodę. Omówienie
sporu
dostępne
na:
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC
536&caseId=C151, 11.02.2012.
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udzielona przez Egipt licencja mieściła się w zakresie traktatowego pojęcia
„inwestycji” w rozumieniu grecko-egipskiego BIT812. Mimo, iż formalnie nie utraciła
swej mocy, wraz z wprowadzeniem zakazu importu cementu doszło do jej
rzeczywistego wywłaszczenia:
Kiedy państwo podejmuje środki, których skutkiem jest pozbawienie inwestora
korzystania i pożytków z jego inwestycji, nawet jeżeli może zatrzymać nominalną
własność stosownych praw stanowiących inwestycję, takie środki często określa się
jako wywłaszczenie ‘postępujące’ lub ‘pośrednie’, lub, tak jak w BIT, jako ‘środki
które są równoznaczne z wywłaszczeniem’. W rzeczywistości inwestor jest pozbawiony
przez te środki części wartości jego inwestycji. Taka sytuacja ma miejsce tutaj i dlatego
Trybunał jest przekonany, że takie odebranie było równoznaczne z wywłaszczeniem
…813.

Na zakończenie rozważań o braku poszanowania koncesji, licencji lub zezwolenia jako
formy wywłaszczenia pośredniego należy wskazać, iż praktyka trybunałów zna wiele
innych tego rodzaju sporów, nie wszystkie sposób tu omówić814, nie wszystkie też
muszą prowadzić do prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa815.
2.5. Aresztowanie i wydalenie inwestora jako osoby kluczowej dla inwestycji

Wywłaszczenie

pośrednie

majątku

cudzoziemca

poprzez

wszczęcie

nieuzasadnionych kroków prawnych wobec inwestora jako osoby kluczowej dla
inwestycji było przedmiotem wielu orzeczeń trybunałów międzynarodowych816. Na

812

§§ 100 – 101 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MECement-award.pdf, 09.02.2012.
§ 107 wyroku. Podstawą rozstrzygnięcia sporu był art. 4 BIT z 1993 r. (ang.): “Investments by
investors of either Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other
measure the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalization in the territory of
the other Contracting Party except …”. Źródło: http://italaw.com/documents/MECement-award.pdf,
11.02.2012.
814
Patrz np. Metalclad Corporation v. Mexico (§ 107), gdzie trybunał uznał, iż przejawem
wywłaszczenia pośredniego była odmowa udzielenia pozwolenia na budowę wbrew uprzednim
obietnicom meksykańskich władz. Źródło: http://italaw.com/documents/MetacladAward-English.pdf,
12.02.2012. Na temat braku należytego uzasadnienia odmowy wydania pozwolenia na budowę
prowadzącego do wywłaszczenia pośredniego patrz również sprawa Biloune and Marine Drive Complex
Ltd. v. Ghana. Źródło: ILR 1994 vol. 95, s. 210.
815
Nie może być mowy o odpowiedzialności państwa z tytułu wywłaszczenia koncesji lub licencji w
sytuacji, gdy państwo broni się przed opieszałością lub nieudolnością inwestora. W szczególności,
inwestor nie może powoływać się na to, iż jego prawa majątkowe uległy naruszeniu w wyniku
wygaśnięcia koncesji lub licencji (decyzji adminisracyjnej), jeżeli decyzja ta została wydana z
zastrzeżeniem dopełnienia określonego warunku, a inwestor tego warunku nie dopełnił w ustalonym
terminie (por. np. art. 162 § 2 polskiego Kpa).
816
Por. zwłaszcza pierwsze wyroki trybunałów arbitrażowych: z 1925 r. w Affaire des biens britannique
au Maroc espagnol (Espagne c. Royaume-Uni) (RIAA 2006, vol. II, s. 642); z 1928 r. w G. Pinson Case
813
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podstawie tego orzecznictwa można wykazać, iż aresztowanie i wydalenie inwestora
jako osoby kluczowej dla inwestycji stanowi samodzielny przejaw wywłaszczenia
pośredniego. Jedynym warunkiem jaki powinien zostać spełniony dla przypisania
państwu odpowiedzialności z tego tytułu jest wykazanie, iż prześladowanie inwestora
jako osoby fizycznej środkami karnymi i imigracyjnymi jest wymierzone nie tyle
wobec niego samego, ale przede wszystkim wobec jego mienia. To majątek
cudzoziemca jest rzeczywistym powodem zastosowania tych środków. Jak zauważa M.
Sornarajah do stwierdzenia wywłaszczenia w takiej sytuacji nie dojdzie wyjątkowo,
jeżeli państwo wykaże, że wydalenie cudzoziemca było uzasadnione względami
bezpieczeństwa państwowego817.
Wzmianki o ewentualnej odpowiedzialności państwa z tytułu aresztowania i
wydalenia cudzoziemca w związku z jego inwestycją pojawiły się już w sprawie
koncesyjnej Afaire de la Société Electricité de Beyrouth przed MTS. Francja zarzuciła
Libanowi, iż w 1953 r. przejmując francuskie koncesje władze Libanu siłą usunęły z
biur francuskiej spółki jej głównego przedstawiciela818. Prawdziwy przełom w uznaniu
aresztowania i wydalenia jako formy wywłaszczenia pośredniego nastąpił na początku
lat 80ych ubiegłego wieku, gdy zapadły dwa wyroki arbitrażowe przeciwko państwom
afrykańskim oraz gdy wykształciła się linia orzecznicza IUSCT w tym zakresie. I tak,
zgodnie ze stanem faktycznym w sprawie Benvenuti & Bonfant v. Congo włoska spółka
Benvenuti & Bonfant srl (B&B) wraz z rządem Kongo-Brazzaville zawarły umowę o
powołaniu do życia spółki PLASCO w celu produkcji butelek i wody mineralnej819.
Wbrew umowie Kongo nie dokapitalizowało spółki, nie wprowadziło dla spółki
preferencyjnego podatku i zakazu importu butelkowanej wody dla podmiotów
konkurencyjnych. Co więcej wszczęło postępowanie karne przeciwko jednemu z
włoskich wspólników B&B. Odnosząc się w wyroku z 1980 r. do tej okoliczności
trybunał zwrócił uwagę na linię obrony kongijskiego rządu, według którego „włoska

(France v. Mexico) (RIAA 2006, vol. V, s. 352); z 1903 r. w Bolivar Railway Co. Case (UK v. Venezuela)
(RIAA 2006, vol. IX, s. 445 i n.).
817
M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge 1994, s. 315
818
Patrz skarga Francji z 1953 r.: ICJ Pleadings, ‘Electricite de Beyrouth’ Company case (France v.
Lebanon), s. 13 (http://www.icj-cij.org/docket/files/20/9025.pdf, 12.02.2012).
819
Spółka PLASCO powstała na podstawie porozumienia z 1973 r. W PLASCO kongijski rząd posiadał
60 %, natomiast włoski inwestor 40 % udziałów. Po upływie 5 lat od zawarcia umowy kongijski rząd
miał prawo nabycia 40 % udziałów należących do włoskiego inwestora.
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strona [była] wolna w każdym momencie by powrócić i odzyskać swój udział” w
spółce PLASCO820. Trybunał nie podzielił tego stanowiska. Wskazał, że:
… z uwagi na wszczęcie [przez rząd] postępowania karnego przeciwko Panu Bonfant,
ten drugi dał się przekonać by pójść za poradą włoskiego przedstawiciela
dyplomatycznego i opuścić Kongo, a przed Trybunałem nie doszło do zaprezentowania
jakichkolwiek dowodów umożliwiających mu ustalenie, czy te postępowania karne
były uzasadnione …821

Trybunał, biorąc pod uwagę całokształt działań i zaniechań ze strony rządu, uznał racje
włoskich inwestorów o zasądził na ich rzecz odszkodowanie822. Drugą sprawą
przeciwko afrykańskiemu państwu, w której rozpatrywana była odpowiedzialność z
tytułu aresztowania i wydalenia inwestora to sprawa Biloune and Marine Drive
Complex Ltd. v. Ghana. W 1985 r. i 1986 r. spółka prawa ghańskiego, Marine Drive
Complex Ltd., kontrolowana w 60 % przez syryjskiego obywatela A. Biloune, zawarła
z podmiotami kontrolowanymi przez władze Ghany kontrakty na renowacje
nadmorskiego kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w stolicy Accorze823. Działka, na
której rozpoczęto prace renowacyjno-budowlane, była położona w bezpośrednim
sąsiedztwie zamku Osu – siedziby najwyższych władz wojskowych Ghany
odpowiedzialnych za przewrót stanu i obalenie władz cywilnych. A. Biloune został
wezwany przez ghańskie służby bezpieczeństwa do złożenia oświadczenia o stanie
swojego majątku. Ponieważ A. Biloune złożył oświadczenie po terminie, został
aresztowany i osadzony na 13 dni bez postawienia w stan oskarżenia. Następnie został
deportowany z Ghany bez prawa powrotu, ponieważ jego dalsza obecność w Ghanie
„nie sprzyjała dobru publicznemu”824. Do tego momentu A. Biloune zainwestował w
projekt renowacji nadmorskiego kompleksu ok. 700 000 USD. Trybunał arbitrażowy

820

Patrz: 4.57 wyroku. Źródło: ILR 1984, vol. 67, s. 374.
§ 4.59 wyroku. Źródło: ILR 1984, vol. 67, s. 374.
822
Zdaniem trybunału prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu było prawo kongijskie, ogólne
zasady prawa międzynarodowego i zasada ex aequo et bono. Trybunał wywiódł możliwość powoływania
się na prawo międzynarodowe i zasadę ex aequo et bono z art. 42 ust. 1 i 3 Konwencji ICSID. §§ 4.1-4.4
wyroku. Źródło: ILR 1984, vol. 67, s. 366.
823
Podstawą rozstrzygnięcia sporu między A. Biloune a Ghaną była m.in. umowa zawarta 18.11.1986 r.
między A. Biloune a agencją rządową ds. inwestycji – Ghana Investment Centre. Umowa przewidywała
zakaz wywłaszczenia certyfikowanych inwestycji zagranicznych, jak również zawierała klauzulę
arbitrażową.
824
ILR 1994, vol. 95, s. 198 i 199. Należy wskazać, iż żona i dzieci A. Biloune były obywatelami Ghany.
821
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pod przewodnictwem S. Schwebela825 uznał, iż w sprawie tej doszło do tzw.
konstruktywnego wywłaszczenia (constructive expropriation):

Mając na uwadze centralną rolę Pana Biloune w promocji, finansowaniu i zarządzaniu
MDCL [Marine Drive Complex Ltd.] jego wydalenie z kraju w sposób efektywny
uniemożliwiło MDLC dalsze kontynuowanie projektu. Zdaniem Trybunału takie
uniemożliwienie MDLC dalszego kontynuowania jej zatwierdzonego projektu będzie
stanowić konstruktywne wywłaszczenie praw obligacyjnych MDLC w projekcie oraz,
odpowiednio, wywłaszczenie wartości udziałów Pana Biloune w MDLC, o ile Pozwani
[Ghana] nie będą w stanie wykazać poprzez przekonywujące dowody wystarczającego
usprawiedliwienia tych wydarzeń826.

A ponieważ trybunał nie dopatrzył się żadnych przesłanek wyłączających
odpowiedzialność, uznał, iż Ghana ponosi odpowiedzialność z tytułu konstruktywnego
wywłaszczenia:
… Trybunał stwierdza, że Rząd Ghany, poprzez swoje działania i zaniechania, których
kulminacją była deportacja Pana Biloune, dokonały konstruktywnego wywłaszczenia
aktywów MDCL [Marine Drive Complex Ltd.] i tamtejszych udziałów A. Biloune
…827.

Stosunkowo liczna grupa spraw dotyczących wydalenia jako przejawu wywłaszczenia
pośredniego mogła być przedmiotem rozważań IUSCT. Na przełomie 1978 i 1979 r. w
Iranie przebywało ok. 45 000 obywateli USA, z których większość wraz z wybuchem
rewolucji dobrowolnie lub pod przymusem opuściła Iran. Do IUSCT wpłynęło przeszło
1 500 skarg amerykańskich obywateli o tzw. niesłuszne wydalenie (wrongful
expulsion), w których skarżyli się oni na utratę mienia i spodziewanych dochodów na
skutek zerwanych kontraktów pracowniczych828. IUSCT orzekł w zaledwie sześciu tego
rodzaju sprawach, gdyż w 1990 r. USA i Iran zawarły porozumienie o skreśleniu z listy
trybunału wszystkich pozostałych spraw i polubownym ich zakończeniu829. Spośród
sześciu orzeczonych spraw trzy z 1987 r. zasługują na szczególną uwagę – A. Short v.
Iran , J. Rankin v. Iran i K. Yeager v. Iran. We wszystkich trzech sprawach IUSCT
rozważał pod względem jurysdykcyjnym, czy niesłuszne wydalenie cudzoziemca
825

S. Schwebel w latach 1981-2000 sprawował funkcję sędziego MTS.
ILR 1994, vol. 95, s. 209.
827
Ibidem, s. 210. Wyrok w sprawie Biloune został przywołany m.in. w sprawie MTD Equity and MTD
Chile v. Chile (§§ 207-214). Źródło: http://italaw.com/documents/MTD-Award_000.pdf, 20.02.2012.
828
Skargi o tzw. niesłuszne wydalenie stanowiły około 40 % wszystkich spraw wniesionych do IUSCT.
829
Podstawą skreślenia było tzw. porozumienie ryczałtowe (lump sum agreement). Ch. Brower, J.
Brueschke, Iran-United States Claims Tribunal, The Hague 1998, s. 343. Por. pównież G. Aldrich, The
Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Oxford 1996, s. 108 i n.
826
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powiązane z utratą mienia mieści się w pojęciu „wywłaszczenia i innych środków
godzących w prawa majątkowe” z art. II ust. 1 Claims Settlement Declaration830. W
sprawie A. Short v. Iran Iran starał się wykazać, iż ocena wydalenia obywateli USA nie
mieści się w jurysdykcji trybunału, gdyż ekspulsja, w przeciwieństwie do
wywłaszczenia i innych środków godzących w prawa majątkowe, jest deliktem –
czynem zabronionym, i jako taki nie należy do katalogu zdarzeń podlegających ocenie.
IUSCT doszedł do wniosku, iż jego jurysdykcja rozciąga się na wszystkie zdarzenia,
które wchodzą w zakres wywłaszczenia i innych środków, i dlatego ujęcie ekspulsji
jako deliktu jest bez znaczenia dla oceny jego jurysdykcji831. IUSCT znacznie dobitniej
wskazał na przysługujące mu prawo oceny ekspulsji jako wywłaszczenia lub innego
środka godzącego w prawa majątkowe w sprawie K. Yeager v. Iran:
30. Trybunał uznaje, iż ekspulsja jest środkiem ze swej natury skierowanym przeciwko
samemu Skarżącemu. Niemniej, w tym samym czasie może mieć bezpośredni wpływ
na jego mienie lub prawa majątkowe. Rozstrzygając zagadnienie odebrania mienia
poprzez ingerencję rządu Trybunał interpretował pojęcie ‘wywłaszczenia i innych
środków godzących w prawa majątkowe’ szeroko. Patrz np. [Harza Engineering
Company v. Iran], Wyrok Nr 19-82-2, s. 9 (30 grudnia 1982); [American International
Group, Inc. v. Iran], Wyrok Nr 92-2-3, s. 9 (19 grudnia 1983). W ocenie Trybunału ta
faza jurysdykcyjna obejmuje skargi wynikające z niesłusznej ekspulsji, jeśli, i tylko w
takim zakresie, w jakim wpływa ona na prawa majątkowe skarżącego …
31. Roszczenie za płatność na rzecz Iran Air [za bilet lotniczy córki skarżącego], mienie
pozostawione lub sprzedane w Iranie, depozyt aukcyjny, środki pieniężne na koncie
bankowym są w sposób oczywisty roszczeniami wynikającymi ze środków [państwa]
godzących w ‘mienie’ lub ‘prawa majątkowe’ skarżącego. Nie jest to tak oczywiste w
przypadku utraty zarobków i benefitów pracowniczych …832.

Innymi słowy, trybunał doszedł do wniosku, iż wszędzie tam, gdzie ekspulsja
skutkowała utratą mienia i praw majątkowych obywateli USA, z wyjątkiem roszczeń
wynikających z kontraktów pracowniczych, mogła ona być rozważana w kategoriach
wywłaszczenia lub innych środków godzących w prawa majątkowe.

830

Art. II ust. 1 stanowi (ang.): „1. An international arbitral tribunal (the Iran-United States Claims
Tribunal) is hereby established for the purpose of deciding claims of nationals of the United States
against Iran and claims of nationals of Iran against the United States … if such claims and counterclaims
… arise out of debts, contracts (including transactions which are the subject of letters of credit or bank
guarantees), expropriations or other measures affecting property rights …” (Źródło:
http://www.iusct.net/General%20Documents/2-Claims%20Settlement%20Declaration.pdf, 15.02.2012).
831
§§ 8 i 11 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1762.aspx, 15.02.2012.
832
§ 30-31 wyroku. Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1770.aspx, 17.11.2011.
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Na etapie rozważań co do meritum IUSCT jedynie w sprawie K. Yeager v. Iran
orzekł,

iż

ekspulsja

cudzoziemca

pociągnęła

za

sobą

odpowiedzialność

odszkodowawczą Iranu za pozostawione tam mienie. W pozostałych dwóch sprawach,
A. Short v. Iran833 i J. Rankin v. Iran834, trybunał nie dopatrzył się niesłusznego
wydalenia. Stało się tak, ponieważ trybunał ustanowił konkretną cezurę czasową, od
kiedy dopiero możliwe było przypisanie Iranowi odpowiedzialności za przemoc i
prześladowanie obywateli USA, w wyniku których byli oni zmuszeni do opuszczenia
Iranu. Tą datą graniczną był luty 1979 r., czyli miesiąc powrotu do Iranu ajatollaha
Chomeiniego. Ponieważ stany faktyczne w obu wspominanych sprawach dotyczyły
okresu sprzed lutego 1979 r., Iranowi nie przypisano odpowiedzialności za ówczesną
ogólną wrogość irańskiego tłumu wobec cudzoziemców:
O ile te hasła miały antycudzoziemski a w szczególności antyamerykański charakter,
Trybunał uważa, że opinie te były natury ogólnej i nie precyzowały by Amerykanie
musieli zostać wydaleni en masse835.

IUSCT badał również, czy obywatele USA opuszczali Iran jedynie pod wpływem
presji, czy jednak wbrew swojej woli pod wpływem bezpośredniego przymusu.
Porównując sprawy J. Rankin v. Iran i K. Yeager v. Iran, dotyczące dwóch skarżących
zatrudnionych w tych samych zakładach Bell Helicopter International, IUSCT
podkreśli, że w pierwszej sprawie J. Rankin udał się do hotelu Hilton w Teheranie jako
miejsca zbornego ewakuacji z własnej woli, natomiast w drugiej sprawie K. Yeager
został tam doprowadzony siłą przez strażników rewolucji mając zaledwie 30 minut na
spakowanie całego swojego dorobku. I dlatego jedynie w K. Yeager v. Iran trybunał
uznał, iż do niesłusznej ekspulsji doszło, i co więcej, miała ona charakter prawny (de
iure expulsion), ponieważ wynikała z aktu organu władzy – strażników rewolucji836.
W 1991 r. zapadł kolejny z serii wyroków w sprawach wywłaszczeniowych
przeciwko państwom afrykańskim w związku z wydaleniem inwestora jako osoby
kluczowej dla inwestycji, tym razem przeciwko Burundi – Libyan Foreign Investment
833

Źródo: http://www.iusct.com/Documents/En/1762.aspx, 16.02.2012.
Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1772.aspx, 16.02.2012.
835
Patrz: 35 wyroku w sprawie A. Short v. Iran . Źródło: http://www.iusct.com/Documents/En/1762.aspx,
16.02.2012.
836
Ponieważ K. Yeager v. Iran była jedyną sprawą, w której IUSCT kiedykolwiek stwierdził tzw.
niesłuszną ekspulsję, w orzecznictwie tego trybunału nie doszło nigdy do orzeczenia o tzw. ekspulsji
faktycznej (constructive expulsion). Więcej: Ch. Brower, J. Brueschke, Iran-United States Claims
Tribunal, The Hague 1998, ss. 343-365. Z orzecznictwa IUSCT porównaj również inne sprawy
dotyczące skutku zatrzymania lub wydalenia obywateli USA – Otis Elevator Co. v. Iran (§ 30) oraz V.
Miller Aryeh, L. Aryeh and J. Aryeh v. Iran (§ 187).
834
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Company (LAFICO) v. Burundi837. Według stanu faktycznego w sprawie w 1975 r.
Libia i Burundi związały się traktatem, na mocy którego powołano wspólną spółkę
inwestycyjną, w której udziały posiadał rząd Burundi i libijska państwowa agencja
inwestycyjna – LAFICO. W art. 15 traktat stanowił, iż „aktywa spółki nie podlegają
nacjonalizacji, konfiskacie lub sekwestracji, ani żadnemu innemu środkowi mogącemu
naruszyć prawa udziałowców lub ograniczyć zdolność spółki do osiągania sowich
celów”838. W 1989 r. Burundi zerwało stosunki dyplomatyczne z Libią i nakazało
wszystkim jej obywatelom, w tym dwóm libijskim menedżerom spółki, opuszczenie
terytorium w ciągu 48 godzin. Zdaniem LAFICO wydalanie menedżerów spółki
stanowiło naruszenia art. 15 umowy. Trybunał przeprowadził bardzo drobiazgową
analizę legalności działań Burundi uznając m.in., iż masowe wydalenie cudzoziemców
było sprzeczne z powszechnymi normami prawa międzynarodowego, w tym z normami
praw człowieka839. Trybunał odrzucił również możliwość zastosowania w stosunku do
menedżerów spółki reżimu prawa dyplomatycznego na okoliczność zerwania
stosunków

dyplomatycznych,

ponieważ

nie

mieli

oni

statusu

personelu

dyplomatycznego w Burundi. Odnosząc się do zakresu zobowiązania art. 15 umowy
trybunał stwierdził:
Wszystko wskazuje na to, że wolą stron przy projektowaniu przepisu dotyczącego
gwarancji dla inwestycji nie było ograniczenie niedozwolonych środków tylko do tych
oddziałujących na aktywa [spółki]. Z całkowitym prawdopodobieństwem strony
zamierzały przeciwdziałać w ogólny sposób zastosowaniu nie tylko nacjonalizacji,
konfiskaty, sekwestracji lub jakiegokolwiek innego środka, ale również jakiegokolwiek
środka zdolnego naruszyć prawa udziałowców lub prawo spółki do osiągania swoich
celów (…)
Należy pamiętać, że środki podjęte przez Burundi nie były w rzeczywistości
ograniczone do wydalenia Panów Kekli i Guellai [menedżerów spółki]. Temu środkowi
towarzyszył zakaz wjazdu do Burundi przez wszystkich obywateli Libii840.

W konsekwencji trybunał orzekł, iż środki w postaci ekspulsji podjęte przez Burundi
nie dały się pogodzić „ani z literą, ani z duchem” art. 15 umowy z 1975 r.841.

837

Trybunał w sprawie LAFICO ukonstytuował się na podstawie kompromisu zawartego między
Burundii a Libią w Brukseli w dn. 17.06.1990 r. ILR 1994, vol. 96, s. 282 i n.
838
§ 49 wyroku. Źródło: ILR 1994, vol. 96, s. 314.
839
W tym względzie trybunał powołał się na liczne umowy międzynarodowe zakazujące takiej praktyki,
jak również na orzecznictwo – m.in. na decyzję ECHR z 3.10.1975 r. w sprawie Henning Becker v.
Denmark (nr 7011/75). Patrz: ILR 1994, vol. 96, s. 312.
840
§ 51 wyroku. Źródło: ILR 1994, vol. 96, s. 315.
841
§ 51 wyroku. Źródło: ILR 1994, vol. 96, s. 315.
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Z

kolei

we

współczesnym

orzecznictwie

inwestycyjnym

trybunały

międzynarodowe potwierdziły dotychczasową zasadę w świetle której aresztowanie,
osadzenie lub wydalenie cudzoziemca jako osoby kluczowej dla inwestycji jest
„wystarczająco restrykcyjne dla poparcia konkluzji, iż doszło do odebrania mienia jego
właścicielowi”842. Przywołując to właśnie wywłaszczeniowe kryterium ze sprawy Pope
& Talbot v. Canada (Interim)843 trybunał arbitrażowy w sprawie BG Group Plc. v.
Argentina doszedł do wniosku, iż w tej sprawie nie doszło do wywłaszczenia, ponieważ
argentyńskie władze nie aresztowały i nie uwięziły pracowników BG Group844. Jak
dowodzą wszystkie omówione powyżej sprawy, zarówno te orzeczone przez IUSCT,
jak i te będące dorobkiem trybunałów arbitrażowych w sprawach przeciwko państwom
afrykańskim, wydalenie cudzoziemca nie tylko nie podlegało dyskrecjonalnej władzy
państw nakazujących wydalenie, ale w okolicznościach konkretnej sprawy było
przejawem wywłaszczenia845.

2.6. Wywłaszczenie na skutek „błędnego” orzeczenia sądu krajowego846

Szczególnym przejawem wywłaszczenia pośredniego jest tzw. „błędne”
orzeczenie sądu krajowego w sprawie cywilnej lub karnej przeciwko lub z udziałem
cudzoziemca.

Z

perspektywy

reguł

postępowania

przed

trybunałami

międzynarodowymi takie orzeczenie sądu krajowego jest ujmowane przez trybunały
międzynarodowe jako okoliczność faktyczna, która może stanowić dowód naruszenia
norm prawa międzynarodowego – norm zwyczajowych lub traktatowych847. Innymi
słowy, orzeczenie sądu krajowego nie ma mocy prawnej w postępowaniu przed
842

§§ 265 i 271 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/BG-award_000.pdf, 14.02.2012.
§ 100 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/InterimAward_001.pdf, 16.02.2012.
844
§ 271 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/BG-award_000.pdf, 14.02.2012.
845
I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 2003, s. 498.
846
W niniejszej rozprawie wyrok sądu krajowego w kontekście wywłaszczenia został omówiony z
czterech różnych perspektyw. Na potrzeby nieniejszej rozprawy wyrok sądu krajowego to: 1) omawiana
w tym podrozdziale okoliczność faktyczna – wywłaszczenie pośrednie, które może, choć nie musi
prowadzić do odpowiedzialnosci prawnomiędzynarodowej; 2) to okoliczność faktyczna – wywłaszczenie
bezpośrednie, które może, choć nie musi prowadzić do odpowiedzialnosci prawnomiędzynarodowej; 3)
podstawa odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej za wywłaszczenie pośrednie lub bezpośrednie; 4)
ważne źródło oceny legalności wywłaszczenia w kontekście zarzutu cudzoziemca o tzw. denial of justice
ze strony państwa na etapie krajowym.
847
Tak: I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 2003, s. 38, powołując się na
fragment orzeczenia STSM w sprawie Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) .
843
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trybunałem międzynarodowym ponad moc dowodową, i to taką której ciężar spoczywa
na stronach postępowania848. Należy mieć na uwadze, że tak rozumiany wyrok sądu
krajowego przed trybunałem międzynarodowym w kontekście wywłaszczenia może
być przejawem zarówno wywłaszczenia bezpośredniego, jak i wywłaszczenia
pośredniego. Z tym pierwszym będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy wyrokiem
sądu cudzoziemiec został pozbawiony tytułu prawnego do mienia. Z tym drugim
natomiast, gdy sąd uczyni, iż prawa cudzoziemca staną się bezwartościowe bez
ingerencji w tytuł prawny. Trybunał międzynarodowy oceni wyrok sądu krajowego
jedynie pod katem zgodności z prawem międzynarodowym. Nie ma natomiast
kompetencji do weryfikacji meritum sprawy, czy też zgodności wyroku z prawem
krajowym.
Współcześnie nie budzi większych kontrowersji pogląd o tym, iż państwo
ponosi prawnomiędzynarodową odpowiedzialność z tytułu „błędnego” orzeczenia sądu
krajowego. Odpowiedzialność taka została przewidziana m.in. w Akcie Generalnym o
pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych przyjętym w 1928 r. przez
Zgromadzenie Ligi Narodów. W art. 32 Aktu Generalnego państwa strony umowy
uzgodniły,

że

jeżeli

trybunał

arbitrażowy

rozstrzygający

określony

spór

międzynarodowy uzna, że wyrok sądu krajowego jest sprzeczny z prawem
międzynarodowym a porządek konstytucyjny tego właśnie państwa nie umożliwia
uznania takiego wyroku za nieważny, wówczas trybunał ma możliwość zasądzenia
odszkodowania z tego tylko tytułu849. Z kolei w tzw. Harvardzkim projekcie
wielostronnej Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności państw za szkody
wobec cudzoziemców z 1961 r. jego autorzy wskazali precyzyjnie, które orzeczenia
sądów krajowych należy traktować jako „błędne” (wrongful), czyli takie które
prowadzą do odpowiedzialności państwa. Zgodnie z art. 8 projektu w co najmniej
trzech sytuacjach wyrok sądu krajowego może zostać uznany za błędny:

848

Chyba że wyrok sądu krajowego podlegał opublikowaniu w oficjalnym publikatorze państwa. Por.,
per analogiam, moc dowodową irańskiego prawa przed MTS w sprawie Anglo-Iranian Oil Co.
(Preliminary) . Źródło: ICJ Reports 1952, s. 107 (http://www.icj-cij.org/docket/files/16/1997.pdf).
849
Art. 32 Aktu Generalnego stanowi (ang.): “If, in a judicial sentence or arbitral award, it is declared
that a judgment, or a measure enjoined by a court of law or other authority of one of the parties to the
dispute, is wholly or in part contrary to international law, and if the constitutional law of that party does
not permit or only partially permits the consequences of the judgment or measure in question to be
annulled, the parties agree that the judicial sentence or arbitral award shall grant the injured party
equitable satisfaction.” (http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1929/220.html, 17.02.2012).
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Decyzja lub orzeczenie sądu lub organu administracyjnego wydane w postępowaniu
dotyczącym określenia praw cywilnych lub obowiązków cudzoziemca, lub
jakichkolwiek zarzutów karnych przeciwko niemu, jak również odmawiające mu
odszkodowania w całości lub w części, lub obciążające go odszkodowaniem lub też
nakładające na niego karę, niezależnie od tego czy cywilną czy karną, jest błędne:
(a) jeżeli stanowi oczywiste i dyskryminacyjne naruszenie prawa tego
zainteresowanego Państwa;
(b) jeżeli w sposób nieuzasadniony nie daje się pogodzić z zasadami sprawiedliwości
uznanymi przez główne systemy prawne świata; lub
(c) jeżeli w jakikolwiek inny sposób dotyczy naruszenia przez Państwo traktatu850.

Jak wskazuje powyższy fragment projektu konwencji nie ma znaczenia, czy wyrok sądu
krajowego dotyczy postępowania cywilnego, czy karnego. O ile jest niezgodny z
prawem krajowym lub międzynarodowym lub nie da się go pogodzić z zasadami
sprawiedliwości międzynarodowej, pociąga za sobą odpowiedzialność państwa.
Również w ostatecznym projekcie The Draft Articles on Responsibility of States z 2001
r. uznano, że państwo ponosi odpowiedzialność za akty władzy sądowniczej (art. 4)851.
Jednym z pierwszych orzeczeń trybunałów międzynarodowych sankcjonujących
odpowiedzialność państwa za wywłaszczenie w wyniku błędnego orzeczenia sądu
krajowego była Décision N° 196 orzeczona w przez francusko-włoską komisję
arbitrażową. W 1947 r. Alianci podpisali z Włochami traktat pokojowy, na mocy
którego mienie Włoch i włoskich obywateli znajdujące się na terytoriach francuskich
podlegało „zajęciu, zatrzymaniu, likwidacji” (right to seize, retain, liquidate), z
wyjątkiem mienia ściśle określonej kategorii852. Francja i Włochy nie mogły
porozumieć się, czy również włoskie majątki w Tunezji podlegały temu reżimowi i
dlatego w 1952 r. przekazały sprawę do rozstrzygnięcia poprzez arbitraż. Rozstrzygając
spór komisja arbitrażowa stwierdziła, iż bez znaczenia było to, czy zajęcie
przeprowadzono na mocy decyzji administracyjnej, czy wyrokiem francuskiego sądu:
O ile niektóre orzeczenia arbitrażowe XX wieku, w których odnajdujemy
odzwierciedlenie opinii o niezawisłości sądownictwa, wykluczają odpowiedzialność
międzynarodową państwa za sprzeczne z prawem akty władzy sądowniczej,
potwierdzając generalną zasadę podziału władzy uznaną przez narody cywilizowane, [o
tyle] współcześnie ta teoria jest powszechnie i słusznie odrzucana przez
850

AJIL 1961, vol. 55 nr 3, s. 550.
Ostateczny tekst The ILC Draft Articles on Resposibility of Sates opatrzony komentarzem ILC jest
dostępny
za
pośrednictwem:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, 17.02.2012.
852
Spór francusko-włoski dotyczył interpretacji art. 79 ust. 1 i 6 lit. c Traktatu pokojowego z Włochami z
10.02.1947 r. Źródło: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2049/v49.pdf, 18.02.2012.
851
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międzynarodową doktrynę i jurysprudencję. Wyrok ogłoszony przez władze
sądowniczą stanowi emanacje organu państwa w taki sam sposób co prawo uchwalone
przez władze sądowniczą lub decyzję wydaną przez władzę wykonawczą. Brak
poszanowania przez sąd krajowy międzynarodowej normy pociąga odpowiedzialność
międzynarodową całości, której sąd jest organem853.

Orzeczenie w powyższej sprawie dotyczyło raczej wywłaszczenia bezpośredniego, niż
pośredniego, gdyż wyroki sądów francuskich wprost pozbawiały włoskich obywateli
tytułu prawnego do mienia raczej niż pośrednio ingerowały w to mienie. Niemniej,
orzeczenie to stało się prejudykatem w sprawie Oil Field of Texas, Inc. v. Iran and
others przed IUSCT. Zgodnie ze stanem faktycznym w tej sprawie amerykańska spółka
Oil Field of Texas wydzierżawiła irańskiej państwowej spółce National Iranian Oil Co.
(NIOC) specjalistyczne urządzenia naftowe. W międzyczasie jeden z irańskich sądów
zarządzeniem zabronił NIOC uiszczania na rzecz amerykańskiej spółki rat za
dzierżawę, jak również zwrotu urządzeń ich właścicielowi. W 1986 r. powołując się na
sprawę Décision N° 196 IUSCT wskazał:
42. Jest dobrze ugruntowane w prawie międzynarodowym, iż wyrok sądu w
rzeczywistości pozbawiający właściciela możliwości korzystania i czerpania korzyści z
jego mienia może być równoznaczny z wywłaszczeniem przypisywanym państwu
pochodzenia tego sądu …
43. Ingerencja w korzystanie z trzech urządzeń ciśnieniowych blokujących
wydostawanie się ropy [z szybu naftowego – dodano] spowodowana zarządzeniem
Sądu w Ahwaz jest równoznaczna z odebraniem tych urządzeń. Przedstawiciel NIOC
stwierdził niedwuznacznie, że zarządzenie Sądu w Ahwaz zabraniało dalszych płatności
lub zwrotu urządzeń. Pełnomocnik Rządu nie zaprzeczył tym twierdzeniom.
Zarządzenie sądu miało nie tylko tymczasowy skutek, ale, jak dowodzi stałe
zatrzymanie przez NIOC urządzeń, było równoznaczne z permanentnym pozbawieniem
możliwości korzystania z nich. W tych okolicznościach, jak również biorąc pod uwagę
brak możliwości podważenia w Iranie przez skarżącego wyroku sądowego, doszło do
odebrania trzech urządzeń ciśnieniowych, za co Rząd ponosi odpowiedzialność854.

Tym samym IUSCT uznał odpowiedzialność państwa w związku z wyrokiem sądu,
który nie tyle pozbawił cudzoziemca tytułu prawnego do mienia, co poprzez trwałą
ingerencję w to mienie uczynił je bezwartościowym. Nie wszystkie jednak trybunały
międzynarodowe były skłonne podzielić stanowisko IUSCT. Przykładowo, w wyroku z

853

RIAA 2006, vol. XIII, s. 438.
§§ 42 i 43 wyroku. Źródło: IUSCT Reports 1990, vol. 12, s. 319. IUSCT w § 42 wyroku wskazał
błędną numerację decyzji francusko-włoskiej komisji koncyliacyjnej. W rzeczywistości fragment ze
sprawy Décision N° 196 pochodzi nie z decyzji nr 136 z dn. 25.06.1952 r., lecz z decyzji nr 196 z dn.
07.12.1955 r.
854
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1984 r. trybunał arbitrażowy ad hoc w sprawie inwestycyjnej Amco Asia Corp. and
others v. Indonesia (Merits)855, dotyczącej siłowego zajęcia przez indonezyjską policję
amerykańskiego

hotelu

w

Dżakarcie,

wskazał,

iż

„państwo

nie

ponosi

odpowiedzialności międzynarodowej za akty jej sądów krajowych, z wyjątkiem
sytuacji, gdy takie akty są równoznaczne z denial of justice”856.
Poważna dyskusja na temat tego, czy wyroki sądów krajowych można uznać za
wywłaszczenie

pośrednie

przetoczyła

się

we

współczesnym

orzecznictwie

inwestycyjnym, a zwłaszcza w sprawach inwestycyjnych Robert Azinian and others v.
Mexico, Mondev Int. Ltd. v. USA i The Loewen Group, Inc. and R. I. Loewen v. USA .
Wszystkie trzy sprawy zostały wniesione na podstawie art. 1110 NAFTA. W sprawie
Robert Azinian and others v. Mexico trzej amerykańscy właściciele meksykańskiej
spółki DESONA starali się wykazać, iż decyzja meksykańskich władz unieważniająca
koncesję na rzecz ich spółki była równoznaczna z wywłaszczeniem w rozumieniu art.
1110 NAFTA. W 1993 r. DESONA podpisała z władzami jednego z przedmieść
Mexico City, Naucalpan, kontrakt koncesyjny (concession contract) na wywóz i
utylizację odpadów komunalnych. Ponieważ DESONA rażąco nie wywiązywała się z
warunków koncesji, została ona cofnięta. DESONA odwołała się od tej decyzji do
sądów administracyjnych oraz jednego z sądów federalnych. Wszystkie sądy uznały
jednak trafność zarzutów władz Naucalpan pod adresem DESONA857. W wyroku z
1999 r. trybunał arbitrażowy stwierdził, iż nie może ocenić, czy wraz z cofnięciem
koncesji doszło do naruszenia art. 1110 NAFTA, gdyż prawem i sądami właściwymi
dla oceny kontraktu koncesyjnego, zgodnie z jego postanowieniami, były prawo i sądy
meksykańskie. To co natomiast trybunał mógł ocenić i ocenił to zgodność z art. 1110
NAFTA działań meksykańskiego sądownictwa, a konkretnie jego wyroków
dotyczących koncesji. Dowodząc tezy o możliwości uznania meksykańskich wyroków
za przejaw wywłaszczenia w rozumieniu art. 1110 NAFTA trybunał odwołał się do
poglądów E. de Aréchaga, b. przewodniczącego MTS, wygłoszonych przed Haską
Akademią Prawa Międzynarodowego. E. de Aréchanga wskazał, iż państwo ponosi
odpowiedzialność za trojakiego rodzaju wyroki sądów krajowych: po pierwsze, za
orzeczenia „w sposób oczywisty niezgodne z prawem międzynarodowym”; po drugie,
za orzeczenia stanowiące tzw. denial of justice; i po trzecie, zupełnie wyjątkowo, za
855

ILM 1985, vol. 24, s. 1022 i n.
§§ 150 i 262 wyroku. Źródło: ILM 1985, vol. 24, s. 1024 i 1036.
857
§§ 4-24 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Azinian-English.pdf, 20.02.2012.
856
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orzeczenia niezgodne z prawem krajowym858. Opierając się na tych zasadach trybunał
wskazała, iż jego celem była ocena meksykańskich wyroków na okoliczność
ewentualnego wywłaszczenia. Nie była nim natomiast rewizja tych orzeczeń co do
meritum:
99. Możliwość uznania międzynarodowej odpowiedzialności Państwa za orzeczenia
sądowe nie uprawnia jednak skarżącego do międzynarodowej rewizji orzeczeń sądów
krajowych, jak gdyby osiągnięta jurysdykcja międzynarodowa stanowiła pełną
jurysdykcję apelacyjną. Co do zasady tak nie jest, i nie jest też tak w NAFTA. To co
należy wykazać to okoliczność, iż sam wyrok sądu stanowi naruszenie traktatu. Nawet
jeżeli skarżącym udałoby się przekonać Trybunał Arbitrażowy, iż meksykańskie sądy
popełniły błąd unieważniając kontrakt koncesyjny, nie zmienia to per se przekonania o
naruszeniu NAFTA. [Od inwestora – dodano] oczekuje się czegoś więcej; skarżący
muszą udowodnić denial of justice lub błędne zastosowanie prawa krajowego by
wykazać bezprawny międzynarodowo rezultat859.

Ponieważ skarżący przed trybunałem ani razu nie zarzucili nieprawidłowości w
postępowaniu meksykańskich sądów, jak również trybunał nie dopatrzył się w
wyrokach tych sądów tzw. denial of justice w stosunku do skarżących, nie miał on
innego wyjścia i oddalił roszczenie amerykańskich inwestorów860. Do wyroku w
sprawie Robert Azinian and others v. Mexico

odwoływały się inne trybunały

międzynarodowe, m.in. trybunał w sprawie M. R. Feldman v. Mexico (Merits), gdzie
amerykańskiemu inwestorowi również wytknięto brak pogłębionej argumentacji na
temat możliwego naruszenia art. 1110 NAFTA przez meksykańskie sądy861.
Kolejną sprawą w zakresie „błędnego” orzeczenia sądu krajowego była
orzeczona w 2002 r. sprawa Mondev Int. Ltd. v. USA862. Zgodnie ze stanem faktycznym
w sprawie spółka prawa kanadyjskiego, Mondev International Ltd., wniosła przed
trybunałem arbitrażowym o stwierdzenie naruszenia szeregu postanowień NAFTA w
858

§ 98 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Azinian-English.pdf, 20.02.2012.
§ 99 wyroku. W niniejszym paragrafie trybunał posługuje się agielskim pojęciem „pretence of form”,
które należy tłumaczyć jako rażące błędne lub intencjonalnie błędne zastosowanie prawa krajowego
przez sąd. Źródło: http://italaw.com/documents/Azinian-English.pdf, 20.02.2012.
860
Patrz: 100 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Azinian-English.pdf, 20.02.2012.
861
W M. R. Feldman v. Mexico (Merits) trybunał odwołując się do sprawy Robert Azinian utrwalił
szereg ważnych zasad dotyczących „błędnego” orzeczenia sądu krajowego jako formy wywłaszczenia
pośredniego: 1. „organ państwa nie może być w sposób oczywisty obwiniany za działania, które zostały
uznane za legalne przez jego własne sądy, chyba że autorytet tych właśnie sądów został podważony na
arenie międzynarodowej”, 2. przed trybunałem międzynarodowym należy wykazać, iż wyrok krajowy
sam w sobie stanowi naruszenie NAFTA, 3. „trybunał [międzynarodowy] nie jest związany
rozstrzygnięciem sądu krajowego, jeżeli to rozstrzygnięcie narusza prawo międzynarodowe”. §§ 139 i
140 wyroku w sprawie M. R. Feldman . Źródło: http://italaw.com/documents/feldman_mexico-awardenglish.pdf, 20.02.2012.
862
Źródło: http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf, 20.02.2012.
859
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związku

z

niedotrzymywaniem

przez

władze

miejskie

Bostonu

i

jego

wyspecjalizowanej agencji urbanistycznej postanowień wieloletniego kontraktu na
rewitalizację podupadającej dzielnicy portowej. Przed wszczęciem procedury
arbitrażowej kanadyjski inwestor za pośrednictwem amerykańskiej spółki córki starał
się dochodzić swoich praw przed sądami stanu Massachusett. W dwóch instancjach
sądy stanowe przyznały nawet rację inwestorowi stwierdzając, że rzeczywiście władze
miejskie dopuściły się naruszenia kontraktu, niemniej wskazały one na przysługujący
miastu i jego agencji urbanistycznej specjalny immunitet statutowy. Trybunał
arbitrażowy

rozpatrując

skargę

inwestora

usystematyzował

jego

zarzuty

o

wywłaszczenie w trzech kategoriach – po pierwsze, do wywłaszczenia miało dojść na
skutek uniemożliwienia inwestorowi skorzystania z tzw. prawa opcji, czyli nabycia
nieruchomości, która poddana była rewitalizacji863; po drugie, do wywłaszczenia miało
dojść na skutek

„całokształtu postępowania” (overall course of conduct) władz

Bostonu864; i po trzecie, jak określił to sam trybunał, „… Stany Zjednoczone poprzez
decyzje swoich sądów w sposób efektywny wywłaszczyły wartość prawa do
odszkodowania wynikającego z niepowodzenia projektu”865. Ponieważ dwa pierwsze
zarzuty dotyczyły stanu faktycznego sprzed podspisania w 1994 r. NAFTA, trybunał
stwierdził brak swojej jurysdykcji ratione temporis do oceny tych własnie zarzutów w
świetle art. 1110 NAFTA866. Jedynym zarzutem, który trybunał mógł ocenić był zatem
ten dotyczący postępowania sądów stanu Massachusett. Tu jednak z uwagi na ścisły
związek tego zarzutu z dwoma pozstałymi, trybunał uznał, iż podstawą rozważań mógł
być nie art. 1110 NAFTA dotyczący wywłaszczenia, lecz art. 1105 NAFTA dotyczący
tzw. minimalnego standardu ochrony cudzoziemca867.
Jedną

z

najbardziej

kontrowersyjnych

spraw

wywłaszczeniowych

o

odpowiedzialność państwa za wyrok sądu krajowego mogła być sprawa Loewen Group,

863

W tym przypadku przedmiotem wywłaszczenia była wartość prawa opicji (… the United States
effectively expropriated the value of that option …). § 59 wyroku. Źródło:
http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf, 22.02.2012.
864
W tym przypadku przedmiotem wywłaszczenia była wartość przedsiębiorstwa należącego do
inwestora (… the United States effectively expropriated the value of the enterprises …). § 59 wyroku.
Źródło: http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf, 22.02.2012.
865
§ 59 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf, 22.02.2012.
866
§§ 60-75 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf, 18.02.2012.
867
Ostatecznie trybunał stwierdził, iż sądy amerykańskie stosując się do przysługującego władzom
Bostonu immunitetu statutowego nie dopuściły się naruszenia tzw. minimalnego standardu ochrony
cudzoziemca w rozumieniu art. 1105 NAFTA. W swoich rozważaniach trybunal oparł się m.in. na
orzecznictwie ETPC. §§ 151-156 i 157 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Mondev-Final.pdf,
18.02.2012.
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Inc. and R. I. Loewen v. USA, również przeciwko USA. Wbrew jednak intencjom
skarżącego trybunał, podobnie zresztą co w sprawie Mondev Int. Ltd. v. USA, nie
rozstrzygał sprawy na podstawie art. 1110 NAFTA, a na podstawie art. 1105
NAFTA868. Mimo, iż pojęcia wywłaszczenie i minimalny standard ochrony nie są do
końca tożsame, stan faktyczny w przedmiotowej sprawie zasługuje jak najbardziej na
uwagę, m.in. dlatego że jako wywłaszczenie był on kwalifikowany przez samego
skarżącego. Procedurę arbitrażową w sprawie wszczęła spółka prawa kanadyjskiego
The Loewen Group Int. oraz obywatel Kanaday R. Loewen. Powodem arbitrażu był
spór spółki córki The Loewen Group Int. prowadzącej w stanie Mississippi działalność
na rynku usług pogrzebowych i ubezpieczeń mortis causa z tamtejszym monopolistą
tych usług J. O’Keefe. W 1995 r. rozpatrujący sprawę stanowy sąd najwyższy zasądził
on na rzecz J. O’Keefe odszkodowanie w rekordowej wysokości 500 mln USD.
Kanadyjski inwestor zamierzał odwołać się od tego wyroku, niemniej warunkiem
apelacji było wniesienie w ciągu 9 dni depozytu w wysokości 125 % wartości
odszkodowania, czyli 625 mln USD. Sąd nie zgodził się na nadzwyczajną redukcję
wysokości tej kwoty. W postępowaniu arbitrażowym inwestor wykazał również rażącą
dyskryminację ze strony sądu – sędzią przewodniczącym oraz 8-oma z 12-u ławników
w sprawie byli afroamerykanie, podobnie co J. O’Keefe869. Niestety mimo wyraźnej
sympatii wobec inwestora, trybunał był zmuszony orzec o braku jurysdykcji ratione
personae w sprawie870.
Najbardziej

aktualną

sprawą

wywłaszczeniową

dotyczącą

„błędnego”

orzeczenia sądu krajowego jest sprawa Deutsche Bank AG v. Sri Lanka z 2012 r.
Według trybunału orzekającego w sprawie wywłaszczenie praw niemieckiego banku
było wynikiem postanowienia sądu najwyższego Sri Lanki, na mocy którego
państwowej lankijskiej spółce naftowej zakazano wszelkich płatności na rzecz
niemieckiego banku wynikających z umowy hedging’owej. Bez znaczenia była
okoliczność cofnięcia przez sąd tego postanowienia z uwagi na utrzymanie w mocy
tych środków przez lankijski bank narodowy871.
Odrębnym

zagadnieniem

pozostaje

to,

czy

oprócz

trybunałów

międzynarodowych również sądy krajowe danego państwa mogą uznać wyrok sądu
868

Czyli tzw. minimalnego standardu ochrony cudzoziemca.
§§ 3-7 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Loewen-Award-2.pdf, 22.02.2012.
870
§§ 240-242 wyroku. Ibidem.
871
§§ 520-525 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1272.pdf,
14.03.2013.
869
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innego państwa za wywłaszczenie. Choć sądy krajowe, co do zasady, nie powinny
oceniać legalności wyroków sądów innych państw, nie trudno nie odnieść wrażenia, iż
taki właśnie skutek zostanie osiągnięty, gdy sąd krajowy powoła się na klauzulę
porządku publicznego w celu uniemożliwienia uznania obcego wyroku o charakterze
konfiskacyjnym872.

Jak

dowodzi

praktyka

orzecznicza

tak

trybunałów

międzynarodowych, jak i sądów krajowych, orzeczenie sądu krajowego może być
przejawem wywłaszczenia pośredniego.

3. Wywłaszczenie regulacyjne

3.1. Kompetencje regulacyjne v. wywłaszczenie regulacyjne873

Jak wykazano powyżej trybunał międzynarodowy, w okolicznościach
konkretnej sprawy, może uznać, iż zastosowanie wobec cudzoziemca określonego
środka może być przejawem wywłaszczenia. Państwo ponosi wówczas wobec
cudzoziemca odpowiedzialność prawnomiędzynarodową, która sprowadza się do
obowiązku wypłaty odszkodowania. Taka odpowiedzialność nie powstaje natomiast,
jeżeli państwo ingerowało w mienie cudzoziemca wykonując określone kompetencje
regulacyjne służące ogółowi społeczeństwa (bona fide regulation). Regulacji ze strony
państwa podlega wiele dziedzin życia gospodarczo-społecznego, najczęściej jest to taka
działalność gospodarcza, której prowadzenie wymaga uprzedniego uzyskania koncesji,
licencji lub zezwolenia. Jest zasadą, iż różnego rodzaju środki regulacji podjęte przez
państwo dla dobra ogółu nie konstytuują wywłaszczenia, nawet jeżeli oddziaływają
niekorzystnie na mienie cudzoziemca pomniejszając jego wartość. Nawet, jeżeli w
każdym z omawianych w tym podrozdziale przypadków będziemy mieli do czynienia z
872

Przykładowo, w sprawie Officina Meccanica Gorlese v. Burgsmüller sąd niemiecki w Brunszwiku
nie uznał wyroku sądu włoskiego, który zatwierdził przepadek patentu. Sąd niemiecki powołując się na
ordre public stwierdził, iż przepadek patentu bez odszkodowania to w rzeczywistości przejaw
wywłaszczenia. Więcej: ILR 1986, vol. 70 s. 428.
873
Jedną z ważniejszych prac na temat wywłaszczenia regulacyjnego jest: Y. Fortier, S. Drymer,
“Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I Know It When I See It, or Caveat
Investor”, ICSID Review 2004, vol. 19, nr 2, s. 300.
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pozbawieniem (depriviation) cudzoziemca jego mienia, w dalszym ciągu otwartym
pozostanie, czy takie pozbawienie powinno się określać jako usprawiedliwioną
regulację,

czy

jednak

jako

wywłaszczenie

regulacyjne

prowadzące

do

odpowiedzialności odszkodowawczej.
Od kilku dekad w doktrynie prawa międzynarodowego trwa dyskusja, czy
nadmierna regulacja przez państwo może w wyjątkowych okolicznościach prowadzić
do tzw. wywłaszczenia regulacyjnego (regulatory expropriation). Dyskusja ta sięga co
najmniej lat 60-ych ubiegłego wieku, kiedy to brytyjski prawnik F. A. Mann zwrócił
uwagę, iż „być może niemożliwym jest opracowanie formuły słownej zdolnej
wytłumaczyć linię podziału między regulacją a odebraniem”874. Rozważania o granicy
między środkami wynikającymi z regulacyjnych kompetencji państwa (tzw. regulatory
power) a środkami wywłaszczeniowymi były kontynuowane we współczesnej
doktrynie. W 2005 r. A. Newcombe na łamach ICSID Review starał się rozstrzygnąć ten
oto właśnie dylemat, czy skorzystanie z kompetencji regulacyjnych może prowadzić do
wywłaszczenia regulacyjnego, zwłaszcza w kontekście obowiązku odszkodowawczego
za wywłaszczenie:
Pytanie o wywłaszczenie regulacyjne jest irytujące. W jaki sposób prawo
międzynarodowe rozróżnia, a w jaki powinno rozróżniać, wywłaszczenie oraz ‘legalną’
regulację, za którą żadne odszkodowanie nie jest wymagane? Co bardziej istotne, jeżeli
państwo działając w interesie publicznym podejmuje określone działanie, której
skutkiem jest ekonomiczne zniszczenie inwestycji, dlaczego nie wymagać
odszkodowania?875

Dyskusja

w

doktrynie

prawa

międzynarodowego

na

temat

wywłaszczenia

regulacyjnego nie byłaby możliwa bez nieustannie ewoluującego orzecznictwa
wywłaszczeniowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Największy wpływ
na dookreślenie wywłaszczenia regulacyjnego miało orzecznictwo trybunałów
arbitrażowych w sprawach rozstrzygniętych na podstawie art. 1110 NAFTA. Należy
mieć przy tym na uwadze, że trybunały stosowały zamiennie pojęcie wywłaszczenie
regulacyjne i wywłaszczenie pośrednie. W Pope & Talbot v. Canada (Interim) z 2000 r.

874

F. Mann rozważał, czy jednostronne zmiany wprowadzane przez państwo za pośrednictwem
ustawodawstwa do kontraktu zawartego między państwem a inwestorem są przejawem kompetencji
regulacyjnych, czy wywłaszczeniem. Więcej: F. A. Mann, “State Contracts and State Responsibility”,
AJIL 1960, vol. 54 nr 3, s. 586.
875
A. Newcombe, “The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law”, ICSID Review
2005, vol. 20, nr 1, s. 25.
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trybunał po raz pierwszy wskazał, że „regulacje rzeczywiście mogą być wykonywane w
sposób, który może konstytuować wywłaszczenie postępujące”876, czyli może
prowadzić do odpowiedzialności państwa. W rzeczywistości, zdaniem trybunału,
większość

przypadków

wywłaszczenia

postępującego to rezultat działalności

regulacyjnej państwa. Również w sprawie S.D. Myers v. Canada (Partial) dotyczącej
kanadyjskich przepisów regulujących wywóz z Kanady niedegradowalnych a zatem
szkodliwych dla środowiska substancji, trybunał nie wykluczył by stosowne przepisy
mogły prowadzić do wywłaszczenia regulacyjnego:
Podstawowy zbiór precedensów, co do zasady, nie uznaje działań regulacyjnych jako
równoznacznych z wywłaszczeniem. Jest mało prawdopodobne by działanie
regulacyjne władz publicznych było podstawą uzasadnionej skargi na podstawie art.
1110 NAFTA, jakkolwiek trybunał nie wyklucza takiej możliwości877.

Trybunał arbitrażowy wskazał ponadto, że podstawowym kryterium rozróżnienia
między regulacją a wywłaszczeniem regulacyjnym jest cel działań państwa878. Uznał
jednak, iż przedmiotowa sprawa ze względu na jej okoliczności nie należy do kategorii
spraw wywłaszczeniowych.879 Do analogicznego wniosku w zdaniu odrębnym tego
wyroku doszedł sędzia B. Schwartz. Również i on wskazał, jaka jest zasadnicza różnica
między regulacją a wywłaszczeniem regulacyjnym. Według arbitra sprowadza się ona
do wskazania, kto w wyniku działań państwa jest beneficjentem przysporzenia, a kto
podmiotem pozbawianym określonego prawa lub dobra, jak również, jaka jest
rzeczywista górna granica zysku, jaki ma prawo osiągać cudzoziemiec bez naruszania
określonych dóbr publicznych – środowiska naturalnego i zdrowia publicznego:
212. Wywłaszczenie ma zazwyczaj na celu pozbawienie właściciela mienia oraz
wzbogacenie – poprzez analogiczną sumę – władz publicznych lub strony trzeciej,
której to mienie jest przekazywane. Kiedy dochodzi do wywłaszczenia bez
odszkodowania ma miejsce zarówno niesłuszne pozbawienie, jak i bezpodstawne
wzbogacenie. W odróżnieniu od tego działanie regulacyjne ma zazwyczaj na celu
powstrzymanie właściciela od korzystania z mienia w sposób, w który bezpodstawnie
wzbogaca właściciela. Na przykład, działanie polegające na nieuregulowanym

876

§ 99 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/InterimAward_001.pdf, 28.02.2012.
§ 281 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/PartialAward_Myers_000.pdf, 28.02.2012.
878
Na kryterium celu działań państwa ze sprawy S.D. Myers v. Canada (Partial) , jako na to kryterium
które pozwala uznać określone działania regulacyjne za wywłaszczenie regulacyjne, powołał się m.in.
trybunał
w
sprawie
Azurix
v.
Argentina
(§
310).
Źródło:
http://italaw.com/documents/AzurixAwardJuly2006.pdf, 03.03.2012.
879
§ 288 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/PartialAward_Myers_000.pdf, 03.03.2012.
877
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wytwarzaniu może przynieść znacznie więcej pieniędzy poprzez nieprzejmowanie się
redukcją dużej ilości zanieczyszczeń wprowadzanych szeroko do obiegu. …880.

Zagadnienie prawidłowego rozróżnienia między regulacją a wywłaszczeniem
regulacyjnym

było

przedmiotem

rozważań

w

kolejnych

dwóch

sprawach

rozstrzygniętych na podstawie NAFTA – M. R. Feldman v. Mexico (Merits) oraz
Técnicas Medioambientales TECMED v. Mexico. W obydwu sprawach trybunały
odwołały się do już istniejącego orzecznictwa. W orzeczonej w 2002 r. sprawie
Feldman trybunał stanął na stanowisku, iż nikt poważnie nie może kwestionować, że w
określonych okolicznościach działalność regulacyjna państwa może stanowić
naruszenie art. 1110 NAFTA. Uzasadniając to twierdzenie trybunał odwołał się do
wcześniejszego o dwa lata wyroku w sprawie Pope & Talbot v. Canada (Interim), w
którym trybunał bodaj po raz pierwszy w historii stwierdził, że działalność regulacyjna
państwa może prowadzić do wywłaszczenia postępującego881. W drugiej z
przywołanych spraw, TECMED, trybunał utrwalił dotychczasową linię orzeczniczą
wskazując, iż nie znajduje żadnej zasady prawnej, która wykluczałaby z zakresu
zastosowania hiszpańsko-meksykańskiego BIT882, czyli umowy stanowiącej podstawę
rozstrzygnięcia sporu, działań regulacyjnych o charakterze administracyjnym. Innymi
słowy, według trybunału, w zakresie pojęcia wywłaszczenie z art. 5 ust. 1 BIT mieszczą
się również działania regulacyjne państwa:
… nie odnajdujemy żadnej zasady prawnej stwierdzającej, że administracyjne działania
regulacyjne są per se wyłączone spod zakresu Umowy, nawet jeżeli są pożyteczne dla
społeczeństwa jako całości – jak chociażby ochrona środowiska – w szczególności,
jeżeli negatywny skutek ekonomiczny takich działań dla pozycji finansowej inwestora
jest wystarczający dla zneutralizowania w całości wartości, czy też ekonomicznej lub
handlowej możliwości korzystania z jego inwestycji, bez uzyskania jakiejkolwiek
rekompensaty883.

W sprawie tej trybunał nie tylko potwierdził możliwość uznania działań regulacyjnych
państwa za wywłaszczenie, ale również wskazał jakie jest kryterium rozróżnienia
jednych od drugiego. Kryterium tym jest tzw. test proporcjonalności. Według trybunału
państwo powinno zachować proporcjonalność między ciężarem środków regulacyjnych

880

§ 212 zdania odrębnego z dn. 13.11.2000 r. do wyroku w sprawie S.D. Myers v. Canada (Interim).
Źródło: http://italaw.com/documents/PartialAwardSeperateOpinion_Myers.pdf, 04.03.2012.
881
§ 110 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/feldman_mexico-award-english.pdf, 04.03.2012.
882
Por. art. 5 ust. 1 hiszpańsko-mekstykańskiego BIT, który wszedł w życie 18.12.1996 r.
883
§ 121 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 03.03.2012.
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stosowanych wobec cudzoziemca a celem publicznym, dla ochrony którego takie środki
są podejmowane. Warto wskazać, iż test proporcjonalności w sprawie TECMED został
zapożyczony z orzecznictwa ETPC884. Takie oparcie się przez trybunał na zupełnie
różnych standardach prawa międzynarodowego, nie tylko na tych z zakresu prawa
inwestycyjnego, ale również na tych z zakresu międzynarodowej ochrony praw
człowieka, stanowiło prawdziwe novum w rozstrzyganiu sporów wywłaszczeniowych.
Kolejne wyroki w sprawach regulacyjnych zapadły w 2006 i 2007 r.885. W
jednym z takich wyroków, BG Group plc v. Argentina, trybunał – również opierając się
na dotychczasowym orzecznictwie – powtórzył, że państwo, dla dobra ogółu, ma
suwerenne prawo do korzystania z kompetencji regulacyjnych oddziaływując w ten
sposób na mienie cudzoziemców. Odszkodowanie z tego tytułu przysługuje jedynie,
gdy środek ma charakter ostateczny i czyni dalszą eksploatację tego mienia niemożliwą
(vide TECMED). Odszkodowanie nie przysługuje natomiast, gdy inwestycja w dalszym
ciągu jest realizowana, nawet jeżeli doszło do pomniejszenia jej wartości886.
W oparciu o wskazane orzecznictwo doktryna prawa międzynarodowego
rozwinęła szereg koncepcji, zgodnie z którymi działania państwa w ramach
kompetencji regulacyjnych można kwalifikować jako wywłaszczenie regulacyjne887. Z
orzecznictwa zapożyczono zwłaszcza kryteria rozróżnienia kompetencji regulacyjnych i
wywłaszczenia regulacyjnego. Wiele z tych kryteriów pokrywa się wprost z kryteriami,
jakie przyjmuje się dla wyróżnienia wywłaszczenia pośredniego. Dlatego też pojęcia
wywłaszczenie regulacyjne i wywłaszczenie pośrednie często uważane są za pojęcia
synonimiczne888. Za dwa podstawowe kryteria rozróżnienia regulacji od wywłaszczenia
regulacyjnego uznaje się zamiar wywłaszczenia (purpose of governmental action) oraz
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§ 122 wyroku. Ibidem.
W 2006 r. zapadł m.in. wyrok w sprawie ADC Affiliate Ltd. v. Hungary ze skargi cypryjskiego
inwestora o wywłaszczenie inwestycji infrastrukturalnej na lotnisku pod Budapesztem. W sprawie tej
trybunał wskazał m.in.: „Rozumienie podstawowych zasad prawa międzynarodowego przez Trybunał
jest takie, że o ile suwerenne państwo posiada przyrodzone prawo do regulowania swoich spraw
wewnętrznych, korzystanie z tego prawa nie jest nieograniczone i musi mieć swoje granice ...” (§
423)(http://italaw.com/documents/ADCvHungaryAward.pdf, 04.03.2012).
886
Patrz LG&E Energy Corp. and others v. Argentina (Liability Decission) (§ 268). W § 268 LG&E
Energy
Corp.
przytoczono
§
116
orzezceznia
w
sprawie
TECMED.
Źródło:
http://italaw.com/documents/BG-award_000.pdf, 02.03.2012.
887
F. A. Mann już w latach 60-ych XX w. nie wykluczał, że regulacja może stanowić przejaw
wywłaszczenia. Więcej: F. A. Mann, “State Contracts and State Responsibility”, AJIL 1960, vol. 54 nr 3,
s. 584, przyp. 58.
888
A. Newcombe, “The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law”, ICSID Review
2005, vol. 20, nr 1, s. 7.
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skutek zastosowanych przez państwo środków (tzw. sole effect doctrine)889. Choć
kryterium skutku jest znacznie bardziej popularne w praktyce trybunałów
międzynarodowych, to jednak kryterium celu (charakteru) działań uznane zostało za
pierwszoplanowe w umowach o wolnym handlu między USA a Singapurem (2003),
Chile (2003), Ameryką Centralną i Republiką Dominikany (2004), Australią (2004) i
Marokiem (2004)890. Często obydwa kryteria traktuje się jako przeciwstawne. W bardzo
wielu sporach trybunały kładły nacisk na kryterium skutku a nie motywu lub celu
działań państwa. Również w doktrynie kryterium celu i motywu działań państwa jako
kryterium rozróżnienia regulacji i wywłaszczenia regulacyjnego było mocno
krytykowane891. Niemniej, według austriackiego prawnika A. Siwego obydwa kryteria
są do pogodzenia poprzez zastosowanie tzw. testu proporcjonalności, który po raz
pierwszy w orzecznictwie wywłaszczeniowym przywołano w sprawie Técnicas
Medioambientales TECMED v. Mexico. Zgodnie z orzeczeniem z 2003 r. w sprawie
„… musi istnieć racjonalny stosunek proporcjonalności między daniną lub ciężarem
nałożonym na inwestora zagranicznego, a celem, który ma zostać osiągnięty poprzez
jakikolwiek środek wywłaszczeniowy”892. Nieproporcjonalne do celu działanie państwa
sprawia, iż dochodzi do wywłaszczenia893. Poza testem proporcjonalności powstało
również wiele innych bardziej odautorskich koncepcji rozróżnienia regulacji od
wywłaszczenia regulacyjnego. Według kanadyjskiego uczonego A. Newcombe
podstawowym kryterium rozróżnienia jest nie tyle pozbawienie (deprivation) inwestora
jego mienia, co nabycie (appropriation) tego mienia przez państwo. Zmienia się zatem
optyka w badaniu działań regulacyjnych, ciężar tych badań skupia się nie tyle na
sytuacji inwestora, co na przysporzeniu przez państwo. Na poparcie swoich twierdzeń
uczony przywołuje m.in. sprawę Ronald S. Lauder v. Czech Republic, w której trybunał
uznał, iż środki zastosowane przez czeskie władze „nie były równoznaczne z nabyciem
889

Tak: A. Siwy, “Indirect Expropriation and Legitimate Expectations of the Investor”, AAY 2007, s.
357-368. Kryterium celu (purpose) zostało zastosowane m.in. w sprawie M. R. Feldman v. Mexico
(Merits) (§ 136). Źródło: http://italaw.com/documents/feldman_mexico-award-english.pdf, 03.03.2012.
890
Tak: Y. Fortier, S. Drymer, “Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I Know It
When I See It, or Caveat Investor”, ICSID Review 2004, vol. 19, nr 2, s. 300.
891
Por. zwłaszcza poglądy R. Higgins wygłoszone w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i
przywołane
w
sprawie
Azurix
v.
Argentina
(§
310)
(http://italaw.com/documents/AzurixAwardJuly2006.pdf, 09.03.2012).
892
§ 122 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 06.03.2012. Por. również A.
Siwy, “Indirect Expropriation and Legitimate Expectations of the Investor”, AAY 2007, s. 366.
893
Warto przypomnieć, że trybunał w sprawe TECMED zapożyczył test proporcjonalności z
orzecznictwa ETPC. Trybunał powołał się m.in. na następujące sprawy ETPC: James and others v.
United Kingdom z 1986 r., Mellacher and others v. Austria z 1989 r. i Pressos Compañía Naviera and
others v. Belgium z 1995 r.
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…”894. Choć A. Newcombe powołał się również na inne sprawy, m.in. orzeczoną na
podstawie Karty Energetycznej z 1994 r. sprawę Nykomb Synergetics v. Latvia, wadą
jego koncepcji jest brak precyzyjnego wskazania przedmiotu nabycia, czyli brak
określenia, co konkretnie państwo nabywa w wyniku podjętych działań regulacyjnych.
Czym innym jest bowiem formalne nabycie mienia (np. prawa własności
nieruchomości), a czym innym „nabycie” kontroli nad tym mieniem895.
Kolejną koncepcją doktryny dotyczącą rozróżnienia między działaniem
regulacyjnym a wywłaszczeniem regulacyjnym jest tzw. wywłaszczenie konstruktywne
(constructive expropriation). Koncepcja wywłaszczenia konstruktywnego została
wywiedziona z orzecznictwa sądów najwyższych poszczególnych państw. Analiza tego
orzecznictwa i opartego na jego podstawie poglądach doktryny każe twierdzić, iż
wywłaszczenie konstruktywne to raczej figura retoryczna niż odrębny rodzaj
wywłaszczenia, w rzeczywistości nie różni się bowiem znacząco od wywłaszczenia
pośredniego, czy też wywłaszczenia regulacyjnego. Terminem wywłaszczenie
konstruktywne posługuje się m.in. doktryna południowoafrykańska opierająca się na
interpretacji

przepisów

tamtejszej

konstytucji

z

1996

r.896.

Doktryna

południowoafrykańska stanęła na stanowisku, iż działanie regulacyjne państwa, które
prowadzi do znaczącego pogorszenia sytuacji materialnej danego podmiotu, powinno
być, po pierwsze, zrekompensowane poprzez wypłatę odszkodowania, a po drugie,
skutkować unieważnieniem błędnie zastosowanego środka regulacji w osobnym
postępowaniu sądowym. Innymi słowy, powinno ono spotkać się z konstruktywnym
sposobem zadośćuczynienia danemu podmiotowi. Z kolei według przedstawicieli
doktryny kanadyjskiej, również opierającej się na linii orzeczniczej kanadyjskiego sądu
najwyższego, wywłaszczenie konstruktywne to nic innego, jak działanie regulacyjne,
niemniej w wyniku którego państwo uzyskuje określoną korzyść (gain) bez nabycia
tytułu prawnego897. Uzyskanie określonej korzyści jest przesłanką uznania, iż doszło do
wywłaszczenia konstruktywnego a zatem obowiązku wypłaty odszkodowania. Ze
względu na kryterium przedmiotowe termin wywłaszczenie konstruktywne jest
894

§ 203 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/LauderAward.pdf, 07.03.2012.
Por. A. Newcombe, “The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law”, ICSID
Review 2005, vol. 20, nr 1, s. 21 oraz § 4.3.1 wyroku w sprawie Nykomb Synergetics v. Latvia
(http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/Investor-State_Disputes/Nykomb.pdf, 07.03.2012).
896
H. Mostert, “The Distinction between Depriviations and Expropriations and the Future of the Doctrine
of Constructive Expropriation in South Africa”, SAJHR 2003, vol. 19, s. 569.
897
R. Brown, “The Constructive Taking at the Supreme Court of Canada: Once More, without Feeling”,
UBC Law Review 2007, vol. 40, s. 329-331.
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stosowany zazwyczaj do środków ingerencji w prawo własności nieruchomości. Mogą
one polegać m.in. na faktycznym zajęciu lub prawnym obciążeniu prywatnych
nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje publiczne, niemniej bez ostatecznej
decyzji o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości898.

3.2. Typowe obszary regulacji

Mając na uwadze powyższe rozważania warto wskazać, które z działań państw
mogą

przysporzyć

wykonywania

przez

największych
państwo

problemów

kompetencji

w

precyzyjnym

regulacyjnych

od

rozróżnieniu
wywłaszczenia

regulacyjnego, a co za tym idzie różnego rodzaju sytuacji „granicznych”, które w
wyjątkowych

okolicznościach

mogą

prowadzić

do

odpowiedzialności

odszkodowawczej państwa. Na podstawie orzecznictwa trybunałów międzynarodowych
można wskazać co najmniej kilka takich typowych obszarów regulacji. Są to, przede
wszystkim, ochrona środowiska naturalnego, dostęp do rynku krajowego lub
międzynarodowego, ochrona zabytków i miejsc kultu, a nawet wymogi dotyczące tzw.
sprawiedliwości społecznej899.
Podstawowym i najczęściej eksplorowanym obszarem regulacji, który zupełnie
wyjątkowo może prowadzić do wywłaszczenia, jest ochrona środowiska naturalnego.
Jednymi z pierwszych tego rodzaju spraw były sprawy orzeczone w ramach NAFTA –
Ethyl Corp. v. Canada (Jurisdiction) z 1998 r. i Methanex Corporation v. USA (Final)
z 2005 r. Obydwie sprawy dotyczyły uchwalenia przez Kanadę i USA przepisów
zakazujących lub poważnie ograniczających produkcję związków chemicznych na
bazie etanolu stanowiących dodatek do paliw samochodowych. Substancje po
898

Por. zwłaszcza wyroki ECHR w sprawie Scordino (no. 3) v. Italy z 17.05.2005 r. oraz z 6.03.2007 r.
W obu trybunał na to samo pozbawienie właścicieli kontroli nad ich nieruchomościami posługuje się
zamiennie francuskim l’expropriation indirecte oraz angielskim constructive expropriation. Obydwa
wyroki dostępna na: http://echr.coe.int/echr/en/hudoc, 08.03.2012. Porównaj również sprawę CPR v.
Vancouver przed kanadyjskim Sądem Najwyższym omówioną szerzej w R. Brown, “The Constructive
Taking at the Supreme Court of Canada: Once More, without Feeling”, UBC Law Review 2007, vol. 40,
s. 317.
899
Wymogi społeczne inwestycji, poleające na konieczności wyłożenia środków na rzecz współnot
lokalnych (np. poprzez budowę szkoły, bezpłatna pomoc medyczna lub zapewnieie dostępu do
elektryczności i bieżącej wody pitnej), jak również wymogi offsetowe inwestycji, polegające na
konieczności zwiększonym zaangażowania przysłu państwa miejsca inwestycji w inwestycji, doktryna
określa jako tzw. Trade Related Performance Reqruiments (TRPR). Więcej na ten temat: Ch. Bauman,
“An International Standard of Partial Compensation Upon the Expropriation of an Alien’s Property”,
CWRJIL 1987, vol. 19, s. 116.
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przedostaniu się do wód gruntowych miały poważnie zagrażać środowisku
naturalnemu, jak i zdrowiu ludzi. W przypadku przepisów kanadyjskich już na etapie
prac legislacyjnych tamtejsze MSZ ostrzegało ministerstwo ochrony środowiska, że
projektowana ustawa jest sprzeczna ze zobowiązaniami Kanady wynikającym z jej
członkostwa w NAFTA i WTO900. W drugiej z przywołanych spraw władze stanu
Kalifornia uznały, że związek o nazwie MTBE jest szkodliwy dla środowiska. Problem
polegał na tym, że ponad 1/3 potrzebnego do produkcji MTBE metanolu pochodziła od
kanadyjskiego Menthanexu, największego producenta tego związku na świecie901.
Kolejną generacją spraw, w których trybunały międzynarodowe musiały rozstrzygnąć
między interesem publicznym w postaci konieczności ochrony środowiska naturalnego
a prywatnym interesem inwestora zagranicznego była seria spraw przeciwko
Meksykowi –Metalclad Corporation v. Mexico, Waste Management, Inc. v. Mexico,
Technicas Medioambientales TECMED v. Mexico i Robert Azinian and others v.
Mexico902. Dotyczyły one, przede wszystkim, możliwości prowadzenia w Meksyku
przez

amerykańskich

inwestorów

działalności

gospodarczej

polegającej

gromadzeniu i utylizacji odpadów. W dwóch sprawach, Metalclad

na

i Waste

Management, punktem spornym między meksykańskimi władzami a amerykańskimi
inwestorami było uniemożliwienie tym drugim otwarcia i prowadzenia wysypisk
odpadów. W obydwu sprawach motywem działań lokalnych władz była konieczność
ochrony środowiska naturalnego. W obydwu trybunały stanęły na stanowisku, że
ewentualne wywłaszczenie ze strony meksykańskich władz wynikało nie tyle z
wykonywania kompetencji regulacyjnych zmierzających do ochrony środowiska
naturalnego, lecz raczej z niedotrzymania postanowień koncesji lub nieudzielenia
wszystkich wymaganych pozwoleń. Z tej perspektywy motywy państwa nie miały dla
obydwu trybunałów aż tak kluczowego znaczenia. Trybunały mogły stwierdzić, iż
środki zastosowane przez władze Meksyku są równoznaczne z wywłaszczeniem,
natomiast, w ich opinii, nie było koniecznym rozstrzygać, czy doszło do wywłaszczenia
regulacyjnego. W sprawie Metalclad Corporation v. Mexico środkiem ingerencji w
inwestycję spółki Metalclad okazała odmowa ze strony władz miasta Guadalcazar
900

§
21
decyzji.
Źródło:
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/assets/pdfs/ethyl6.pdf, 20.03.2012.
901
Patrz:
Part
II,
Chapter
D,
§§
2-4
wyroku.
Źródło:
http://italaw.com/documents/MethanexFinalAward.pdf, 20.03.2012.
902
Więcej na temat arbitrażu ekologicznego na podstawie NAFTA: M. Rosenberg, M. Cheah,
“Arbitrating Environmental Disputes”, ICSID Review, Spring 2001, vol. 16 nr 1, s. 39 i n.
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pozwolenia na budowę wysypiska, a przede wszystkim, dekret gubernatora stanu San
Luis Potosi z 1996 r. o utworzeniu rezerwatu, w granicach którego znalazło się otwarte
rok wczesnej wysypisko. Warto wskazać, że Metalclad posiadał wszelkie pozwolenia
na prowadzenie wysypiska ze strony władz federalnych odpowiedzialnych za ochronę
środowiska903. Mając to na uwadze trybunał orzekł:
111. Trybunał nie jest zmuszony do rozstrzygnięcia motywacji lub intencji wydania
Dekretu Ekologicznego. W rzeczy samej, stwierdzenie wywłaszczenia na podstawie
Dekretu Ekologicznego nie jest kluczowe by Trybunał mógł stwierdzić naruszenie art.
1110 NAFTA. Niemniej Trybunał jest zdania, że implementacja Dekretu
Ekologicznego może, sama w sobie, stanowić akt równoznaczny z wywłaszczeniem.
112. Konkludując, trybunał stwierdza, że Meksyk wywłaszczył pośrednio inwestycję
spółki Metalclad bez wypłaty spółce Metalclad odszkodowania tytułem wywłaszczenia.
Meksyk naruszył art. 1110 NAFTA904.

Wyrok w sprawie Metalclad był jak dotąd jedynym znanym wyrokiem na podstawie
art. 1110 NAFTA, w którym uznano wyższość prywatnego interesu inwestora nad
interesem publicznym w postaci ochrony środowiska naturalnego. W drugiej z
omawianych spraw o prowadzenie wysypisk odpadów, Waste Management, Inc. v.
Mexico, trybunał nie dopatrzył się konieczności badania stanu faktycznego w sprawie
pod kątem ewentualnego wywłaszczenia regulacyjnego905. Władze Meksyku nie
podniosły bowiem nigdy na etapie krajowym zarzutu konieczności ochrony środowiska
a jedynie nie dotrzymały postanowień koncesji o wydzierżawieniu amerykańskiej
spółce działki pod budowę wysypiska. Poza już wymienionymi do katalogu spraw
dotyczących środków ochrony środowiska można zaliczyć wiele innych niekoniecznie
orzekanych na podstawie NAFTA906. Jedną z najbardziej znanych jest Compania del
Desarollo de Santa Elena S.A. v. Costa Rica dotycząca braku odszkodowania za
wywłaszczenie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie granic już istniejącego
parku narodowego. W wyroku z 2000 r. trybunał zawarł jedną z ważniejszych sentencji
dotyczących relacji wywłaszczenia i środków ochrony środowiska:

903

§§ 47 i 48 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MetacladAward-English.pdf, 12.03.2012.
§§ 111 i 112 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MetacladAward-English.pdf, 12.02.2012.
905
§ 155 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/laudo_ingles.pdf, 21.03.2012.
906
Warto dodać, że w postępowaniach na podstawie NAFTA pozwanym państwom przysługuje prawo
do ochrony środowiska wyrażone w art. 1114 NAFTA. Więcej: J. Karl, “On the Way to Multilateral
Investment Rules – Some Recent Policy Issus”, ICSID Review: Foreign Investment Law Journal, Fall
2002, vol. 17 nr 2, s. 307.
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Środki wywłaszczeniowe o ochronę środowiska – nie ważne jak górnolotne i ważne dla
całości społeczeństwa – są w tym zakresie podobne do każdych innych środków
wywłaszczeniowych, jakie może zastosować państwo w celu wdrożenia swoich polityk:
tam gdzie mienie jest wywłaszczone, choćby na cele środowiskowe, i niezależnie od
tego, czy krajowe, czy cudzoziemskie, na państwie w dalszym ciągu spoczywa
obowiązek wypłaty odszkodowania907.

Sprawą zbliżoną do sprawy Santa Elena była sprawa inwestycyjna wniesiona przez
spółkę prawa chilijskiego przeciwko Peru – Empresas Lucetti SA v. Peru. Według stanu
faktycznego w sprawie największy chilijski producent makaronów wybudował fabrykę
na przedmieściach Limy. Choć spełnił wszelkie wymogi środowiskowe prawa
federalnego, w 2001 r. rada miejska Limy wydała dwa dekrety, na mocy których
cofnęła pozwolenie na budowę oraz zwróciła się do parlamentu federalnego o uznanie
podmokłych terenów, w okolicach których zlokalizowano fabrykę, za teren
chroniony908. Na tej podstawie Empresas Lucetti SA i jej peruwiańska spółka córka
wniosły o stwierdzenie wywłaszczenia. Sprawa nigdy nie doczekała się rozstrzygnięcia,
ponieważ trybunał uznał brak swojej jurysdykcji.
Poza ochroną środowiska naturalnego drugim charakterystycznym obszarem,
którego

regulowanie

nie

powinno

pociągać

za

sobą

odpowiedzialności

odszkodowawczej państwa, jest limitowanie dostępu do rynku krajowego lub
zagranicznego polegające na wprowadzeniu określonych kwot, limitów i kontyngentów
importowo-eksportowych. Wprowadzenie takich limitów może wynikać z wielu
przyczyn, najczęściej jest to próba ochrony gospodarki krajowej przed zagraniczną
konkurencją, ale również względy środowiskowe i zdrowotne. W orzecznictwie
wywłaszczeniowym co najmniej trzy sprawy dotyczyły tego rodzaju regulacji – Pope &
Talbot v. Canada (Interim), Chemtura Corporation v. Canada, Merrill & Ring Forestry
L.P. v. Canada. Jedną z pierwszych i najczęściej cytowanych współcześnie spraw jest
Pope & Talbot. Od 1969 r. amerykańska spółka za pośrednictwem dwóch kanadyjskich
spółek córek była właścicielem tartaków w Kolumbii Brytyjskiej eksportując ponad 90
% tzw. miękkiego drewna (softwood lumber) do USA909. W 1996 r. USA i Kanada

907

§ 72 wyroku. Źródło: http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp, 13.03.2012. Choć sprawa ta dotyczy
wywłaszczenia bezpośredniego przywołany fragment stał się inspiracją dla wielu wyroków w sprawach o
wywłaszczenie pośrednie np. Technicas Medioambientales TECMED v. Mexico (§ 121).
908
§§ 17-23 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/luchetti.pdf, 20.03.2012.
909
Sprawa Pope & Talbot jest odzwierciedleniem jednego z najdłużej trwających sporów handlowych w
stosunkach amerykańsko-kanadyjskich. Tzw. miękkie drewno pochodzące z Kanady stanowi
podstawowy budulec na amerykańskim rynku. Jego niekontrolowany import do USA jest stale
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osiągnęły porozumienie kończące długoletni spór handlowy o amerykańskie środki
protekcjonistyczne ograniczające import kanadyjskiego miękkiego drewna do USA. W
jego wyniku USA zobowiązały się do zniesienia środków w zamian za wprowadzenie
przez Kanadę reglamentacji eksportu miękkiego drewna (Export Contro List).
Kanadyjskie ograniczenia miały polegać na wprowadzeniu określonych opłat
administracyjnych powyżej określonych wielkości eksportowych910. Ponieważ Pope &
Talbot Ltd. znacznie przekraczali zwolnione z opłat limity eksportowe, wnieśli o
uznanie działań Kanady za wywłaszczenie. W odpowiedzi na te zarzuty Kanada
wskazała, że rzekome ograniczenie przez Kanadę dostępu do amerykańskiego rynku nie
jest prawem majątkowym, czy też inwestycją w rozumieniu NAFTA911. Kanada
wskazała również, że „państwo nie jest zobowiązane do zrekompensowania inwestycji
za jakąkolwiek stratę poniesioną poprzez nałożenie niedyskryminacyjnych środków
regulacji”912. Trybunał orzekł, iż co prawda dostęp do amerykańskiego rynku można
uznać za prawo majątkowe, niemniej, w okolicznościach tej konkretnej sprawy, prawo
to nie zostało przez Kanadę wywłaszczone:
Trybunał konkluduje, iż dostęp Inwestycji do rynku USA jest prawem majątkowym
podlegającym ochronie na podstawie art. 1110 [NAFTA], i że przepis ten obejmuje
swoim zakresem niedyskryminacyjną regulację, która, można tak powiedzieć, mieści
się w ramach wykonywania przez państwo tak zwanych police powers. Niemniej,
Trybunał nie wierzy by te środki regulacji stanowiły wystarczające naruszenie
działalności businessowej Inwestycji by można je scharakteryzować jako
wywłaszczenie na podstawie prawa międzynarodowego913.

W 2010 r. zapadły wyroki w dwóch innych sprawach dotyczących środków regulacji w
zakresie dostępu do rynku krajowego lub zagranicznego. W Chemtura Corporation v.
Canada kanadyjski i amerykański regulatorzy rynku nawozów rolniczych, m.in.
kanadyjska Pest Management Regulatory Agency (PMRA), wykreślili z rejestrów
dozwolonych pestycydów jeden ze szkodliwych dla ludzi środków wykorzystywanych
do opryskiwania nasion rzepaku, powodując tym samym zamknięcie dla amerykańskiej
spółki dostępu obu rynków914. Z kolei w Merrill & Ring Forestry L.P. v. Canada

oprotestowywany
przez
rodzimych
producentów
tego
drewna
w
USA.
http://www.cbc.ca/news/background/softwood_lumber/, 23.03.2012.
910
§§ 27-40 wyroku. Źródło: http://ita.law.uvic.ca/documents/InterimAward.pdf, 10.04.2011.
911
§ 87 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/InterimAward_001.pdf, 23.03.2012.
912
§ 90 wyroku. Ibidem.
913
§ 96 wyroku. Ibidem.
914
§§ 5-49 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/ChemturaAward.pdf, 13.03.2012.
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Więcej:

amerykański inwestor trudniący się wycinką drzew w Kolumbii Brytyjskiej poskarżył
się na kanadyjskie regulacje, zarówno federalne jak i stanowe, zobowiązujące go w
pierwszej kolejności do składania lokalnym kanadyjskim przedsiębiorcom ofert na
przetworzenie surowych pni drzew, a dopiero w przypadku braku zainteresowania ze
strony lokalnego rynku, umożliwiające mu ich eksport za granicę915. W obydwu
sprawach trybunały stwierdziły odpowiednio, że „udział w rynku” (market share) był
nieodzownym elementem businessu pestycydowego (Chemtura)916, zaś „prawo dostępu
do rynku międzynarodowego” (the right to access the international market) elementem
businessu eksportu pni drzewnych (Merrill)917. Jako tak rozumiane inwestycje,
powinny być one chronione przed wywłaszczeniem. Ponieważ jednak inwestycje te
były poddane uprawnionej regulacji ze strony państwa, odszkodowanie nie przysługuje.
Problem ten został naświetlony właśnie w sprawie Merrill & Ring Forestry L.P. v.
Canada:
143. Trybunał podziela pogląd wyrażony w Pope & Talbot w takim zakresie, w jakim
dostęp do rynku Stanów Zjednoczonych stanowił ważny aspekt działalności
gospodarczej w tamtej sprawie. Dlatego też Trybunał nie ma wątpliwości, iż w tej
sprawie dostęp do rynku międzynarodowego jest fundamentalnym aspektem businessu
Inwestora polegającym na eksporcie pni. Jeżeli to prawo jest wstrzymywane lub
zabrania się go z pewnością kwalifikuje się do ochrony na podstawie NAFTA, a to
ponieważ taki jest cel poczynionej inwestycji. Niemniej, nie może być wątpliwości, że
warunki i zasady na jakich takie prawo będzie wykonywane, mogą być poddane
słusznej regulacji, przy zastrzeżeniu, że nie doprowadza ona do znaczącej ingerencji w
business918.

Na koniec warto zaznaczyć, iż takich typowych obszarów, których regulowanie
nie powinno prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej, poza ochroną
środowiska naturalnego i dostępem do rynku krajowego lub zagranicznego, jest
znacznie więcej. Poza już wymienionymi mogą to być regulacje dotyczące ochrony
zabytków i miejsc kultu. Orzecznictwu znanych jest kilka tego rodzaju spraw, w
których państwa usprawiedliwiały ingerencję w mienie cudzoziemca koniecznością
przyjęcia regulacji w zakresie ochrony zabytków (vide Southern Pacific Properties v.
Egypt)919 lub uszanowania miejsc kultu (vide Glamis Gold Ltd. v. USA)920.
915

§§ 26-38 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MerrillAward.pdf, 28.03.2012.
§ 258 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/ChemturaAward.pdf, 28.03.2012.
917
§ 143 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/MerrillAward.pdf, 28.03.2012.
918
§ 143 wyroku. Ibidem.
919
§ 64 i 65 wyroku. Źródło: ILM 1993, vol. 32, s. 949.
916
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3.3. Doktryna tzw. police powers

Pojęciem nieco odmiennym od pojęcia kompetencji regulacyjnych są tzw.
„kompetencje władcze” państwa (police powers). Kompetencje władcze państwa
wynikają z jego iure imperii, czyli możliwości władczego decydowania o sprawach
ogółu społeczeństwa – bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym, przeciwdziałaniu
klęskom żywiołowym, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, dostępie do broni921,
wysokości ceł i podatków, kursach walut, opiece zdrowotnej w obszarach ratownictwa i
transplantologii, normach fito-sanitarnych, nakazach i zakazach w komunikacji
drogowej, wodnej i powietrznej, itd. To co jest wspólnym mianownikiem dla
kompetencji regulacyjnych i kompetencji władczych to fakt, iż w ich wyniku dochodzi
do zniszczenia lub poważnego pogorszenia wartości mienia należącego do
cudzoziemca. Najczęściej stosowanym w tym kontekście terminem jest pozbawienie
(depriviation). W przeciwieństwie jednak do kompetencji regulacyjnych kompetencje
władcze nie powinny nigdy prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej
państwa. Doktryna police powers ma długą historię i choć nie jest tożsama z pojęciem
kompetencji regulacyjnych, jest jego pierwowzorem. Już w 1954 r. F. Joseph w
następujący

sposób

określił

różnicę

między

kompetencjami

władczymi

a

nacjonalizacją:
Nacjonalizację należy odróżnić od środków opartych na uprawnionym zastosowaniu
tak zwanej police power państwa. W wykonaniu swojej police power państwo może
uszkodzić lub zniszczyć prywatne mienie dla ochrony zdrowia, moralności lub
bezpieczeństwa swoich obywateli. W tym celu może nakazać uwolnienie niewolników,
uśpienie chorych zwierząt oraz utylizację nielegalnego alkoholu. W żadnej z tych
sytuacji państwo nie nabywa niczego dla użytku publicznego. Właściwe sprawowanie
suwerennej władzy opodatkowania, nakładania kar i kontrolowania waluty również nie
może być określane jako nacjonalizacja922.

920

Patrz: 76-84 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Glamis_Award_001.pdf, 26.03.2012.
Por. jednak The Phare Case między Francją a Nikaraguą o konfiskatę ładunku broni z francuskiego
statku, w której francuski sąd orzekając jako trybunał arbitrażowy zdecydował o obowiązku wypłaty
odszkodowania. Więcej na temat tej sprawy: A. Newcombe, “The Boundaries of Regulatory
Expropriation in International Law”, ICSID Review 2005, vol. 20, nr 1, s. 31.
922
F. M. Joseph, “International Aspects of Nationalization. An Outline”, [w:] Fifth International
Conference of the Legal Profession, Monte Carlo (Monaco) July 19-24, 1954, The Hague 1954, s. 1 i 2.
921

282

Doktryna kompetencji władczych nie jest absolutna. Jak słusznie wskazuje G. Christie
to, że państwo usprawiedliwia naruszenie mienia cudzoziemca działaniem w ramach
kompetencji władczych, nie może powstrzymać trybunałów międzynarodowych przed
możliwością niezależnej weryfikacji tego rodzaju sytuacji, aczkolwiek granicą tej
weryfikacji jest słuszne i wiarygodne uzasadnienie tych działań w perspektywy celu,
jaki państwo zamierzało osiągnąć923. I rzeczywiście trybunały międzynarodowe podjęły
się weryfikacji kompetencji władczych. Jedną z niewielu spraw, w której to uczyniono
była sprawa Too v. Greater Modesto Insurance Associates and the US orzeczona w
przez IUSCT. Zgodnie ze stanem faktycznym w sprawie amerykańska administracja
podatkowa zlicytowała kalifornijski dom i licencję alkoholową irańskiego obywatela z
tytułu zaległości podatkowych w wysokości 70 000 USD. IUSCT uznał takie działanie
amerykańskich władz za przejaw kompetencji władczych, odrzucając tym samym
zarzut o wywłaszczenie tego mienia. Na poparcie swoich wniosków trybunał odwołał
się do dwóch spraw z początku XX w. – Kügele p. Państwu Polskiemu przed
Trybunałem Górnośląskim oraz Brewer, Moller & Co. Case przed niemieckowenezuelską komisją arbitrażową924.
We współczesnych sprawach inwestycyjnych wykształciła się w miarę jednolita
linia orzecznicza w zakresie kompetencji władczych państwa. W 2002 r. w sprawie M.
R. Feldman v. Mexico (Merits) trybunał arbitrażowy, cytując amerykański komentarz
tzw. Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States z 1987 r.,
wskazał, że państwo nie jest odpowiedzialne za utratę mienia lub pogorszenie jego
wartości w rezultacie „generalnego opodatkowania, regulacji, przepadku w wyniku
przestępstwa lub innego rodzaju działania powszechnie uznanego za mieszczącego się
w ramach kompetencji władczych państw …”925. Warto zwrócić uwagę, iż, zdaniem
trybunału, zakres pojęcia police powers jest na tyle szeroki, że obejmuje również
kompetencje regulacyjne państwa. Takie właśnie rozumienie kompetencji władczych
obejmujące swoim zakresem kompetencje regulacyjne zostało zaakcentowane już w
2000 r. w wyroku w sprawie Pope & Talbot v. Canada (Interim)926.
923

G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law”, BYIL 1962, vol. 38, s.
338.
924
§§ 26 i 27 wyroku. Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1469.aspx, 11.03.2012. Szerzej na ten
temat w: G. Aldrich, “What Constitutes Compensable Taking of Property? The Decision of the Iran –
United States Claims Tribunal”, AJIL 1994, vol. 88, nr 4, s. 605. Sprawa Brewer, Moller & Co. Case
dostępna w: RIAA 2006, vol. X, s. 423.
925
§ 105 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/feldman_mexico-award-english.pdf, 10.03.2012.
926
§ 96 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/InterimAward_001.pdf, 23.03.2012.
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W sprawie Técnicas Medioambientales TECMED v. Mexico trybunał
potwierdził, że jeżeli szkoda w majątku cudzoziemca powstała na skutek postępowania
państwa w granicach jego kompetencji władczych, nie wymaga ona odszkodowania:
119. Zasada, iż wykonywanie przez państwo własnych suwerennych obowiązków w
granicach swoich kompetencji władczych może powodować szkodę materialną u tych,
którzy są poddani tym obowiązkom … bez przyznania im prawa do jakiegokolwiek
odszkodowania, jest bezsporna927.

W konsekwencji wszelkie działania organów państwa zmierzające do wyegzekwowania
nakazów i zakazów wynikających z prawa karnego i administracyjnego, konieczności
ratowania życia lub zdrowia, i wielu innych, nie uprawniają do odszkodowania, choćby
nawet prowadziły do całkowitego zniszczenia mienia cudzoziemca.
W 2006 r. inny trybunał arbitrażowy przeprowadził pogłębioną analizę
kompetencji władczych i kompetencji regulacyjnych państwa w sprawie Saluka
Investment B.V. v. Czech Republic. Tym razem analiza ta została przeprowadzona na
podstawie czechosłowacko-holenderskiego BIT z 1991 r.928. Trybunał starając się
ustalić odpowiedzialność czeskiego regulatora rynku bankowego wobec holenderskiego
inwestora odwołał się do wielu źródeł pomocniczych – tzw. Restatement (Third) of
Foreign Relations Law of the United States z 1987 r., The Harvard Draft Convention z
1961 r. i OECD Draft Convention on the Protection of Foreign Property z 1967 r.929.
Trybunał nie różnicował pojęć kompetencje regulacyjne i kompetencje władcze. Uznał
je za pojęcia tożsame. Stanowisko trybunału odzwierciedlało ogólną tendencję w
orzecznictwie międzynarodowym zamiennego stosowania wskazanych pojęć. I chyba
tylko dlatego, że trybunał nie dokonał rozróżnienia między kompetencjami
regulacyjnymi a kompetencjami władczymi, dopuścił wyjątkowo możliwość uznania
działań czeskiego regulatora za wywłaszczenie. Niemniej, według trybunału, działania
te nie mogły pociągać za sobą obowiązku wypłaty odszkodowania:
258. Wyjątki te nie osłabiają w żaden sposób zasady, iż niektóre odebrania lub
pozbawienia nie podlegają rekompensacie. Co najwyżej przypominają one
927

§ 119 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 10.03.2012.
A konkretnie art. 5 holendersko-czechosłowackiego BIT z 29.04.1991 r. o ochronie przed
wywłaszczeniem.
Źródło:
http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/czech_netherlands.pdf,
12.03.2012.
929
Więcej: § 256, 259 i 260 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Saluka-PartialawardFinal.pdf,
13.03.2012.
928
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ustawodawcy lub w rzeczywistości arbitrowi, że tak zwany ‘wyjątek kompetencji
władczych’ nie ma charakteru absolutnego930.

W kolejnych paragrafach trybunał kontynuował rozważania na temat kompetencji
władczych, przywołując na tę okoliczność wyrok w sprawie Methanex Corporation v.
USA (Final):
262. W opinii Trybunału zasada, że państwo nie dopuszcza się wywłaszczenia i dlatego
nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej na rzecz pozbawionego posiadania
inwestora zagranicznego, gdy przyjmuje środki regulacyjne, które ‘są powszechnie
uznane za police power Państw’ jest współcześnie częścią międzynarodowego prawa
zwyczajowego. Istnieje obszerne orzecznictwo na poparcie tego twierdzenia. Jak
stwierdził ostatnio trybunał w Methanex Corporation v. USA (Final) w swoim
ostatecznym wyroku ‘jest zasadą międzynarodowego prawa zwyczajowego, że kiedy
szkoda materialna jest rezultatem regulacji bona fide w granicach kompetencji
władczych Państwa, odszkodowanie nie jest wymagane931.

Jak wskazał trybunał regulacje zastosowane w granicach kompetencji władczych nie są
wywłaszczeniem i nie mogą prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej
państwa. Co ciekawe, trybunał uznał, iż zasada ta ma charakter prawa zwyczajowego.
Podsumowując należy wskazać, że wykonywanie kompetencji władczych przez
państwo nie powinno nigdy prowadzić do prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności
państwa. Gdyby chcieć ulokować działanie w granicach police powers na skali różnego
rodzaju działań i zaniechań państw wobec cudzoziemców, należałoby wskazać, iż skala
takich działań, obejmująca czynności od najbardziej oczywistego odebrania mienia
usprawiedliwionego życiem i zdrowiem ogółu społeczeństwa aż po różnego rodzaju
formy wywłaszczenia pośredniego, przedstawiałaby się następująco: działanie w
granicach police powers – działanie w ramach kompetencji regulacyjnych –
wywłaszczenie regulacyjne – wywłaszczenie pośrednie. Wynika z tego, że działania w
ramach police powers jest niewzruszalne i nie prowadzi do odpowiedzialności
odszkodowawczej państwa.

930

§ 258 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Saluka-PartialawardFinal.pdf, 13.03.2012.
§ 262 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Saluka-PartialawardFinal.pdf, 13.03.2012. Nie
jest jasne na ile przywołany w wyroku Saluka Investment B.V. v. Czech Republic fragment wyroku w
sprawie Methanex Corporation v. USA został przywołany prawidłowo. Nieststy w wyroku z w sprawie
Methanex trudno douszkać się para. 410, na który powołuje się trybunał w sprawie Saluka .Niestety ten
prawdopodobny błąd został powtórzony w monografii: R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of
International Investment Law, Oxford 2008, s. 110.
931
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***

4. Podsumowanie
Orzecznictwo dotyczące wywłaszczenia pośredniego stanowi prawdopodobnie
najbardziej istotną część jurisprudence constante trybunałów międzynarodowych w
sporach wywłaszczeniowych. W rzeczywistości jurisprudence constante w sporach
wywłaszczeniowych rozwinęło się głównie ze względu na wyróżnienie obok
wywłaszczenia bezpośredniego również wywłaszczenia pośredniego, czyli takiego
które nie prowadzi do formalnego odebrania tytułu prawnego, lecz które przejawia się
w ingerencji lub kontroli nad mieniem, a w konsekwencji, prowadzi do utraty wartości
ekonomicznej mienia:
1) Dla stwierdzenia wywłaszczenia pośredniego nie są ważne intencje, jakimi
kierowało się państwo, ale obiektywny skutek aktów państwa (vide
Tippetts, Abbett, McCarthy and Stratton v. TAMS-AFFA). Sama ingerencja
lub kontrola nad mieniem nie jest jeszcze jednoznaczna z wywłaszczeniem
(vide PSEG and others v. Turkey).
2) W świetle dotychczasowego orzecznictwa w sporach wywłaszczeniowych
można stwierdzić, iż tzw. „inne środki godzące w prawa majątkowe” oraz
tzw.

„środki

równoznaczne

z

wywłaszczeniem”

są

przejawem

wywłaszczenia pośredniego.
3) Wywłaszczenie postępujące to taka forma wywłaszczenia pośredniego, na
które składa się cała seria działań lub zaniechań ze strony państwa
skutkująca

utratą

przez

cudzoziemca

wartości

jego

mienia.

O

wywłaszczeniu postępującym przesądza „ostatnia kropla przechylająca
czarę goryczy” (vide Siemens A.G. v. Argentina).
4) W świetle jurisprudence constante do form wywłaszczenia pośredniego
skutkujących odpowiedzialnością międzynarodową państwa z tytułu
wywłaszczenia można zaliczyć: ustanowienie nowego zarządu lub zarządu
komisarycznego w spółce (vide Starrett Housing Corp. v. Iran
(Interlocutory) i Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA);
zupełnie

wyjątkowo

nadmierne

opodatkowanie

prowadzące

do

wywłaszczenia (vide Link-Trading Joint Stock Company v. Moldova a
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contrario); naruszenie lub cofnięcie koncesji, licencji lub zezwolenia (vide
Goetz and Others v. Burundi); wywłaszczenie na skutek „błędnego”
orzeczenia sądu krajowego (vide Décision N° 196); jak również
aresztowanie lub wydalenie inwestora lub osoby kluczowej dla inwestycji
(vide Biloune and Marine Drive Complex Ltd. v. Ghana).
5) Począwszy od wyroku w sprawie Pope & Talbot v. Canada (Interim) w
orzecznictwie wywłaszczeniowym rozwinęła się teoria, w świetle której
państwo, realizując kompetencje regulacyjne w określonym obszarze życia
gospodarczo-społecznego,

może

międzynarodową za wywłaszczenie.
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ponosić

odpowiedzialność

ROZDZIAŁ VI
LEGALNOŚĆ WYWŁASZCZENIA

1. Prawo do wywłaszczenia

1.1. Prawo do wywłaszczenia i jego geneza

Wywłaszczenie jest prawem. Jest prawem przysługującym państwu. W różnych
kulturach prawnych prawo to jest różnie określane932, natomiast jego sens jest
niezmienny. Posługując się pojęciem prawa do wywłaszczenia z anglosaskiej kultury
prawa, tzw. eminent domain, prawo to można zdefiniować jako „prawo suwerena do
nabycia jakiegokolwiek mienia w granicach własnego terytorium na cel publiczny … i
pod warunkiem słusznego odszkodowania”933. Jest to prawo, które zakłada możliwość
podjęcia przez państwo „szczególnych środków” dla przeciwdziałania „klęskom
naturalnym, społecznym i międzynarodowym”934. W uzasadnionych przypadkach jest
synonimem opisywanych już „kompetencji regulacyjnych” (regulatory power) i
„kompetencji władczych” (police power) państwa.
Prawo do wywłaszczenia było znane od zamieszkałych czasów. W doktrynie
prawa przeprowadzono wnikliwą analizę uprawnień państwa do pozbawienia
cudzoziemca jego mienia935. Analiza ta sięga czasów antycznego Rzymu, gdzie
możliwość przejęcia przez państwo prywatnego mienia istniała jedynie w odległych
prowincjach imperium i jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Instytucja wywłaszczenia
zaczęła się kształtować w Średniowieczu wraz z kształtowaniem się nowożytnej
koncepcji suwerenności. To od suwerena pochodziło wszelkie prawo pozytywne
umożliwiające ingerencję w prywatne mienie. Jedynym ograniczeniem kompetencji
932

Por. zwłaszcza M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów
1933.
933
Takiego też pojęcia prawa do wywłaszczenia (eminent domain) użył trybunał arbitrażowy w sprawie
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Philippines (§ 232) odwołując się do filipińskich
norm konstytucyjnych. Źródło: http://italaw.com/documents/FraportAward.pdf, 14.06.2012.
934
R. Khan, The Iran-United States Claims Tribunal. Controversies, Cases and Contribution, Dordrecht
1990, s. 180.
935
G. White, Nationalization of Foreign Property, London 1961, s. 32 – 38. F. Mann, “Outline of History
of Expropriation”, Law Quarterly Review1959, vol. 75, s. 188 i n.
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średniowiecznego monarchy było prawo natury chroniące prawa nabyte, również
własność. Stąd też pozbawienie własności musiało być w odpowiedni sposób
uzasadnione, charakteryzować się iusta causa. Oczywistym uzasadnieniem przepadku
mienia było przestępstwo prawa karnego936. Jeden z niemieckich uczonych, O. Gierke,
przedstawił dwie zasady, które tłumaczą nowożytną koncepcję wywłaszczenia mienia
cudzoziemców. Po pierwsze, prawo własności miało mieć swoje podstawy w ius
gentium, które, zdaniem uczonego, miało pochodzić wprost z prawa natury, czyli z
pominięciem prawa pozytywnego. Po drugie, suweren miał mieć możliwość nałożenia
na siebie szczególnego rodzaju ograniczenia w formie umowy, na mocy której
powściągałby swoje uprawnienia do wywłaszczenia. Naruszenie tego ograniczenia
wiązało się z obowiązkiem jego naprawienia937.
W późnym Średniowieczu, czyli w okresie, w którym doszło do uznania prawa
suwerena do wywłaszczenia, powszechnie obowiązywała już zasada terytorialności
prawa938. W świetle tej zasady prawo miało obowiązywać na danym terytorium
niezależnie od narodowości osób tam przebywających. Prawo nie podążało już za
cudzoziemcem, niezależnie od tego, gdzie się on znajdował. Cudzoziemcy byli odtąd
poddani prawu lokalnemu, czyli prawu miejsca ich aktualnego pobytu, włącznie z
prawem umożliwiającym wywłaszczenie ich mienia. Poddanie mienia cudzoziemców
wywłaszczeniu odbywało się niezależnie od innych możliwości odebrania lub przejęcia
tego mienia, a zwłaszcza wywodzącej się właśnie ze Średniowiecza zasady ius
alibinatus939, na mocy której po śmierci cudzoziemca jego mienie „powracało”
(reverse) do majątku suwerena, tak jakby nigdy ono do cudzoziemca nie należało.
Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na wykształcenie się prawa do
wywłaszczenia była instytucja obywatelstwa. Przypisanie danej osobie obywatelstwa,
niezależnie od zasady terytorialności prawa, pozwoliło określić różnice w sposobie
regulacji

mienia

cudzoziemców.

należącego
I

choć

od

do

obywateli

Średniowiecza

państwa
prawo

wywłaszczającego
do

wywłaszczenia

oraz
było

niekwestionowane, z uwagi na instytucję obywatelstwa na przestrzeni kilku kolejnych
wieków w stosunku do cudzoziemców wykształcił się preferencyjny standard
postępowania. Choć standard o konieczności honorowego traktowania cudzoziemców

936

G. White, Nationalization of Foreign Property, London 1961, s. 32.
Ibidem.
938
E. Borchard, “The Diplomatic Protection of Citizens Abroad”, AJIL 1913, vol. 7, nr 3, s. 499 i n.
939
Zasada ta wywodzi się z prawa francuskiego.
937
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był znany wielu porządkom prawnym, ostatecznie stał się powszechny dopiero w XVIII
w. Stało się tak m.in. za sprawą doktryny prawa międzynarodowego a zwłaszcza
odrębnemu rozdziałowi poświęconemu traktowaniu cudzoziemców w dziele E. de
Vattela z 1758 r. pt. Droit des gens. Wykształcenie się obywatelstwa umożliwiło
cudzoziemcom powoływanie się nie tylko na krajowe środki ochrony ich mienia przed
wywłaszczeniem, ale również wyposażyło cudzoziemców w możliwość wnioskowania
o opiekę ze strony państwa swojego obywatelstwa, czyli o tzw. opiekę
dyplomatyczną940. W praktyce opieka dyplomatyczna jako instytucja ochrony
obywateli przed wywłaszczeniem ze strony państwa swojego obywatelstwa weszła do
powszechnej świadomości i zastosowania w okresie Rewolucji Francuskiej. W tym
okresie prawo do wywłaszczenia było już bezsprzeczne. Od końca XVIII w. co raz
bardziej popularna stawała się również idea obowiązkowej rekompensaty za
wywłaszczenie. Źródłem braku możliwości pozbawienia danej osoby własności bez
wypłaty rekompensaty było przekonanie, iż suweren nie mógł czynić niczego co było
sprzeczne z „prawem boskim” (divine law), „prawem nienaruszalnym i uświęconym”
(droit inviolable et sacré)941. W XIX i XX w. prawo do wywłaszczenia było nie tylko
niekwestionowane, ale wraz ze wzrostem popularności ideologii nacjonalistycznych i
socjalistycznych prawo to było co raz częściej stosowane przez państwa w celu
realizacji określonych polityk ekonomiczno-społecznych. Najczęściej procesom tym
towarzyszyła odmowa jakiejkolwiek rekompensaty wobec byłych właścicieli za
utracone mienie942. W XX w. prawo do wywłaszczenia było przedmiotem
korespondencji dyplomatycznej wielu państw, m.in. w sporach o nacjonalizację mienia
amerykańskich obywateli w Meksyku, mienia obywateli holenderskich w Indonezji, jak
również spółki zarządzającej Kanałem Sueskim w 1956 r.943. Po 1945 r. w dobie
dekolonizacji i gwałtownego wzrostu popularności ustrojów socjalistycznych wśród
nowopowstałych państw prawo do wywłaszczenia stało się synonimem publicznej
940

E. Borcahrd, “The Diplomatic Protection of Citizens Abroad”, AJIL 1914, vol. 7, nr 3, s. 500 i n.
Por. art. XVII Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., która stanowi (franc.): « La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité ». Źródło: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp, 23.05.2012.
942
Por. M. Lachs, „Nacjonalizacja i rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych”, PiP 1958,
zeszyt 19 (152), s. 521.
943
Patrz: nota Sekretarza Stanu USA do ambasadora Meksyku w Waszyngtonie z dn. 21 lipca 1938 r.
oraz nota Ministra Spraw Zagranicznych Meksyku do ambasadora USA w Mexico City z dn. 3 sierpnia
1938 r. [w:] AJIL Suplement 1938, vol. 32, s. 181 i n. oraz 186 i n. Praktyka dyplomatyczna państw w
zakresie uznania prawa do wywłaszczenia opisana została m.in. w sprawie Texaco Overseas Petroleum
Co. and California Asiatic Oil Co. v. Libya (Final) (§ 60). Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 21 i 22.
941
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kontroli nad zasobami naturalnymi, głównie ropą i gazem. Zostało ono ujęte w szeregu
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, potwierdzając tym samym zwyczajowy
charakter tego prawa w prawie międzynarodowym. Postanowienia tych rezolucji były
zgodne co do jednego – suwerennego prawa do dysponowania przez państwa,
zwłaszcza te nowopowstałe, ich bogactwami naturalnymi i regulowania działalności
gospodarczej w tym zakresie na swoim terytorium, włącznie z prawem do
nacjonalizacji lub wywłaszczenia własności należącej do cudzoziemców. Po raz
pierwszy prawo to zostało wyartykułowane w rezolucji nr 626 (VII) z 1952 r., a
następnie rozwinięte w rezolucji nr 1803 (XVII) z 1962 r. w sprawie permanentnej
suwerenności nad zasobami naturalnymi. W art. I ust. 1 i 4 tej ostatniej rezolucji
wskazano:
1. Prawo ludów i narodów do stałej suwerenności nad ich bogactwem i zasobami musi
być wykonywane w celu rozwoju narodowego i dla dobra mieszkańców
zainteresowanego Państwa …
4. Nacjonalizacja, wywłaszczenie lub rekwizycja będzie uzasadniona względami
użyteczności publicznej, bezpieczeństwa lub interesu narodowego, uznanych jako
ważniejszych od czysto indywidualnego lub prywatnego interesu, zarówno krajowego,
jak i międzynarodowego …944

Zbliżone postanowienia znalazły się w rezolucji nr 3281 (XXIX) z 1974 r. zawierającej
Kartę Praw i Obowiązków Ekonomicznych Państw. Choć obydwie rezolucje różniły się
od siebie w szczegółach dotyczących obowiązku wypłaty odszkodowania945, istota
prawa do wywłaszczenia nie uległa zmianie. W obydwu prawo do wywłaszczenia stało
się jednym z kilku praw wynikających z suwerenności państw nad zasobami
naturalnymi. Art. 2 Karty w ust. 1 rozpoczyna się od potwierdzenia tej zasady:
1. Każde Państwo posiada i będzie swobodnie wykonywać pełną i permanentną
suwerenność, włącznie z posiadaniem, korzystaniem i dysponowaniem całym swoim
bogactwem, zasobami naturalnymi i aktywnością gospodarczą946.

944

Źródło: http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/1803(XVII)&Lang=E&Area=RESOLUTION, 22.05.2012.
945
Rezolucja nr 3281 (XXIX) z 1974 r. stanowiła regres w stosunku do rezolucji nr 1803 (XVII) z 1962
r. w tym sensie, iż obowiązek wypłaty odszkodowania poddawał wyłącznie prawu i jurysdykcji krajowej
zainteresowanego państwa bez odwołania się w tym zakresie do standardu prawa międzynarodowego.
Więcej na ten temat patrz: Y. Dinstein, “Deprivation of Property of Foreigners under International Law”
[w:] N. Ando, E. McWhinney, R. Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, The Hague
2002, vol. 2, ss. 850-852.
946
Źródło: http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/83/IMG/NR073883.pdf?OpenElement, 22.05.2012.
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W ust. 2 z kolei został wskazany katalog konkretnych praw, jakie wynikają z
suwerenności nad zasobami naturalnymi. Do katalogu tego zaliczono trzy prawa, a
mianowicie: a) prawo do regulowania i sprawowania władzy nad inwestycjami
zagranicznymi w granicach krajowej jurysdykcji i prawa, b) prawo do regulowania i
nadzoru nad korporacjami transnarodowymi, i najważniejsze c) prawo do
wywłaszczenia, nacjonalizacji lub innego rodzaju transferu zagranicznego mienia.
Współcześnie, czyli na przełomie XX i XXI w. prawo do wywłaszczenia było
przywoływane przez państwa w licznych sporach inwestycyjnych jako przejaw
kompetencji suwerennych państw. Licznie zawierane umowy o wzajemnej ochronie
inwestycji (BIT) nie zakazują tego prawa, lecz uznają je za przejaw suwerenności947.

1.2. Prawo do wywłaszczenia jako prawo suwerenne

Prawo państwa do wywłaszczenia jest prawem suwerennym. Wynika z
suwerennej woli państwa do decydowania o swoim ustroju politycznym, gospodarczym
i społecznym. Potwierdza to treść wspomnianej już rezolucji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ nr 626 (VII) z 1952 r., w której wskazano, iż prawo państw do eksploatacji
zasobów naturalnych jest nierozerwalnie związane z ich suwerennością (inherent with
their sovereignity)948. Jak zauważa F. Garcia-Amador, specjalny sprawozdawca ILC w
IV Raporcie o odpowiedzialności państw z 1959 r., prawo do wywłaszczenia jest
tradycyjnie postrzegane jako przejaw władzy dyskrecjonalnej osadzonej głęboko w
suwerenności i jurysdykcji, które państwo posiada nad wszystkimi osobami i rzeczami
znajdującymi się na jego terytorium949. Takie też rozumienie prawa do wywłaszczenia
lub, szeroko, do wszelkiego rodzaju regulowania sytuacji mających miejsce na
terytorium państwa, utrwaliło się w orzecznictwie międzynarodowym. Przykładem
sprawy, w której trybunał potwierdził prawo do regulacji, jako to które wynika z
suwerenności terytorialnej państwa, była sprawa The North Atlantic Coast Fisheries,
czyli amerykańsko-brytyjski spór sięgający początków XIX w. o amerykańskie połowy
947

Tak: M. Reisman, R. Solane, “Indirect Expropriation and its Valuation in the BIT Generation”, BYIL
2003, vol. 74, s. 134.
948
Źródło: http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/079/69/IMG/NR007969.pdf?OpenElement, 23.05.2012.
949
International responsibility. Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC Yearbook
1959,
vol.
II,
s.
11,
para.
41,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1959_v2_e.pdf, 13.07.2012.
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u wybrzeży brytyjskiego Półwyspu Labrador. Zjednoczone Królestwo oraz władze
Kanady i Nowej Funlandii stały na stanowisku, iż traktat z 1818 r. kończący wojnę
amerykańsko-brytyjską upoważnił je do regulowania, a w konsekwencji, do
ograniczania połowów dokonywanych przez amerykańskich rybaków. Trybunał, co do
zasady, uznał suwerenne prawo do regulowania połowów mających miejsce na
terytorium Kanady lub Nowej Funlandii, albowiem „prawo do regulowania wolności
przyznanych przez traktat z 1818 r. jest atrybutem suwerenności, i jako takie musi być
uznane za występujące po stronie suwerena terytorialnego, chyba że zostanie wykazane
co innego”950. Na prawo do wywłaszczenia jako prawo suwerenne powoływano się
również we współczesnym orzecznictwie. Przykładowo na suwerenny charakter tego
prawa powoływano się m.in. w sprawie Amoco International Finance Corp. (Partial)951
i Impregilo S.p.A. v. Pakistan (Jurisdiction)952.
Prawo do wywłaszczenia może wynikać nie tylko z suwerenności, czyli z
władzy samodzielnej i całkowitej (sovereign authority, puissance publique)953. Może
ono wynikać również z podstawowego prawa przysługującego każdemu państwu, czyli
z prawa do istnienia, czy też z tzw. „prawa do przetrwania” (right of selfpreservation)954. Niezależnie od tego, czy prawo do wywłaszczenia wynika z władzy
suwerennej, czy – nieco szerzej – z podstawowego prawa państwa do istnienia, jest ono
powszechnienie uznane na arenie międzynarodowej i tylko w określonym zakresie
regulowane prawnomiędzynarodowo. W 1958 r. M. Lachs w następujący sposób
opisywał rozważania na ten temat:
Rozważanie międzynarodowych skutków nacjonalizacji nie może się obejść bez
właściwego jej umiejscowienia na płaszczyźnie praw i obowiązków państw w
stosunkach międzynarodowych, a zatem bez ustalenia, w jakich granicach decyzje
władzy państwowej nie podlegają żadnej kontroli z zewnątrz, leżą więc w ramach tego,
co nazwać można jego suwerenną wolą …
W ramach tych suwerennych uprawnień państwa mieści się nacjonalizacja, jeden z
ważnych współczesnych procesów przemian ekonomiczno-społecznych. Uznanie jego
to sprawa długa i bolesna. Można jednak dziś stwierdzić bez zastrzeżeń, że prawo do
nacjonalizacji zostało potwierdzone zarówno przez judykaturę krajową, jak i

950

RIAA
2006,
vol.
XI,
s.
180.
Por.
też
ss.
189-190.
Źródło:
http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XI/167-226.pdf, 27.05.2012.
951
§ 85 wyroku. Źródło: ILM 1988 vol. 27, s. 1338.
952
§ 278 decyzji. Źródło: http://italaw.com/documents/impregilo-decision.pdf, 11.07.2012.
953
Pojęciem puissance publique posłużył się m.in. trybunał arbitrażowy w sprawie Impregilo S.p.A. v.
Pakistan (Jurisdiction) . Ibidem.
954
Por. International responsibility …, op. cit., s. 11, para. 41.
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międzynarodową, w aktach i dokumentach dyplomatycznych, a także przez znakomitą
większość teoretyków prawa955.

Choć prawo do wywłaszczenia jest prawem suwerennym, nie oznacza, że nie
wywołuje określonych skutków na arenie międzynarodowej. Państwo korzystając z
prawa do wywłaszczenia musi uwzględniać dwie kwestie, po pierwsze, wobec kogo to
prawo jest stosowane, tj. czy wobec własnego obywatela, czy cudzoziemca, oraz, po
drugie, czy państwo przed zastosowaniem tego prawa nie nałożyło na siebie
szczególnego ograniczenia na gruncie prawa międzynarodowego. Jest powszechnie
uznanym standardem prawa międzynarodowego, iż państwa korzystając z prawa do
wywłaszczenia muszą stosować znacznie bardziej preferencyjne reguły postępowania
wobec cudzoziemców, aniżeli wobec własnych obywateli. Niezależnie od tego państwa
zaciągają również określone zobowiązania ograniczające ich prawo do wywłaszczenia,
zarówno w drodze umów międzynarodowych, jak i kontraktów lub koncesji
ulegających umiędzynarodowieniu. Jak zauważył w 1959 r. jeden z amerykańskich
prawników, F. Joseph:
Prawo państwa do nacjonalizacji mienia w granicach jego jurysdykcji jest
niezaprzeczalne, niezależnie od tego, czy właścicielem jest obywatel czy cudzoziemiec.
Za sprawą traktatu, koncesji lub innego porozumienia państwo może jednak wyłączyć
lub ograniczyć swoje prawo do nacjonalizacji. Na gruncie prawa międzynarodowego
nacjonalizacja sprzeczna z takim porozumieniem będzie stanowić delikt i podstawę
odpowiedzialności odszkodowawczej państwa956.

Odnosząc się do poglądów F. Josepha warto podkreślić, że prawo do wywłaszczenia
jest prawem suwerennym, o którym dyskrecjonalnie decyduje dane państwo. Powstaje
wówczas pytanie o hierarchię ważności między prawem do wywłaszczenia, a
zaciągniętymi wobec cudzoziemców zobowiązaniami umownymi, które w taki lub inny
sposób ograniczają stosowanie tego prawa. Innymi słowy, czy możliwe jest
nieprzestrzeganie przez państwo zobowiązań zaciągniętych wobec cudzoziemców z
uwagi na suwerenny charakter prawa do wywłaszczenia. Odpowiedzi na to pytanie w
1977 r. udzielił trybunał arbitrażowy w sprawie Texaco Overseas Petroleum Co. and
California Asiatic Oil Co. v. Libya (Final). W sprawie tej pojedynczy arbiter musiał
955

M. Lachs, „Nacjonalizacja i rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych”, PiP 1958, zeszyt
19 (152), s. 514 i n.
956
F. M. Joseph, “International Aspects of Nationalization. An Outline”, [w:] Fifth International
Conference of the Legal Profession, Monte Carlo (Monaco), July19-24, 1954, The Hague 1954, s. 2.
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rozstrzygnąć, czy Libia miała prawo powołać się na suwerenny charakter dekretów
nacjonalizacyjnych z 1973 i 1974 r. dla nieprzestrzegania koncesji naftowych
przyznanych uprzednio amerykańskim spółkom. Rozstrzygając w tym zakresie arbiter
wskazał:
… Państwo nie może powoływać się na swoją suwerenność dla nieprzestrzegania
zobowiązań swobodnie zaciągniętych poprzez wykonanie tej samej suwerenności, jak
również, poprzez środki należące do jego porządku wewnętrznego, nie może czynić
nieważnymi praw strony umowy, która wypełniła szereg swoich obowiązków na
podstawie tej umowy.
Ten brak możliwości unieważnienia, w imię suwerenności Państwa, dwustronnego
porozumienia, do którego przestrzegania Państwo mogło się zobowiązać jedynie w
ramach swojej własnej suwerenności jest uznany przez przedstawicieli doktryny
prawa957.

Państwo nakładając na siebie określone zobowiązania wobec cudzoziemców, np.
poprzez przyznanie koncesji na wydobycie ropy i gazu, zaciąga wobec cudzoziemca
wieloletnie zobowiązanie958, które jest niczym innym jak przejawem suwerenności.
Państwo nie może zatem powoływać się na suwerenność dla nieprzestrzegania swoich
zobowiązań, skoro zaciągnięcie tych zobowiązań wypływało wprost z suwerennej woli
państwa. Na poparcie tego twierdzenia w sprawie Texaco trybunał odwołał się do
dwóch wcześniejszych spraw arbitrażowych – The Government of Saudi Arabia v.
Aramco959 z 1958 r. oraz Sapphire Int. Petroleums Ltd. v. National Iranian Oil Co. z
1963 r.960. W sprawie Aramco trybunał potwierdził, iż przyznanie koncesji na
wydobycie ropy nie jest wyrzeczeniem się suwerenności, lecz jej przejawem:
… Ze względu na swoją suwerenność w granicach własnego terytorium Państwo
posiada prawne możliwości by przyznać prawa, z których nie może się wycofać przed
upływem Koncesji … Nic nie może powstrzymać Państwa, w wykonaniu jego
suwerenności, przed nieodwołalnym związaniem się przepisami koncesji oraz przed
przyznaniem koncesjonariuszowi nieodwołalnych praw961.

Przyznanie cudzoziemcom określonych praw nie oznacza braku możliwości
skorzystania przez państwo z prawa do wywłaszczenia. W takiej sytuacji państwo musi
957

§ 68 wyroku. Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 24.
W przypadku Libii koncesje dla amerykańskich spółek, m.in. Texaco, na wydobycie ropy udzielono
na okres 50 lat.
959
Źródło: ILR, vol. 27 s. 117
960
Źródło: ILR, vol. 35, s. 136.
961
Cyt. za: ILM 1978, vol. 17, s. 23.
958
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się jednak

liczyć

z ewentualnością

pociągnięcia

go

do

odpowiedzialności

międzynarodowej. W różnego rodzaju klauzulach umownych umieszczanych w
kontraktach zawieranych z cudzoziemcami państwa przyznają inwestorom różnego
rodzaju gwarancje962. Przykładowo, na podstawie tzw. „klauzuli stabilizacyjnej”
(stabilization

clause

lub

umbrella

clause)

państwo

zobowiązuje

się

do

niewprowadzania zmian, zarówno w traktacie, kontrakcie, jak i w szeroko rozumianych
przepisach prawa krajowego (regulatory framework), które na dzień podpisania
kontraktu mają zastosowanie w stosunku do cudzoziemca963. Z kolei na podstawie tzw.
klauzuli immunitetu suwerennego (waiver of sovereign immunity clause) państwo
zobowiązuje się do niepowoływania się na immunitet w postępowaniu arbitrażowym,
włącznie z postępowaniem o uznanie i egzekucję wyroku trybunału arbitrażowego, w
sytuacji powstania sporu między państwem a cudzoziemcem. Żadna z tych, jak i innych
klauzul, nie wyłącza jednak możliwości powołania się przez państwo na prawo do
wywłaszczenia.
Trafnych rozważań na temat prawa do wywłaszczenia w kontekście
suwerenności dostarcza również B. Wortley. Angielski uczony podkreśla, że
jakiekolwiek mienie znajdujące się na terytorium suwerena, niezależnie od tego do
kogo należy, podlega jego władzy suwerennej (imperium). Niemniej suwerenność i
imperium nie są synonimem prawa własności. Tym samym B. Wortley przeciwstawia
się pozytywistycznej teorii Austina, który uważał, że poza państwem nie istnieją żadne
prawa i roszczenia, również prawo własności. Według doktryny anglosaskiej takie
roszczenia jednak istnieją:
… historycznie roszczenia do mienia powstają i wynikają z poczucia sprawiedliwości i
uczciwego załatwiania spraw między jednostkami i grupami robiącymi wspólnie
interesy, a nie wyłącznie z jakiejś rzeczywistej lub fikcyjnej koncesji ze strony
Państwa964.

962

Do najbardziej typowych klauzul umownych można zaliczyć m.in. klauzulę jurysdykcyjną (choice-offorum clause), klauzulę materialną (choice-of-law clause), klauzulę stabilizacyjną (stabilization clause),
klauzulę force majeure, klauzulę adaptacyjno-renegocjacyjną (adaptation and renegotiation clause) i
kluzulę immunitetu suwerennego (waiver of sovereign immunity clause). Więcej: M. Reisman, R.
Bishop, J. Crawford, Foreign Investment Disputes. Cases, Materials and Commentary, The Hague 2005,
s. 225-133.
963
Por. np. rozważania trybunałów w sprawach Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v. Argentina
(Merits) (§§ 269-277) oraz Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania (§ 332).
964
B. Wortley, Expropriation in Public International Law, Cambridge 1959, s. 13.
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Zarówno suwerenność, jak i imperium muszą zakładać, iż własność istnieje również
poza monopolem państwa, że jest prawem majątkowym obowiązującym między
jednostkami, a nie jedynie koncesją ze strony suwerena. W tym sensie suwerenność
istnieje „w granicach prawa międzynarodowego; nie jest ponad nim”965. Państwa muszą
zatem liczyć się z tym, iż na podstawie prawa międzynarodowego mogą być
wyprowadzane określone roszczenia dla ochrony prywatnego mienia966. Państwa muszą
również odróżnić suwerenność od własności suwerena. Na tę okoliczność B. Wortley
przytacza amerykańską sprawę United States v. Percheman z 1832 r. przed sądem
najwyższym

USA.

Sprawa

dotyczyła

poszanowania

prywatnej

własności

nieruchomości położonej na Florydzie, która w 1819 r. na mocy amerykańskohiszpańskiego traktatu przeszła pod suwerenność USA. Ten sam traktat przewidywał
obowiązek poszanowania przez USA prywatnej własności na warunkach z momentu
podpisania traktatu. Mając to na uwadze sąd najwyższy USA uznał roszczenie
hiszpańskiego żołnierza, który w 1815 r. otrzymał w nadaniu nieruchomość ziemską na
Florydzie. Innymi słowy, USA uznały prywatne roszczenie do nieruchomości
niezależnie od przejścia suwerenności nad Florydą967.

2. Legalność wywłaszczenia

2.1. Test Dolzera-Schreuera w postępowaniu międzynarodowym

Legalność wywłaszczenia mienia cudzoziemca może podlegać ocenie z
perspektywy trzech porządków prawnych – prawa międzynarodowego publicznego, a
zatem zwyczajów i umów międzynarodowych, prawa międzynarodowego prywatnego,
czyli norm kolizyjnych poszczególnych państw, jak również z perspektywy prawa
krajowego

państwa

dokonującego

wywłaszczenia,

a

zwłaszcza

jego

norm

konstytucyjnych968.

965

Ibidem, s. 12.
Konsekwencją suwerenności państwa jest dążenie państw do poddawania wszelkiego rodzaju sporów
wywłaszczeniowych z cudzoziemcami jurysdykcji sądów krajowych oraz prawu krajowemu.
967
Źródło: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/32/51/case.html, 17.06.2012.
968
W założeniu niniejsza rozprawa dotyczy spraw wywłaszczeniowych, w których prawem właściwym
dla oceny legalności wywłaszczenia jest wyłącznie prawo międzynarodowe, ewentualnie prawo
966
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Przed wdaniem się w rozważania nad istotą legalności wywłaszczenia w świetle
prawa międzynarodowego, warto wskazać, iż w sporach wywłaszczeniowych ocena
legalności wywłaszczenia jest elementem szerszego testu stosowanego przez trybunały
międzynarodowe.

Test

ten

ma

umocowanie

zarówno

w

orzecznictwie

międzynarodowym, jak i w doktrynie prawa międzynarodowego publicznego. Trzema
elementami tego tekstu są – po pierwsze, badanie określonego interesu, który podlega
ochronie na podstawie prawa międzynarodowego, a konkretnie konieczność wykazania
istnienia „mienia” lub „inwestycji” po stronie cudzoziemca; po drugie, weryfikacja, czy
w okolicznościach konkretnej sprawy doszło do „wywłaszczenia”; i po trzecie, badanie
„legalności” wywłaszczenia, a mianowicie, zgodność wywłaszczenia z normami prawa
międzynarodowego publicznego. Weryfikacji wszystkich trzech elementów dokonuje
się w świetle norm prawa międzynarodowego publicznego zawartych w umowach lub
zwyczajach międzynarodowych. Zgodnie z pierwszym elementem testu trybunały
międzynarodowe są zobowiązane do wykazania, iż interes, który ma podlegać ochronie
rzeczywiście odpowiada prawnej definicji mienia lub inwestycji. Drugi element testu
wymusza na trybunałach konieczność wykazania, iż pozbawienie mienia lub inwestycji
odpowiada pojęciu „wywłaszczenie”. Bada się wówczas, czy akt państwa był
wywłaszczeniem bezpośrednim, czy pośrednim. O ile w przypadku wywłaszczenia
bezpośredniego pozbawienie mienia jest oczywiste, o tyle w przypadku wywłaszczenia
pośredniego wykazanie pozbawienia jest znacznie trudniejsze. Problem z uznaniem,
czy doszło do wywłaszczenia pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy do pozbawienia mienia
dochodzi na skutek zastosowania kompetencji regulacyjnych (tzw. regulatory power)
lub kompetencji władczych (tzw. police powers) państwa. Pierwszy i drugi element
testu były już przedmiotem rozważań w poprzednich rozdziałach przedmiotowej
rozprawy. W niniejszym rozdziale omówienia zatem wymaga ostatni, trzeci element
testu – legalność wywłaszczenia. Ten trójelementowy test można określić tzw. testem
Dolzera-Schreuera od nazwiska dwóch najbardziej szanowanych ekspertów w zakresie
międzynarodowego prawa inwestycyjnego, czyli R. Dolzera, profesora Uniwersytetu w
Bonn, i Ch. Schreuera, profesora Uniwersytetu w Wiedniu. Obydwaj uczeni opisali ten
test w monografii pt. Principles of International Investment Law z 2008 r.969. Stanęli
wówczas na stanowisku, iż trzy elementy testu – inwestycje, wywłaszczenie i legalność
międzynarodowe i prawo krajowe. Rozprawa nie podejmuje sporów, gdzie prawem właściwym dla oceny
legalności wywłaszczenia jest wyłącznie prawo krajowe.
969
R. Dolzer, C. Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s. 90.
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wywłaszczenia – są odzwierciedleniem trzech gałęzi międzynarodowego prawa
wywłaszczeniowego970. Wszystkie trzy elementy testu mają swoje źródło we
współczesnych umowach wielostronnych i w ok. 2 500 BIT-ach regulujących
zagadnienie wywłaszczenia971. Testu tego nie sposób natomiast doszukać się w
starszych umowach międzynarodowych dotyczących wywłaszczenia. W oparciu o
współczesne umowy inwestycyjne test ten jest stosowany przez trybunały
międzynarodowe we współczesnych sporach inwestycyjnych. Został on zastosowany,
między innymi, w sprawie Chemtura Corporation v. Canada. W wyroku z 2010 r.
trybunał arbitrażowy przyznał, iż test jest mocno zakorzeniony w orzecznictwie
trybunałów arbitrażowych orzekających na postawie postanowień art. 1110 NAFTA:
257. … oceniając skargę o wywłaszczenie, trybunały NAFTA polegały na potrójnym
teście weryfikującym (i) czy mamy do czynienia z inwestycją, która może podlegać
wywłaszczeniu, (ii) czy ta inwestycja w rzeczywistości została wywłaszczona, oraz (iii)
czy warunki określone w art. 1110 … zostały spełnione. Zastosowanie testu nie jest
sporne w przedmiotowej sprawie, a Trybunał nie widzi powodu do rezygnacji z tego
podejścia972.

Do podobnych wniosków można dojść po analizie spraw wywłaszczeniowych
rozstrzyganych na podstawie umów dwustronnych (BIT). Do wniosków takich skłania,
między innymi, wyrok w sprawie Siemens A.G. v. Argentina. W wyroku z 2007 r.
trybunał arbitrażowy badanie legalności wywłaszczenia w świetle postanowień
niemiecko-argentyńskiego BIT z 1991 r. poprzedził rozważaniami, czy do
wywłaszczenia w ogóle doszło973.
Przywołane tu sprawy wywłaszczeniowe, niezależnie od tego, czy orzekane na
podstawie NAFTA, czy na podstawie BIT-ów, prowadzą do wniosku, że zastosowanie
testu Dolzera-Scheruera nie jest dowolne. By trybunał mógł badać legalność
wywłaszczenia musi w pierwszej kolejności wykazać istnienie inwestycji, a następnie
jej wywłaszczenie. Dopiero wówczas można przejść do badania legalności
wywłaszczenia. Zachowanie tej kolejności weryfikacji poszczególnych elementów testu
umożliwia poprawną weryfikację ostatniego z nich – legalności wywłaszczenia.
970

W oryginale (ang.): law on expropriation.
Por. np. BIT-y Australii z Indonezją (1992), Chile (1996) i Indiami (1999) oraz BIT-y Kanady z
Egiptem (1996), Tajlandią (1997) i Peru (2006). Wszystkie przywołane BIT-y są dostępne na stronie
UNCTAD: http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779, 26.06.2012.
972
§ 257 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/ChemturaAward.pdf, 23.02.2012.
973
§§ 271-273 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0790.pdf,
27.06.2012.
971
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Natomiast w sytaucji, gdy w okolicznościach konkretnej sprawy nie jest możliwe
wykazanie inwestycji, czy też wykazanie jej „wywłaszczenia”, badanie legalności
wywłaszczenia inwestycji nie jest w ogóle konieczne.

2.2. Legalność wywłaszczenia – prawo międzynarodowe v. prawo krajowe

Dokonując oceny legalności wywłaszczenia warto wskazać, że legalność
pozbawienia cudzoziemca jego mienia na gruncie prawa międzynarodowego
niekoniecznie musi być tożsama z legalnością tego aktu na gruncie prawa krajowego.
Działalność organów państwa na gruncie prawa krajowego może być „legalna”, czyli
zgodna z normami prawa krajowego, a mimo to „nielegalna” w świetle norm prawa
międzynarodowego. Przykładowo, prawo krajowe może zakładać, że określona forma
wywłaszczenia nie pociąga za sobą obowiązku wypłaty odszkodowania, natomiast
prawo międzynarodowe taki obowiązek, co do zasady, przewiduje. Przedmiotowe
wnioski dotyczące legalności wywłaszczenia znajdują odzwierciedlenie w ogólnych
zasadach odpowiedzialności międzynarodowej państw. Zgodnie z art. 3 The ILC Draft
Articles o tym, czy dany akt państwa jest nielegalny na arenie międzynarodowej określa
prawo międzynarodowe. W terminologii anglojęzycznej taki akt jest internationally
wrongful. W przepisie tym dodano, że „na taką charakterystykę nie ma wpływu
charakterystyka tego samego aktu jako legalnego na podstawie prawa krajowego”974.
Trybunały międzynarodowe w sporach wywłaszczeniowych miały szczególny
wpływ na wypracowanie zasad ogólnych rządzących odpowiedzialnością państw, jak
również zasad szczególnych dotyczących odpowiedzialności państw za akty
wywłaszczeniowe wobec cudzoziemców. Jedną z takich zasad w postępowaniu przed
trybunałami międzynarodowymi była zasada oceny legalności wywłaszczenia na
gruncie prawa międzynarodowego w oderwaniu od oceny legalności tego samego aktu
na podstawie prawa krajowego. Jedną z pierwszych spraw, w których zasada ta została
podniesiona, była sprawa Elettronica Sicula S.p.A (ELSI). W sprawie MTS badał
legalność rekwizycji amerykańskiej spółki przez lokalne władze włoskie na gruncie
włosko-amerykańskiego Traktatu o Przyjaźni, Handlu i Nawigacji z 1948 r. Trybunał

974

Źródło: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, 26.06.2012.
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wyraźnie wskazał, iż bada legalność rekwizycji w świetle traktatu w oderwaniu od
prawa krajowego:
Zgodność z prawem międzynarodowym i zgodność z prawem krajowym to dwa różne
zagadnienia. To co jest naruszeniem prawa międzynarodowego może być legalne w
prawie krajowym, a to co jest nielegalne w prawie krajowym może być całkowicie
wolne od naruszenia postanowienia traktatowego975.

Nawet jeżeli decyzja lokalnych władz włoskich była zgodna z prawem włoskim,
zdaniem trybunału, niekoniecznie musiała ona być zgodna z traktatem włoskoamerykańskim z 1948 r.976. W tym samym okresie zasada oceny legalności
wywłaszczenia na gruncie prawa międzynarodowego w oderwaniu od oceny legalności
tego aktu na gruncie prawa krajowego była przedmiotem analizy IUSCT. W sprawie H.
Birnbaum v. Iran wspólnik jednej z dwóch spółek tworzących amerykańsko-irańskie
joint-venture, TAMS-AFFA, starał się wykazać, iż ustanowienie przez Iran rządowego
komisarza w TAMS-AFFA było wywłaszczeniem. IUSCT rozstrzygając sprawę uznał,
że Iran nie uniknie odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie prawa
międzynarodowego tylko dlatego, że ustanowienie rządowego komisarza było zgodne z
irańskim prawem:
… rząd nie może uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej wykazując, iż jego
działania były podjęte legalnie w zgodzie z jego prawem977.

Sentencja ta została następnie przytoczona w sprawie Khosrowshahi v. Iran z 1994 r.
utrwalając tym samym linię orzeczniczą IUSCT w tym zakresie978. Zasada oceny
legalności wywłaszczenia w świetle prawa międzynarodowego niezależnie od oceny
legalności wywłaszczenia w prawie krajowym została ponadto dobrze ugruntowana w
najnowszym orzecznictwie inwestycyjnym. W 1992 r. została ona potwierdzona przez
trybunał arbitrażowy w sprawie Southern Pacific Properties v. Egypt979. Zgodnie ze
stanem faktycznym w tej sprawie spółka prawa Hong Kongu w 1974 r. zawarła umowę
z władzami Egiptu na budowę dwóch kompleksów turystycznych, m.in. w okolicach
kairskich piramid. W kolejnych latach władze egipskie wydały jednak szereg dekretów,
975

Źródło: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports 1989, s. 51 (http://www.icjcij.org/docket/files/76/6707.pdf, 03.01.2012).
976
Ostatecznie MTS uznał, iż w sprawie ELSI nie doszło do naruszenia włosko-amerykańskiego Traktatu
o Przyjaźni, Handlu i Nawigacji z 1948 r. Źródło: Ibidem, s. 81.
977
§ 35 wyroku. Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1352.aspx, 24.06.2012.
978
§ 28 wyroku. Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1292.aspx, 24.06.2012.
979
§ 83 wyroku. Źródło: ILM 1993, vol. 32, s. 952.
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na podstawie których wstrzymano realizację projektu. W postępowaniu przed
trybunałem Egipt podnosił, iż zezwolenia na rozpoczęcie projektu już w momencie ich
wydania były nieważne (null and void) w świetle ówcześnie obowiązującego prawa
egipskiego. Władze egipskie zdawały się sugerować, że wszelkie kolejne czynności
prowadzące do wywłaszczenia projektu miały na celu jedynie naprawienie pierwotnego
błędu administracji. Trybunał nie podzielił tego stanowiska. Wskazał, iż legalność lub
nielegalność działań państwa na gruncie prawa egipskiego jest bez znaczenia z
perspektywy odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej:
Niezależnie od tego, czy legalne w świetle prawa egipskiego, czy nie, przedmiotowe
działania były aktami władz Egiptu, włączając w to najwyższe władze wykonawcze
Rządu. Działania, którym obecnie zarzuca się, że były sprzeczne z egipskim systemem
prawa, zrodziły oczekiwania chronione przez ugruntowane zasady prawa
międzynarodowego. Uznanie, że akty te są nieważne z punktu widzenia
prawa
krajowego nie rozstrzygnie ostatecznego pytania o odpowiedzialność za szkodę …980

Trybunał uznał zatem za irrelewantną nie tylko ocenę legalności na gruncie prawa
egipskiego samego aktu wywłaszczenia, ale również ocenę legalności wszelkich innych
działań egipskich władz, również tych prowadzących do wywłaszczenia. W sprawach
inwestycyjnych

wątek

badania

przez

trybunały

międzynarodowe

legalności

wywłaszczenia wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego był kontynuowany w
sprawie Technicas Medioambientales TECMED v. Mexico. W wyroku z 2003 r.
trybunał arbitrażowy wskazał, że co prawda nie będzie weryfikował motywów, które
legły u podstaw wydania przez meksykańskie władze rezolucji o cofnięciu licencji na
prowadzenie wysypiska niebezpiecznych odpadów, niemniej, dokona oceny tej decyzji
pod kątem jej zgodności z przepisami meksykańsko-hiszpańskiego BIT z 1996 r. o
wywłaszczeniu:
Trybunał Arbitrażowy nie dokona przeglądu podstaw lub motywów rezolucji w celu
określenia, czy mogła być lub była ona wydana zgodnie z [meksykańskim – dodano]
prawem. Niemniej musi mieć on na uwadze takie rzeczy dla określenia, czy doszło do
naruszenia [meksykańsko-hiszpańskiego – dodano] Porozumienia. To, że działania
pozwanego [państwa – dodano] są słuszne lub legalne lub też zgodne z prawem z
perspektywy przepisów prawa krajowego pozwanego [państwa – dodano], nie oznacza,
że są one zgodne z Porozumieniem lub prawem międzynarodowym981.

980
981

§ 83 wyroku. Źródło: ILM 1993, vol. 32, s. 952.
§ 120 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf, 26.06.2012.
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Na potwierdzenie tego stanowiska trybunał arbitrażowy przywołał wspominaną już
sprawę MTS Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) oraz opinię ostatniego sprawozdawcy
Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ w zakresie odpowiedzialności państw, J.
Crawforda982. Sprawa TECMED nie była ostatnią sprawą inwestycyjną, w której
trybunały arbitrażowe, ewentualnie poszczególni arbitrzy w opiniach odrębnych,
wskazywali na konieczność badania legalności wywłaszczenia w świetle prawa
międzynarodowego w oderwaniu od oceny dokonanej na etapie krajowym. Takich
spraw było znacznie więcej983. W sprawach, w których ocena legalności wywłaszczenia
została dokonana najpierw na etapie krajowym, czyli zanim spór nie został poddany
pod ocenę trybunału międzynarodowego, trybunały międzynarodowe dokując
ostatecznie oceny danego aktu państwa w świetle prawa międzynarodowego, nie
sugerowały się oceną dokonaną na etapie krajowym i traktowały taką ocenę wyłącznie
jako okoliczność faktyczną, podobnie zresztą jak samo prawo krajowe984.

2.3. „Legalność” wywłaszczenia w prawie międzynarodowym

Przechodząc do ostatniego elementu testu Dolzera-Scheruera, czyli oceny
legalności wywłaszczenia w świetle prawa międzynarodowego, warto mieć na uwadze,
że o legalności pozbawienia cudzoziemca jego mienia przesądzi treść norm prawa
międzynarodowego dotyczących wywłaszczenia. Weryfikacja treści tych norm,
zarówno traktatowych, jak i zwyczajowych, wskazuje, iż prawo międzynarodowe nie
zakazuje per se wywłaszczenia, mimo że wiele z nich posługuje się negacją985.
Wywłaszczenie jest, co do zasady, dozwolone w prawie międzynarodowym. W tym
sensie jest ono „legalne” (legal). Jedyną możliwością uznania wywłaszczenie za
„nielegalne” (unlawful), jest zupełnie hipotetyczna sytuacja, gdy traktat lub prawo

982

Ibidem.
Por. np. częściowe zdanie odrębne z 30.12.2005 do wyroku w sprawie EnCana Corporation v.
Ecuador (§ 72). Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0287_0.pdf, 28.06.2012.
984
Por. rozważania MTS w sprawie Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) (s. 19
wyroku) oraz stanowisko spółki Siemens w sprawie Siemens A.G. v. Argentina (§ 72). Źródło:
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0790.pdf, 7.07.2012.
985
Wiele umów międzynarodowych stanowi, iż wywłaszczenie jest zakazane, chyba że państwo spełni
określone przesłanki legalności wywłaszczenia.
983

303

zwyczajowe expresis verbis zakazuje państwu wywłaszczenia986. To, że prawo
międzynarodowe nie zakazuje wywłaszczenia znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
międzynarodowym. Przykładowo IUSCT w sprawie American International Group,
Inc. v. Iran z 1985 r. nie doszukał się by fakt nacjonalizacji amerykańskiej spółki
ubezpieczeniowej, American International Insurance Company (Iran America), był, co
do istoty, niezgodny z prawem międzynarodowym, czy to traktatowym, czy to
zwyczajowym:
W opinii Trybunału nie można uznać, iż nacjonalizacja Iran America była sama w sobie
nielegalna, czy to na podstawie międzynarodowego prawa zwyczajowego, czy to na
podstawie Traktatu o Przyjaźni …987.

IUSCT podobny pogląd wyraził w sprawie Amoco International Finance Corp.
(Partial). W sprawie tej, dotyczącej porozumienia pomiędzy spółką prawa
szwajcarskiego, Amoco, a irańską państwową spółka naftową, NIOC, trybunał
wyraźnie podkreślił, że o legalności wywłaszczenia decyduje treść norm prawa
międzynarodowego, które, zdaniem trybunału i stron postępowania, wywłaszczenia nie
zakazują:
87. Obydwie strony twierdzą, a Trybunał podziela ten pogląd, że legalność
wywłaszczenia musi być rozstrzygnięta poprzez odwołanie do prawa
międzynarodowego. Skarżący utrzymuje, że wywłaszczenie było nielegalne, ponieważ
było sprzeczne z Traktatem, który tak czy inaczej stanowi implementację zasad
międzynarodowego prawa zwyczajowego jako standardu minimum. Ze swojej strony
pozwani twierdzą, że jakiekolwiek wywłaszczenie zostało przeprowadzone zgodnie z
prawem międzynarodowym, ponieważ było uprawnionym skorzystaniem przez Iran z
prawa do nacjonalizacji …988.

W świetle tego orzecznictwa wywłaszczenie należy zatem traktować jako per se
dozwolone w prawie międzynarodowym.
Współcześnie nie broni się pogląd, jakoby wywłaszczenie praw majątkowych
cudzoziemca było zakazane w prawie międzynarodowym z tego powodu, iż jest
sprzeczne z zasadą poszanowania tzw. „praw nabytych” (acquired rights). Pogląd o
sprzeczności wywłaszczenia z zasadą poszanowania praw nabytych był popularny na
986

Por. stanowisko F. Garcii-Amadora, specjalnego sprawozdawcy ILC: International responsibility.
Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC Yearbook 1959, vol. II, s. 13, para. 50,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1959_v2_e.pdf, 13.07.2012.
987
W swoim orzeczeniu IUSCT odwołał się do amerykańsko-irańskiego Traktatu o Przyjaźni z 1955 r.
Źródło: IUSCT Reports 1985, vol. 4, s. 105.
988
Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1338.
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początku XX w.989. Obowiązek poszanowania praw nabytych cudzoziemców
traktowano wówczas jako zasadę, natomiast wywłaszczenie jako jeden z nielicznych jej
wyjątków. W tym sensie wywłaszczenie traktowano jako ze swej istoty nielegalne.
Odzwierciedleniem tego była treść ówczesnych norm traktatowych990. Przykładowo
polsko-niemiecka Konwencja Genewska z 1922 r. skonstruowana była w ten sposób, iż
w tytule II regulowała obowiązek ochrony praw nabytych, a dopiero w tytule III
ewentualność ich wywłaszczenia991. Przepisy Konwencji Genewskiej były przedmiotem
interpretacji STSM w sporze o wywłaszczenie niemieckiej fabryki w Chorzowie i
nieruchomości ziemskich na polskim Górnym Śląsku – Certain German Interests in
Polish Upper Silesia. W orzeczeniu z 1926 r. STSM zinterpretował przepisy tytułu II i
III Konwencji Genewskiej w ten sposób, iż uznał wywłaszczenie za jedyny
dopuszczalny wyjątek od zasady poszanowania praw nabytych. Co więcej, STSM
uznał, że jakiekolwiek inne środki prowadzące do pozbawienia cudzoziemca mienia
(i.e. likwidacja) są sprzeczne z obowiązkiem poszanowania praw nabytych, które
STSM uznał za przejaw ogólnych zasad prawa międzynarodowego992:
…nie może być wątpliwości, że wywłaszczenie dozwolone w Tytule III Konwencji jest
derogacją od reguł powszechnie stosowanych w traktowaniu cudzoziemców oraz od
zasady poszanowania praw nabytych. Jako, że ta derogacja ma ściśle charakter wyjątku,
dozwolona jest konkluzja, iż żadne dalsze derogacje nie są dozwolone. Jakikolwiek
środek wpływający na mienie, prawa i interesy niemieckich obywateli regulowany
przez Tytuł III Konwencji, który nie jest usprawiedliwiony szczególnymi
okolicznościami … i który wkracza poza ograniczenia ustanowione przez powszechnie
uznane zasady prawa międzynarodowego, jest dlatego niezgodny z reżimem
ustanowionym na podstawie Konwencji993.

Pogląd o niedopuszczalności wywłaszczenia z uwagi na konieczność poszanowania
praw nabytych nie wytrzymał presji czasu. Uległ dezaktualizacji wraz z przemianami
gospodarczo-społecznymi po II wojnie światowej, których elementem kluczowym była
realizacja suwerennego prawa do wywłaszczenia. Pogląd ten był również powszechnie
989

Zasada poszanowania praw nabytych cudzoziemca odzwierciedlała konieczność ochrony praw
majątkowych mniejszości narodowych, których majątki w wyniku ustaleń pokojowych po I wojnie
światowej znalazły się poza dotychczasowymi granicami państw lub na terytorium państw
nowopowstałych.
990
W. Verwey, N. Schrijver, „The Taking of Foreign Property under International Law: A New Legal
Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 8, przyp. 18.
991
Tekst Konwencji Genewskiej z 1922 r.: http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000017125.pdf,
16.07.2012.
992
Pod pojęciem ogólnych zasad prawa międzynarodowego należy rozumieć zwyczaj międzynarodowy.
993
Źródło: PCIJ Publications 1926, Series A – N° 7, s. 22.
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krytykowany przez przedstawicieli doktryny, m.in. S. Friedmana, I. Foighela i G.
Kaeckenbeecka994.
Prawo międzynarodowe nie zakazuje wywłaszczenia, niemniej wymaga
określonego standardu zachowania, spełnienia określonych warunków dla uznania
wywłaszczenia za legalne w świetle prawa międzynarodowego. Jak zauważa S.
Friedman „z zastrzeżeniem ograniczeń nałożonych przez postanowienia traktatowe lub
normy

międzynarodowego

prawa

zwyczajowego

…

państwa

są

wolne

w

przeprowadzaniu wywłaszczenia w sposobie i formie, jakie uznają za najbardziej
słuszne”995. Z uwagi na te ograniczenia większość współczesnych norm traktatowych
dotyczących wywłaszczenia rozpoczyna się od negacji – stanowi, iż „wywłaszczenie
jest zakazane, chyba że ...”. Normy posługujące się negacją należy jednak prawidłowo
interpretować. Choć w pierwszej kolejności „zakazują” wywłaszczenia, równolegle
dopuszczają możliwość zastosowania tego środka po spełnieniu określonych
warunków,

i.e.

dochowania

szczególnego

standardu

postępowania

wobec

cudzoziemców996. W konsekwencji prawo międzynarodowe w pełni uznaje prawo do
wywłaszczenia. Uznaje wywłaszczenie za legalne, za zasadę, a nie wyjątek od zasady.
Określa jedynie warunki, na jakich powinno się je przeprowadzić. Utrwalenie takiego
rozumienia legalności wywłaszczenia było możliwe zwłaszcza dzięki orzecznictwu
trybunałów międzynarodowych. W wyroku w sprawie Amoco International Finance
Corp. (Partial) IUSCT wskazał na ewolucję, jaka zaszła w procesie uznania prawa do
wywłaszczenia od wyroku STSM w sprawie Certain German Interests in Polish Upper
Silesia. IUSCT podkreślił, że mimo negacji zastosowanej w podstawie rozstrzygnięcia,
czyli w art. IV amerykańsko-irańskiego Traktatu o przyjaźni, wymianie handlowej i
prawach konsularnych z 1955 r., prawo do wywłaszczenia nie mogło być już w żaden
sposób kwestionowane:

994

S. Friedman stwierdził, że „teoria praw nabytych dowiodła, iż jest całkowicie nieadekwatną i
nieefektywną”. Cyt. za: International responsibility. Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special
Rapporteur, ILC Yearbook 1959, vol. II, s. 11, para. 17,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1959_v2_e.pdf, 13.07.2012.
995
S. Friednamn, Expropriation in International Law, London 1953, s. 220.
996
Por. np. art. 6 modelowego amerykańskiego BIT z 2012 r., który stanowi (ang.): „1. Neither Party
may expropriate or nationalize a covered investment either directly or indirectly through measures
equivalent to expropriation or nationalization (“expropriation”), except: (a) for a public purpose; (b) in
a non-discriminatory manner; (c) on payment of prompt, adequate, and effective compensation; and (d)
in accordance with due process of law and Article 5 [Minimum Standard of Treatment](1) through (3)
…”. Źródło: http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf, 20.07.2012.
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Co prawda postanowienia [traktatu z 1955 r. – dodano] są sformułowane w formie
negacji i podkreślają zasadę właściwego poszanowania zagranicznego mienia, niemniej
są równoznaczne z oczywistym uznaniem prawa do nacjonalizacji997.

Państwo realizując prawo do wywłaszczenia jest zatem zobowiązane do szczególnego
standardu zachowania wobec cudzoziemca. By wywłaszczenie zostało uznane za
legalne w świetle prawa międzynarodowego musi być ono przeprowadzone na cel
publiczny, bez dyskryminacji, we właściwym trybie prawa krajowego (due-process of
law) i za szybkim, adekwatnym i skutecznym odszkodowaniem998. Wszystkie te
kryteria znajdują swoje odzwierciedlanie w dwustronnych i wielostronnych umowach
dotyczących wywłaszczenia. Mają one również charakter prawa zwyczajowego.
Spełnienie ich oznacza, że pozbawienie cudzoziemca mienia jest legalne w świetle
prawa międzynarodowego999. Kryteria te zostaną omówione szczegółowo w pozostałej
części rozprawy.
Nielegalność postępowania jest jedną z przesłanek odpowiedzialności państwa
za pozbawienie cudzoziemca jego mienia. Czym innym bowiem są przesłanki
legalności

wywłaszczenia,

a

czym

innym

przesłanki

odpowiedzialności

międzynarodowej za wywłaszczenie. Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności
międzynarodowej państw ujętymi w The ILC Draft Articles z 2001 r. delikt
międzynarodowy (internationally unlawful act) ma miejsce wówczas, kiedy określony
akt

państwa,

polegający

na

działaniu

lub

zaniechaniu1000,

również

akt

wywłaszczeniowy:
1)

stanowi naruszenie zobowiązania międzynarodowego, jak i

2)

można go przypisać państwu.

997

§ 115 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1344.
Por. również: R. Dolzer, Principles of International Investment Law, Oxford 2008, s.95.
999
Por. wyrok IUSCT w sprawie INA Corporation v. Iran , w którym trybunał wskazał: „Od długiego
czasu przyjmuje się, że wywłaszczenie na cel publiczny i na warunkach przewidzianych przez prawo –
szczególnie ta kategoria, która może być określona jako ‘nacjonalizacja’ – nie jest per se nielegalna.
Zgodna z prawem nacjonalizacja nakłada jednak na zainteresowany rząd obowiązek wypłaty
odszkodowania”. Źródło: ILR 1987, vol. 75, s. 601. Por. również wyrok w sprawie LIAMCO v. Libya .
Źródło: ILR 1982, vol. 62, s. 196 i 197.
1000
Odpowiedzialność państwa za zaniechanie w sprawie wywłaszczeniowej została stwierdzona w
sprawie Biloune and Marine Drive Complex Ltd. v. Ghana w związku z nienależytym wyjaśnieniem
przez Ghanę okoliczności braku pozwolenia na budowę dla zagranicznego inwestora. Źródło: ILR 1994,
vol. 95, s. 210.
998
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Są to przesłanki odpowiedzialności międzynarodowej państw na zasadach ogólnych1001.
Przesłanki odpowiedzialności międzynarodowej państw za szkody wyrządzone w
mieniu

cudzoziemców

stanowią

rozwinięcie

i

uszczegółowienie

przesłanek

odpowiedzialności międzynarodowej na zasadach ogólnych. Na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci przesłanki odpowiedzialności międzynarodowej za szkody wyrządzone w
mieniu cudzoziemców ulegały ewolucji i uszczegółowieniu w toku prac nad
wielostronnymi konwencjami o ochronie interesów majątkowych cudzoziemców.
Największy wpływ na ten proces miały pierwsze prywatne kodyfikacje uczonych m.in.
z Uniwersytetu Harvarda. W 1929 r. pierwszy projekt Harvardzki o odpowiedzialności
za szkody w mieniu cudzoziemców, The Harvard Draft Convention, na zlecenie tej
uczelni przygotował profesor E. Borchard1002. Projekt ten nie posługiwał się pojęciem
wywłaszczenia, lecz ogólnym pojęciem „aktu bezprawnego” (wrongful act). W świetle
komentarza do tego projektu konwencji pojęcie to stosowane było również w
kontekście oceny legalności nacjonalizacji mienia cudzoziemców1003. W 1960 r.
profesorowie L. Sochn i R. Baxter, przy wsparciu specjalnego komitetu złożonego z
wielu wybitnych przedstawicieli doktryny1004, dokonali rewizji pierwszego projektu
Harvardzkiego. W wyniku ich prac powstał
wielostronnej

o

odpowiedzialności

zupełnie nowy projekt konwencji

międzynarodowej

za

szkody

w

mieniu

cudzoziemców – The Sohn-Baxter Draft Convention. W art. 1 projektu ustanowiono
katalog trzech przesłanek odpowiedzialności międzynarodowej. W świetle przepisu
państwo ponosi odpowiedzialność za wywłaszczenie, jeżeli:
1) działanie lub zaniechanie państwa wobec cudzoziemca jest „bezprawne”
(wrongful);
1001

Jest oczywiste, że państwo ponosi odpowiedzialność międzynarodową za naruszenie norm prawa
międzynarodowego dotyczących wywłaszczenia. Istnieją jednak szczególne przypadki, gdy państwo jest
zwolnione z odpowiedzialności za pozbawienie cudzoziemca mienia. Zgodnie z Restatement (Third) of
Foreign Relations Law of the United States para. 712 komentarz g państwo nie ponosi
odpowiedzialności, jeżeli utrata majątku nastąpiła w wyniku opodatkowania bona fide, przepadku w
wyniku przestępstwa oraz innych działań zgodnych z police powers Na Restatement (Third) w tym
zakresie powołał się trybunał w sprawie M. R. Feldman v. Mexico (Merits) (§ 105). Również zgoda
podmiotu wywłaszczonego wyklucza nielegalność wywłaszczenia.
1002
Źródło: AJIL Spec. Supp. 1929, vol. 23, s. 133 i n.
1003
Por. np. art. 7 The Harvard Draft Convention. Źródło: AJIL Spec. Supp. 1929, vol. 23, s. 124 i 161.
W uzasadnieniu do projektu podjęto również omawiany już częściowo w niniejszej dysertacji problem
tego, czy do odpowiedzialności państwa dochodzi w momencie uchwalenia ustawodawstwa
nacjonalizacyjnego, czy dopiero w momencie przyjęcia aktów wykonawczych wymierzonych w mienie
konkretnych cudzoziemców.
1004
W skład komitetu wchodziło 10 wybitnych amerykańskich prawników: 3 przedstawicieli izby
adwokackiej Nowego Jorku, 1 wysoki rangą funkcjonariusz IAEA, profesorowie uniwersytetów –
Harvarda (R. Fischer), New York (C. Eagleton), Chicago (Q. Wright), Michigan (W. Bishop Jr), Cornell
(H. Briggs) i Columbia (P. Jessup), który w międzyczasie został wybrany na sędziego MTS.
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2)

da się „przypisać” państwu (attributable);

3) a w jego wyniku doszło do „szkody” (injury)1005.
Przesłanki legalności wywłaszczenia zostały uregulowane w art. 10 projektu. W
ich świetle wywłaszczenie jest bezprawne (wrongful) jeżeli, po pierwsze, jest
przeprowadzane na cel inny niż publiczny i bez szybkiego odszkodowania oraz, po
drugie, z naruszeniem umowy międzynarodowej. Podobnie jak pierwszy projekt
Harvardzki z 1929 r., również drugi projekt Harvardzki z 1960 r. posługuje się
pojęciem „bezprawności” wywłaszczenia dla oceny zgodności wywłaszczenia z
prawem międzynarodowym. Zastosowanie takiego a nie innego słownictwa dla oceny
legalności wywłaszczenia nie jest bez znaczenia. Jak wskazują powyższe przykłady
prywatnych kodyfikacji Harvardzkich wywłaszczenie prowadzi do odpowiedzialności
międzynarodowej jedynie, gdy jest ono „bezprawne” (wrongful). Niemniej, w szeregu
opracowań doktryny i orzecznictwie międzynarodowym wywłaszczenie określano
również innymi przymiotnikami jako „nielegalne” (unlawful lub illegal), „pozaprawne”
(outright) i „arbitralne”

(arbitrary)1006.

Na

różnice

terminologiczne między

„nielegalnością”, „bezprawnością” i „arbitralnością” wywłaszczenia zwracał uwagę F.
Garcia-Amador w pracach kodyfikacyjnych ILC. Zgodnie z poglądami tego uczonego
wywłaszczenie jest „nielegalne” (unlawful), jeżeli norma prawa międzynarodowego
zakazywałaby całkowicie wywłaszczenia. Jak wykazano powyżej całkowity zakaz
wywłaszczenia w prawie międzynarodowym jest czysto hipotetyczny i byłby sprzeczny
z suwerennym prawem państw do wywłaszczenia1007. Jeżeli zatem prawo
międzynarodowe uznaje prawo do wywłaszczenia, a jego zakaz za czysto hipotetyczny,
to wywłaszczenie nie może być „nielegalne”. Odnosząc się do bezprawności
wywłaszczenia należy podkreślić, iż ma ono ścisłą konotację z okresem, gdy
wywłaszczenie stanowiło przejaw braku poszanowania praw nabytych. Nie wdając się
w tym miejscu w szczegóły tych rozważań należy stwierdzić, iż współcześnie

1005

L. Sohn, R. Baxter, “Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens”, AJIL
vol. 55, nr , s. 546.
1006
Przykładowo pojęciami wrongful i illegal posługuje się trybunał arbitrażowy w sprawie LIAMCO v.
Libya w kontekście zasady niedyskryminacji (ILR 1982, vol. 62, s. 194). Z kolei mniej popularnym
pojęciem outright posługują się m.in. R. Dolzer, M. Stevens, Bilateral Investment Treaties, The Hague
1995, s. 100.
1007
Jak zauważa F. Garcia-Amador: „…akt wywłaszczenia, prosty i czysty, oznacza zgodny z prawem
akt państwa, a w konsekwencji, nie daje podstawy per se do odpowiedzialności prawnomiędzynardowej”
(International responsibility. Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC Yearbook
1959,
vol.
II,
s.
11,
para.
42,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1959_v2_e.pdf, 22.07.2012).
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bezprawność wywłaszczenia zbliża się znaczeniowo do pojęcia nielegalności
wywłaszczenia1008. Od bezprawności / nielegalności wywłaszczenia należy odróżnić
arbitralność wywłaszczenia. Problematykę tą badał F. Garcia-Amador, znajdując
poparcie dla swoich wniosków:
25. Różnica między bezprawnymi a arbitralnymi działaniami lub zaniechaniami została
zauważona wprost przez Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w związku
z wywłaszczeniami …, została również powszechnie uznana w praktyce
dyplomatycznej, międzynarodowym case-law oraz dziełach publicystów dotyczących
odpowiedzialności państwa za niewykonanie zobowiązań określonych w kontraktach z
cudzoziemcami1009.

Współczesne normy prawa międzynarodowego wymagają spełnienia określonych
warunków, szczególnego standardu zachowania wobec cudzoziemców. Jeżeli państwo
dokonuje wywłaszczenia i nie dochowuje tego standardu, wówczas wywłaszczenie
będzie nadal legalne per se, niemniej obarczone „arbitralnością” ze strony państwa. Jak
słusznie zauważa F. Garcia-Amador „test arbitralności ma zastosowanie dla motywów i
celów wywłaszczenia”1010, jak również dla innych warunków i kryteriów, jakie państwo
powinno spełnić korzystając z prawa do wywłaszczenia. Biorąc to pod uwagę „… nie
jest trudno zdeterminować, co oznacza ‘arbitralne’ wywłaszczenie. Ta … kategoria
obejmuje środki wywłaszczenia, które są niezgodne z międzynarodowymi warunkami i
ograniczeniami, od których wykonywanie prawa do wywłaszczenia jest uzależnione, a
w konsekwencji obejmuje ‘nadużycie prawa’”1011. Skoro wywłaszczenie uznaje się za
legalne per se, wówczas przeprowadzenie go na cel inny niż publiczny, w sposób
dyskryminacyjny, z pominięciem stosownej procedury krajowej oraz bez szybkiego,
adekwatnego i skutecznego odszkodowania, jest arbitralnym wykonaniem przez
państwo przysługującego mu prawa. Stanowi nadużycie tego prawa. „Arbitralność” ma
zatem ścisły związek z doktryną nadużycia prawa. Mając to na uwadze należy
podkreślić, iż jedną z przesłanek odpowiedzialności państwa za wywłaszczenie jest nie
tyle bezprawne / nielegalne, co raczej arbitralne działanie lub zaniechane państwa. Jak
1008

Jak zauważa F. Garcia-Amador: „Zgodnie z powszechnie akceptowaną zasadą, wywłaszczenie
niekoniecznie jest unlawful, nawet jeżeli działanie przypisywane państwu jest sprzeczne z prawem
międzynarodowym. W przeciwieństwie do innych działań lub zaniechań tej natury, które są określane
tym samym przymiotnikiem lub też przymiotnikiem wrongful, wywłaszczenie można określić unlawful
jedynie wtedy, gdy państwo ma zakazane wprost podejmowanie takiego działania na podstawie traktatu
…”. (International responsibility ..., op. cit., s. 13, para. 50).
1009
Ibidem, s. 7, para. 25.
1010
Ibidem, s. 7, para. 59.
1011
Ibidem, s. 13, para. 51.

310

bowiem zauważa F. Garcia-Amador „zarówno w piśmiennictwie uczonych oraz
praktyce dyplomatycznej i prawnej uznaje się, iż odpowiedzialność międzynarodową
można również ponieść, jeżeli państwo powoduje szkodę poprzez ‘nadużycie’
prawa”1012.
Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności międzynarodowej państw ani
„źródło” (source), ani „charakter” (character) naruszenia nie ma znaczenia dla uznania
odpowiedzialności międzynarodowej państwa. Zgodnie z art. 12 The ILC Draft Articles
„państwo narusza zobowiązanie międzynarodowe, gdy akt tego państwa jest niezgodny
z tym czego wymaga od niego to zobowiązanie, niezależnie od jego źródła lub
charakteru”1013. Z przytoczonego przepisu wyprowadzić można co najmniej dwie
zasady dotyczące legalności wywłaszczenia jako przesłanki odpowiedzialności
międzynarodowej państwa – po pierwsze, dla uznania odpowiedzialności państwa za
wywłaszczenie nie ma znaczenia „źródło” (origin) naruszenia, a po drugie, nie ma
również znaczenia „charakter” (character) tego naruszenia. Zanim zasady te zostały
utrwalone w The ILC Draft Articles były one również przedmiotem rozważań
trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych. W sporach tych
trybunały musiały zmierzyć się z zagadnieniem, czy z perspektywy odpowiedzialności
międzynarodowej ma jakiekolwiek znaczenie to, że akt wywłaszczeniowy państwa jest
naruszeniem umowy międzynarodowej, czy zwyczaju międzynarodowego. Choć
pomiędzy normami prawa międzynarodowego – a zatem i źródłami prawa
międzynarodowego z których te normy się wywodzi – nie ma hierarchii, niewątpliwie
w sporach wywłaszczeniowych trybunały dokonały swoistego wartościowania źródeł
prawa międzynarodowego. W sprawie INA Corporation v. Iran spółka prawa
amerykańskiego domagała się od Iranu 250 000 USD odszkodowania za wywłaszczenie
20 % akcji w jednej z irańskich spółek ubezpieczeniowych. Dla określenia standardu
odszkodowawczego IUSCT posiłkował się zarówno prawem zwyczajowym, jak i
amerykańsko-irańskim Traktatem o przyjaźni, wymianie handlowej i prawach
konsularnych z 1955 r. W tym też kontekście IUSCT wskazał:
… na potrzeby tej sprawy mamy do czynienia z lex specialis w postaci Traktatu o
przyjaźni, który, co do zasady, bierze górę nad zasadami ogólnymi1014.

1012

Ibidem, s. 8, para. 28.
Źródło: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, 23.07.2012.
1014
Patrz: ILR 1987, vol. 75, s. 602.
1013
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W konsekwencji IUSCT przesądził, że źródłem odpowiedzialności za brak
odszkodowania za znacjonalizowane mienie jest umowa międzynarodowa. W tym
sensie IUSCT uznał Traktat o przyjaźni za lex specialis w stosunku do norm
zwyczajowych dotyczących standardu odszkodowawczego. Podobne stanowisko
IUSCT zajął w sprawie Amoco International Finance Corp. (Partial). W sprawie tej
trybunał wyjaśnił, że choć postrzega Traktat o przyjaźni jako lex specialis w stosunku
do zwyczaju międzynarodowego, przyznaje temu drugiemu szczególną rolę w ocenie
działań państwa:
Jako lex specialis w stosunkach między dwoma państwami Traktat zastępuje lex
generalis, czyli międzynarodowe prawo zwyczajowe. Nie oznacza to, jakkolwiek, że to
drugie jest bez znaczenia w przedmiotowej sprawie. Przeciwnie, zasady prawa
zwyczajowego mogą być pożyteczne w takim zakresie w jakim uzupełniają lukę
prawną w Traktacie, nadają znaczenie niezdefiniowanym pojęciom w jego tekście lub,
bardziej ogólnie, pomagają w interpretacji i implementacji jego postanowień1015.

Ponownie

IUSCT

uznał,

że

legalność

działań

państwa

prowadząca

do

odpowiedzialności międzynarodowej powinna być oceniana w pierwszej kolejności
poprzez odwołanie do treści norm traktatowych, a dopiero w dalszej kolejności poprzez
odwołanie do treści norm zwyczajowych. Z analogicznym zagadnieniem przyszło się
zmierzyć trybunałom arbitrażowym w sprawach inwestycyjnych. Wielu inwestorów
zagranicznych prowadząc spory z państwami wnosi w swoich skargach o stwierdzenie
nielegalności wywłaszczenia zarówno w świetle postanowień BIT, jak i prawa
zwyczajowego. I tak na przykład w sprawie Desert Line Projects LLC v. Yemen spółka
prawa omańskiego, która na zlecenie najwyższych władz Jemenu, włącznie z
prezydentem tego kraju, wybudowała w Jemenie szereg dróg asfaltowych łączących
Jemen z państwami sąsiednimi, w postępowaniu arbitrażowym podniosła naruszenie
postanowień BIT, jak i prawa zwyczajowego1016. Niestety, trybunał nie rozstrzygnął
sprawy w zakresie zarzutu nielegalnego wywłaszczenia poprzestając na stwierdzeniu
naruszenia innego postanowienia BIT1017. Również w sprawie Cemex Caracas
Investment B.V. and Cemex Caracas II Investment B.V. v. Venezuela skarżący, dwie
spółki prawa holenderskiego, stały na stanowisku, iż wraz z wywłaszczeniem przez
1015

§ 112 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1343
§ 50 i 58 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0248_0.pdf,
22.07.2012.
1017
§§ 213-215 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0248_0.pdf,
22.07.2012.
1016
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Wenezuelę udziałów w Cemex Caracas, największym wenezuelskim producencie
cementu, doszło do równoczesnego naruszenia gwarancji ujętych w BIT, jak i w prawie
zwyczajowym. A przynajmniej z takim właśnie wnioskiem, o stwierdzenie naruszenia
norm pochodzących zawartych w tych dwóch rodzajach źródeł, skarżący wystąpili do
ICSID1018.
W dalszej kolejności należy mieć na uwadze, że dla oceny legalności
wywłaszczenia jako przesłanki odpowiedzialności międzynarodowej państwa nie ma
znaczenia nie tylko „źródło” naruszenia, ale również „charakter” tego naruszenia.
Innymi słowy, dla oceny legalności wywłaszczenia i uznania odpowiedzialności
międzynarodowej państwa z tego tytułu nie ma znaczenia, czy wywłaszczenie będzie
interpretowane na płaszczyźnie międzynarodowej jako delikt, czy jako nienależyte
wykonanie zobowiązania umownego1019. Wynika z tego, że rozważania, czy
arbitralność wywłaszczenia pociąga za sobą odpowiedzialność ex contractu, czy ex
delicto, są również bez znaczenia.

2.4. „Legalność” wywłaszczenia kontraktów w prawie międzynarodowym

Kontrakty stanowią istotny element rozważań nad legalnością wywłaszczenia.
Zanim jednak zostaną przedstawione rozważania na temat odpowiedzialności
międzynarodowej państw z tytułu wywłaszczenia kontraktów, warto podkreślić, w jaki
sposób kontrakty stają się elementem sporu międzynarodowego i dlaczego prawo
międzynarodowe w zakresie wywłaszczenia może być właściwe dla ich oceny. Dzieje
się tak, gdy sam kontrakt odpowiada na to pytanie lub gdy normy prawa
międzynarodowego odwołują się do kontraktów. W tym pierwszym przypadku
kontrakty stają się elementem sporów międzynarodowych poprzez ich „wyniesienie” do

1018

§ 16 decyzji. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0141.pdf, 26.07.2012.
Współcześnie nie mają zatem racji bytu rozważania M. Domke z Uniwersytetu Nowojorskiego
(NYU) na temat tego, czy wywłaszczenie na płaszczyźnie prawa międzynarodowego postrzegać bardziej
jako delikt, czy jako niewykonanie zobowiązania w postaci braku wypłaty odszkodowania za
wywłaszczenie: „Jeżeli środek nacjonalizacyjny jest naruszeniem zobowiązania traktatowego lub
szczególnego porozumienia między rządem a cudzoziemcami, czy też uznanej zasady prawa
międzynarodowego, środek ten staje się per se aktem o charakterze deliktowym, który obejmuje
odpowiedzialność państwa … Sam środek nacjonalizacyjny jest aktem bezprawnym, raczej niż
niewykonaniem zobowiązań wynikających z nacjonalizacji, takich jak brak odszkodowania”. Więcej: M.
Domke, „Foreign Nationalizations”, AJIL 1961, vol. 55, nr 3, s. 610 i 611.
1019
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poziomu międzynarodowego. Ulegają tzw. „umiędzynarodowieniu”. Odbywa się to w
dwojaki sposób:
1)

po pierwsze, poprzez wskazanie, że kontrakt jest oceniany w świetle
prawa międzynarodowego, czyli w świetle norm zwyczajowych i
traktatowych (umiędzynarodowienie materialne)1020;

2)

po drugie, poprzez zawarcie w kontrakcie klauzuli arbitrażowej o
poddaniu

sporu

arbitrażowi

międzynarodowemu

przez

trybunał

arbitrażowy (umiędzynarodowienie formalne)1021.
Należy przy tym pamiętać, iż z umiędzynarodowienia kontraktu między cudzoziemcem
a państwem nie wynika wniosek, że cudzoziemiec staje się podmiotem równym
państwu, a kontrakt nie staje się umową międzynarodową1022. Z perspektywy sporów
wywłaszczeniowych

szczególnego

pogłębienia

wymaga

zagadnienie

umiędzynarodowienia materialnego kontraktów. Umiędzynarodowienie materialne
kontraktów, tj. wyniesienie ich do rangi sporu międzynarodowego z uwagi na
wskazanie prawa międzynarodowego jako prawa właściwego dla oceny kontraktu,
może przejawiać się na wiele sposobów. Po pierwsze, sam kontrakt może wskazywać,
iż prawem właściwym dla jego oceny, jest prawo międzynarodowe. Najczęściej
kontrakt zawiera klauzulę wskazującą, że prawem właściwym jest i prawo krajowe i
prawo międzynarodowe. Taka też sytuacja miała miejsce w sprawie Texaco Overseas
Petroleum Co. v. Libya (Merits) dotyczącej nacjonalizacji koncesji amerykańskiej
spółki na wydobycie libijskiej ropy. Ponieważ umowa koncesyjna wskazywała
wyraźnie na „zasady prawa libijskiego wspólne dla prawa międzynarodowego” jako
prawo rządzące kontraktem, pojedynczy arbiter, René-Jean Dupuy, nie miał żadnych
wątpliwości i uznał, że dla oceny kontraktu w arbitrażu międzynarodowym może
posługiwać się normami prawa międzynarodowego1023. Sprawa ta stała się
prejudykatem i należy do jurisprudence constante w sporach wywłaszczeniowych. Po
drugie, jeżeli kontrakt nie wskazuje expressis verbis na prawo międzynarodowe (i
1020

Teoretycznie rzecz ujmując kontrakt może podlegać ocenie – 1. wyłącznie prawa krajowego, 2.
prawa krajowego i prawa międzynarodowego oraz 3. wyłącznie prawa międzynarodowego, choć
rozwiązanie to w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowym zostało wykluczone z uwagi na to, że
kontrakt nie jest synonimem umowy międzynarodowej (por. wyrok MTS z 1952 r. w sprawie AngloIranian Oil Co. (Preliminary)).
1021
G. Zeiler, “Treaty v. Contract: What is the Proper Venue for Investment Disputes?”, AAY 2007, s.
323.
1022
Tak: Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits) (§ 46). Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 17.
1023
Czyli zasadami pacta sund servanda i restitutio in integrum. § 31, 46-52, 97 i n. wyroku. Źródło: ILM
1978, vol. 17, s. 13.
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prawo krajowe), a wyłącznie na prawo krajowe jako prawo właściwe, nawet wówczas
ocena danego kontraktu w świetle norm prawa międzynarodowego jest możliwa do
przeprowadzenia, a to z uwagi na fakt, iż prawo krajowe jest częścią prawa
międzynarodowego, przenika do porządku prawnomiędzynarodowego pod postacią
ogólnych zasad prawa. Mimo, że pogląd o możliwości wywiedzenia prawa
międzynarodowego z prawa krajowego dla umiędzynarodowienia kontraktów jest dość
kontrowersyjny, jest on jednak akceptowalny przez doktrynę prawa i orzecznictwo1024.
Niezależnie od tego, czy kontrakt wskazuje prawo międzynarodowe jako prawo
właściwe, a zatem niezależnie od tego, czy następuje jego umiędzynarodowienie
materialne, czy nie, ten sam kontrakt może również podlegać ocenie w świetle norm
zwyczajowych i traktatowych. Taka ocena odrywa się od problematyki klauzuli prawa
właściwego w treści samego kontraktu, ponieważ to nie kontrakt odwołuje się do prawa
międzynarodowego, lecz normy prawa międzynarodowego odwołują się do kontraktów.
Dzieje się tak, ponieważ większość współczesnych umów międzynarodowych o
ochronie inwestycji uznaje prawa wynikające z kontraktów za przejaw „inwestycji”1025.
Współcześnie zakresem traktatowego pojęcia inwestycji jest objęta większość
kontraktów, a zwłaszcza kontrakty prawa publicznego, określane jako tzw. kontrakty
administracyjne, lub te na podstawie których udziela się koncesji1026. Rozumienie
pojęcia kontraktu uzależnione jest od treści konkretnego traktatu, konkretnego BIT.
Zależy od tego, czy w zakres pojęcia „inwestycji” wchodzi „kontrakt”, kontrakt
rozumiany jako umowa prawa prywatnego, umowa prawa publicznego, czy obydwa ich
rodzaje. Tak czy inaczej prawo przyznane na podstawie kontraktu jest inwestycją
chronioną różnego rodzaju standardami międzynarodowymi, a zwłaszcza standardem
ochrony przed arbitralnym wywłaszczeniem1027.
1024

Tak też R. Higgins w wykładach w ramach Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego z
powołaniem na sprawę Settebello v. Setenave: R. Higgins, „International Law and the Avoidance,
Containment and Resolution of Disputes”, Recueil des Cours 1991-V, s. 188. Por. również Texaco
Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits) (§ 50). Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 18.
1025
Por. np. art. 1 ust. 4 amerykańsko-marokańskiego BIT z 22.07.1985 r., art. 1 ust. 1 lit. (d) pkt (iii)
amerykańsko-albańskiego BIT z 11.01.1995 r., art. I lit. (d) pkt. (iii) amerykańsko-chorwackiego BIT z
13.07.1996 r. Źródło: http://www.unctadxi.org/templates/docsearch.aspx?id=779, 21.07.2012.
1026
Por. art. 1 ust. 1 lit. e. niemiecko-jordańskiego BIT z 13.11.2007 r., art. 1 ust. 1 lit. e niemieckonepalskiego BIT z 20.10.1986 r. i art. 1 ust. 1 lit. e niemiecko-tajskiego BIT z 24.06.2002 r. Umowy te
pod pojęciem inwestycji rozumieją nie każdy kontrakt, lecz tylko kontrakt prawa publicznego, na
podstawie
którego
udzielana
jest
koncesja.
Źródło:
http://www.unctadxi.org/templates/docsearch.aspx?id=779, 21.07.2012.
1027
Z perspektywy współczesnych sporów inwestycyjnych warto mieć również na uwadze ogólną
dyspozycję dotyczącą prawa właściwego rządzącego sporami inwestycyjnymi rozstrzyganymi w ramach
ICSID. Dyspozycja ta zawarta jest w art. 42 ust. 1 Konwencji ICSID. Zgodnie z treścią tego przepisu
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Mając

na

uwadze

tak

zakreślone

relacje

kontraktów

do

prawa

międzynarodowego warto wskazać sytuacje, z jakimi muszą się mierzyć trybunały
międzynarodowe rozstrzygające spory wywłaszczeniowe. Czym innym jest bowiem
naruszenie kontraktu, czym innym naruszenie kontraktu prowadzące do wywłaszczenia,
a jeszcze czym innym wywłaszczenie kontraktu1028. Różnica między nimi dotyczy
podstawy, w świetle której spór będzie oceniany. Dlatego spory te można podzielić na
„spory kontraktowe” (contract claims)1029 i „spory traktatowe” (treaty claims)1030.
Jeżeli dochodzi do naruszenia kontraktu państwo może odpowiadać jedynie na
podstawie kontraktu, nie ponosząc odpowiedzialności międzynarodowej1031. Państwo
ponosi jednak taką odpowiedzialność, gdy dochodzi do wywłaszczenia kontraktu, gdy
państwo aktem suwerennym pozbawia cudzoziemca praw wynikających z kontraktu
kładąc kres jego działalności gospodarczej, traktując kontrakt jako przedmiot
wywłaszczenia. Możliwa jest jednak i sytuacja pośrednia, gdy naruszenie kontraktu, np.
z uwagi na brak realizacji jego postanowień, może prowadzić do równoległego
naruszenia BIT, np. w takim zakresie w jakim BIT dotyczy ochrony inwestora przed
arbitralnym wywłaszczeniem1032. Podstawowym kryterium determinującym, czy doszło
do naruszenia kontraktu, naruszenia kontraktu prowadzącego do jego wywłaszczenia,
czy, po prostu, wywłaszczenia kontraktu, jest charakter działań państwa – rozróżnienie
między działaniami iure gestionis i iure imperii. W sprawie Siemens A.G. v. Argentina
trybunał wyjaśnił:

prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów może być dowolne prawo wskazane przez strony, a w
przypadku braku wyboru prawa właściwego, prawo państwa-strony sporu lub prawo międzynarodowe.
Reguły zawarte w art. 42 ust. 1 Konwencji ICSID mają zastosowanie, przede wszystkim, do sporów
wynikających ze stosowania kontraktów.
1028
Należy mieć na uwadze, że pod pojęciem wywłaszczenia kontraktów należy rozumieć nie tyle
wywłaszczenie samego kontraktu, lecz praw w nim zawartych.
1029
Por. np. Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO) v. Liberia i Sapphire Int. Petroleums Ltd. v.
National Iranian Oil Co. to sprawy o naruszenie kontraktu rozstrzygane przez trybunały arbitrażowe
powołane na podstawie tych kontraktów.
1030
Por. np. Y. Shany, “Contract Claims vs. Treaty Claims: Mapping Conflicts between ICSID Decisions
on Multisourced Investemnt Claims”, AJIL 2005, vol. 99, nr 4, s. 835 i n.; R. Jennings, “State Contracts
in International Law”, BYIL 1961, vol. 37, s. 156; F. Mann, “State Contracts and State Responsibility”,
AJIL 1960 vol. 54, nr 3, s. 572.
1031
Chyba że taki kontrakt uległ tzw. umiędzynarodowieniu materialnemu.
1032
Spośród poglądów polskiej doktryny w tym zakresie patrz zwłaszcza: M. Świątkowski, Naruszenie
przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych, Warszawa 2009.
Por. jednak stanowisko I. Foighla, który uważa, że naruszenie kontraktu w wyniku nacjonalizacji nie
może stanowić naruszenia prawa międzynarodowego: I. Foighel, Nationalization. A Study in the
Protection of Alien Property in International Law, Westport 1957 (Reprinted: 1982), s. 73 i 74.
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247. Różnica między aktami iure imperii oraz iure gestionis ma swoje źródło w
problematyce immunitetu Państwa w prawie międzynarodowym, oddziela akty o
charakterze komercyjnym od tych które dotyczą kompetencji państwa postępującego w
takim charakterze …
248. Stosując to rozróżnienie w ramach arbitrażu inwestora z państwem, trybunały
arbitrażowe twierdziły, że w celu uznania zachowania państwa jako strony kontraktu za
naruszenie traktatu inwestycyjnego, takie zachowanie musi wykraczać poza to, które
zwykła strona kontraktu może zastosować i [które] musi obejmować ingerencję
państwa w stosowanie tego kontraktu …1033.

Spory dotyczące ingerencji państwa w kontrakty z cudzoziemcami, niezależnie od tego,
czy w wyniku aktów iure gestionis, czy iure imperii, były przedmiotem rozważań
trybunałów międzynarodowych już od początku XX w. Wiele takich sporów było
rozstrzyganych przez dwustronne komisje i trybunały arbitrażowe1034, m.in. przez
amerykańsko-gwatemalską w sprawie dotyczącej administracyjnego unieważnienia
przez gwatemalski rząd kontraktu na pozyskiwanie gumy chicle w tropikalnych
drzew1035, amerykańsko-wenezuelską w sprawie dotyczącej bezprawnego korzystania
przez wenezuelskie władze z dwóch brytyjskich parowców1036, jak również
amerykańsko-meksykańską General Claims Comission w sprawach dotyczących braku
realizacji już wymagalnych nakazów zapłaty1037 i jednostronnego zerwania kontraktu z
powodu jego nieterminowej realizacji1038. Większość wymienionych spraw to
klasyczne przykłady władczej ingerencji państwa w prawa obligacyjne, wywłaszczenia
kontraktu w wyniku działań iure imperii. Niewątpliwie sprawą, która mogła stanowić
rzeczywisty prejudykat w zakresie wywłaszczenia kontraktów, była sprawa Singer
Sewing Machine Co. v. Turkey przed amerykańsko-turecką komisją arbitrażową. W
przedmiotowej sprawie komisja uznała, że Turcja, nie uiszczając zapłaty za
zakontraktowane maszyny do szycia, dokonała konfiskaty lub zniszczenia (destruction)
równowartości ich zakupu lub praw majątkowych wynikających z kontraktu:

1033

§§ 247 i 248 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0790.pdf,
5.08.2012.
1034
E. Borchard, “International Contractual Claims and Their Settlement”, Judicial Settlement of
International Disputes, August 1913, Nr 13, s. 4.
1035
Patrz: P. W. Shufeldt Claim (USA, Guatemala). Źródło: RIAA 2006, vol. II, s. 1079.
1036
Patrz: Orinoco Steamship Company Case . Źródło: RIAA 2006, vol. IX, s. 201 i 202.
1037
Patrz: George W. Cook Case (USA v. Mexico). Źródło: RIAA 2006, vol. IV, s. 213 i n. Na tę sprawę
powołał się trybunał międzynarodowy w sprawie Waste Management, Inc. v. Mexico (§ 167). Źródło:
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0900.pdf, 5.08.2012.
1038
Patrz: International Fisheries Company (USA v. Mexico). Źródło: RIAA 2006, vol. IV, s. 691 i n.

317

Uważa się, że w ostatecznym dookreśleniu odpowiedzialności na podstawie prawa
międzynarodowego szczególne miejsce powinny zajmować zasady prawa dotyczące
konfiskaty, że konfiskata mienia należącego do cudzoziemca jest naruszeniem prawa
międzynarodowego. Jeśli rząd godzi się na zapłatę pieniędzy za towar i nie dokonuje tej
zapłaty, można przyjąć, że cena zakupu towaru została skonfiskowana lub że towar
został skonfiskowany, lub też prawa majątkowe wynikające z kontraktu uległy
zniszczeniu lub konfiskacie1039.

W przywołanym fragmencie komisja wyraźnie wskazała na możliwość pociągnięcia
państwa do odpowiedzialności na gruncie prawa międzynarodowego za „zniszczenie”
lub „konfiskatę” praw wynikających z kontraktu. Współczesne orzecznictwo
inwestycyjne nie uznało jednak sprawy Singer za prejudykat, a to z uwagi na zbyt
ogólnie sformułowany traktat powołujący komisję1040. Decyzja przyjęta na jego
podstawie nie odpowiadała na pytanie o różnice między naruszeniem umowy,
wywłaszczeniem kontraktu, a wywłaszczeniem kontraktu będącym następstwem
niedochowania jego postanowień1041.
Współcześnie

rozważań

nad

możliwością

przypisania

państwu

odpowiedzialności na podstawie prawa międzynarodowego za wywłaszczenie
kontraktu, podjął się, między innymi, IUSCT. W sprawie Phillips Petroleum Co. Iran
spółka prawa stanu Delawere, Phillips Petroleum Company Iran, zawarła z irańskim
państwowym przedsiębiorstwem naftowym, NIOC, kontrakt na eksplorację i
eksploatację ropy u wybrzeży Iranu (tzw. kontrakt JSA). W wyniku rewolucji
islamskiej kontrakt został najpierw we wrześniu 1979 r. zerwany przez NIOC, by
następnie w sierpniu 1980 r. specjalna komisja uznała go za nieważny (null and void).
Ponieważ ingerencja w prawa obligacyjne inwestora nie wynikała z żadnego
formalnego aktu władczego, a raczej z całej serii różnego rodzaju działań irańskich
władz i NIOC, spółka wniosła o jednoczesne stwierdzenie naruszenia kontraktu, jak i
stwierdzenie jego wywłaszczenia1042. Trybunał w następujący sposób odniósł się do
tego wniosku:
1039

Cyt. za: Waste Management, Inc. v. Mexico (§ 169). Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0900.pdf, 5.08.2012.
1040
Porozumienie turecko-amerykańskie zawarte w dn. 24.12.1923 r. w wyniku wymiany not.
1041
Inną „historyczną” sprawą, która była często przywoływana w sprawach inwestycyjnych była sprawa
Jalapa Railroad and Power Co. (USA v. Mexico) , w której władze meksykańskiego stanu Veracruz
wyszły poza rolę kontrahenta i starając się uniknąć obowiązków wynikających z kontraktu, nadużyły
swojego władztwa. Sprawa została przywołana m.in. we współczesnych sporach inwestycyjnych –
Siemens A.G. v. Argentina (§ 246) oraz Vivendi Universal S.A. v. Argentina (§ 7.5.9). Dla innych
„historycznych” sporów o nacjonalizację w wyniku naruszenia kontraktu koncesyjnego z cudzoziemcem
por. G. White, Nationalization of Foreign Property, London 1961, s. 162 i n.
1042
Teoretycznie zatem sprawa mogła być oceniana jako contract claim i treaty claim jednocześnie.
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75. Podstawowe twierdzenie Skarżącego jest takie, że Pozwani [Iran i NIOC] są
odpowiedzialni za wywłaszczenie praw umownych wynikających z JSA, jak również,
alternatywnie, są odpowiedzialni za naruszenie i niewykonanie tego kontraktu.
Trybunał stoi na stanowisku, iż skarżone działania wydają się być bliższe ocenie
odpowiedzialności za odebranie zagranicznego mienia na podstawie prawa
międzynarodowego od oceny umownych aspektów relacji, i dlatego podejmuje decyzję
o rozpatrzeniu skargi w tym właśnie świetle1043.

Innymi słowy, IUSCT pozostał przy klasycznym podziale na contract claims i treaty
claims. I niejako uciekł od odpowiedzi na pytanie, czy państwo jako strona kontraktu
naruszająca

jego

postanowienia,

może

być

jednocześnie

pociągnięta

do

odpowiedzialności na gruncie prawa międzynarodowego za to właśnie naruszenie. W
przedmiotowej sprawie IUSCT poprzestał na stwierdzeniu, iż doszło do klasycznego
wywłaszczenia kontraktu w wyniku działań iure imperii1044.
Rozważań nad możliwością pociągnięcia państwa do odpowiedzialności
międzynarodowej za wywłaszczenie kontraktu podjęły się również trybunały
inwestycyjne. Jedną z takich spraw była sprawa Southern Pacific Properties v. Egypt.
Niemniej, sprawa ta należała raczej do kategorii contract claim, niż treaty claim, w
kognicji

trybunału arbitrażowego. W wyroku z 1992 r. dla określenia standardu

odszkodowawczego trybunał ten przywołał jednak klasyczne sprawy dotyczące
odpowiedzialności międzynarodowej państw za wywłaszczenie kontraktu. Były to m.in.
Certain German Interests in Polish Upper Silesia, w której STSM orzekł, że przejęcie
przez Polskę chorzowskiej fabryki było równoznaczne z wywłaszczeniem umów o jej
zarządzanie, Amoco International Finance Corp. (Partial), w której IUSCT podkreślił,
że wywłaszczenie może rozciągać się na każde prawo, które może być przedmiotem
transakcji handlowej, jak i wspomnianą już sprawę Phillips Petroleum Co. Iran1045.
Analiza różnić między naruszeniem kontraktu, naruszeniem kontraktu
prowadzącym do jego wywłaszczenia, a klasycznym wywłaszczeniem kontraktu, była
kontynuowana w wielu sporach inwestycyjnych, m.in. w sprawach Robert Azinian and
others v. Mexico z 1999 r., Consortium R.F.C.C. v. Morocco z 2003 r., Waste
1043

§§ 75 i 100-102 wyroku. Źródło: IUSCT Reports 1990, vol. 21, s. 75. Dla pozostałych spraw
kontraktowych rozstrzyganych przez IUSCT patrz: D. Price, “Contract-Related Claims in Iran-U.S.
Claims Tribunal Jurisprudence”, [w:] Ch Drahozal, Ch. Gibson, The Iran-U.S. Claims Tribunal at 25,
Oxford 2007, s. 205.
1044
Spośród orzecznictwa IUSCT porównaj również Amoco International Finance Corp. (Partial) (§§
174-181). Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1357 i 1358.
1045
§§ 165-167 wyroku. Źródło: ILM 1993, vol. 32, s. 969.
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Management, Inc. v. Mexico z 2004 r., Azurix v. Argentina z 2006 r., a zwłaszcza
sprawa Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania z 2007 r.1046. Trybunały inwestycyjne
skupiły się na tej szczególnej problematyce, gdzie państwo jest zawsze stroną
kontraktu, lecz czasami ponosi odpowiedzialność za jego naruszenie na gruncie prawa
międzynarodowego. W pierwszej z serii wymienionych spraw inwestycyjnych, Robert
Azinian, spółka prawa stanu Kalifornia starała się dowieść, iż władze Meksyku są
winne naruszenia a następnie unieważnienia umowy koncesyjnej o utylizację odpadów
z przedmieść Mexico City na podstawie art. 1110 NAFTA. Spółka wniosła o uznanie
rzekomego naruszenia a następnie unieważnienia kontraktu za przejaw jego
wywłaszczenia. Ostatecznie Trybunał nie podzielił tego stanowiska. W pierwszej
kolejności uznał, iż w doktrynie brak jest precyzyjnych kryteriów by móc stwierdzić,
które naruszenia kontraktu urastają do rangi jego wywłaszczenia. Takimi kryteriami,
zdaniem trybunału, nie są takie określenia jak charakter „konfiskacyjny” (confiscatory)
aktu państwa, „zniszczenie praw obligacyjnych [rozumianych] jako mienie” (destroy
contractual rights as an asset), czy też „niewykonanie” (repudiation) kontraktu1047. W
dalszej kolejności trybunał pochylił się nad ewentualnością wywłaszczenia wynikającą
nie z naruszenia kontraktu, lecz z jego unieważnienia. Uznał ostatecznie, że anulowanie
kontraktu nie urasta do wywłaszczenia w rozumieniu art. 1110 NAFTA1048. Jedną z
częściej

przywoływanych

spraw

inwestycyjnych

dotyczących

wywłaszczenia

kontraktów jest sprawa Consortium R.F.C.C. v. Morocco z 2003 r. między włoskim
inwestorem a Marokiem na podstawie marokańsko-włoskiego BIT-u z 1990 r. Sprawa
jest interesująca z uwagi na trafność wniosków, do jakich doszedł trybunał oceniając
różnice między naruszeniem kontraktu a takim naruszeniem kontraktu, które prowadzi
do jego wywłaszczenia. Trybunał uznał, że skoro państwo jest stroną kontraktu z
inwestorem zagranicznym, to w pierwszej kolejności „wykonuje” ten kontrakt, a nie
„ingeruje” w kontrakt. A jeśli wykonuje kontrakt źle, wówczas można zastanawiać się
nad równoległym przypisaniem państwu odpowiedzialności na gruncie umowy
międzynarodowej:

1046

Por. również Vivendi Universal S.A. v. Argentina
(§§ 7.5.3 – 7.5.7). Źródło:
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0215.pdf, 12.08.2012.
1047
§§ 89-91 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0057.pdf,
12.08.2012.
1048
§§ 93-124 wyroku. Ibidem.
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… państwo-strona nie ‘ingeruje’ w kontrakt; ono go ‘wykonuje’. Jeśli wykonuje
kontrakt w sposób nieprawidłowy, nie będzie to oznaczać naruszenia przepisów
Traktatu dotyczących wywłaszczenia lub nacjonalizacji, chyba że zostanie
dowiedzione, że państwo lub jego emanacja wyszło poza swoją rolę jako zwykła strona
kontraktu, i wykonała szczególne kompetencje władzy suwerennej1049.

Do rozważań nad poszukiwaniem obiektywnych kryteriów między wywłaszczeniem
kontraktu, naruszeniem kontraktu a takim naruszeniem kontraktu, które stanowi jego
wywłaszczenie, powrócił w 2004 r. trybunał arbitrażowy w sprawie Waste
Management, Inc. v. Mexico. Zdaniem trybunału kryteria rozróżnienia tych kategorii
nie

mogą

wynikać

niepoprawności

w

z

zastosowanych

działaniu

państwa

przymiotników
–

określających

„nadzwyczajnie

źle”

stopień

(egregiouse),

„skandalicznie” (gross), „rażąco” (flagrant). Trybunał stwierdził natomiast, że „jakieś”
rozróżnienie (some distinction) musi zostać poczynione, ponieważ „jeżeli w
określonych sprawach niewykonanie zobowiązania może być równoznaczne z
wywłaszczeniem, musi istnieć możliwość określenia, co do zasady, które są to
[sytuacje], w przeciwnym przypadku różnica między sporami kontraktowymi a
traktatowymi

zanika”1050.

Trybunał

podkreślił

następnie,

że

dotychczasowe

orzecznictwo międzynarodowe dotyczące i wywłaszczenia i kontraktów można
podzielić na trzy kategorie spraw – po pierwsze, sprawy, gdzie doszło do
wywłaszczenia całego przedsiębiorstwa, a zatem i kontraktów1051, po drugie, sprawy, w
których doszło do otwartego odebrania mienia, w wyniku czego zostały naruszone
prawa obligacyjne1052, oraz po trzecie, sprawy, gdzie wyłącznie prawa obligacyjne były
przedmiotem ingerencji ze strony państwa lub jego emanacji1053. Komentując tą trzecią
kategorię spraw, jako najbliższą stanem faktycznym do sprawy Waste Management,
trybunał podkreślił, że niewykonanie zobowiązania nie może być ani „odebraniem”
(taking), ani też aktem „równoznacznym z wywłaszczeniem” (tantamount to
expropriation). Nie może być zatem działaniem, które podlega ocenie w świetle art.
1110 NAFTA:

1049

§ 65 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0226.pdf, 04.02.2012.
Sprawa ta została przywołana m.in. w sprawie Impregilo S.p.A. v. Pakistan (Jurisdiction) (§ 278).
Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0422.pdf, 18.08.2012.
1050
§ 171 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0900.pdf, 13.08.2012.
1051
Jako przykład trybunał przywołał sprawę LIAMCO v. Libya.
1052
Jako przykład trybunał przywołał sprawę Starrett Housing Corp. v. Iran (Final).
1053
Jako przykład trybunał przywołał sprawę Singer Sewing Machine Co. v. Turkey.
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Każda prywatna strona może nie być w stanie wywiązać się ze swoich kontraktów,
natomiast nacjonalizacja i wywłaszczenie są działaniami ściśle rządowymi, w takim
sensie, w jakim odzwierciedla to rozumienie ‘środka’ z art. 1110 (1) NAFTA. Prawdą
jest, że mając na uwadze zupełną definicję ‘środka’, ktoś może postrzegać zachowanie
równoznaczne z wywłaszczeniem jako to obejmujące działania i zaniechania, które nie
są jakoś szczególnie lub wyłącznie rządowe1054.

Innymi słowy, trybunał uznał, że niewykonanie kontraktu nie jest ani wywłaszczeniem,
ani aktem równoznacznym z wywłaszczeniem (tantamount to …). Jak zauważył,
inwestor nie został pozbawiony praw obligacyjnych. Prawa te zostały jedynie
naruszone, a nie odebrane. A ponieważ niedotrzymywanie zobowiązań nie jest
chronione zakresem art. 1110 NAFTA, jakikolwiek błąd ze strony państwa na
podstawie kontraktu pozostaje na tej właśnie płaszczyźnie i powinien być oceniany w
świetle postanowień kontraktu, a nie na podstawie prawa międzynarodowego1055. Do
podobnych wniosków doszedł trybunał arbitrażowy w sprawie inwestycyjnej, Azurix v.
Argentina, w której dwie spółki prawa amerykańskiego należące do grupy spółek
Azurix wygrały przetarg na dostarczanie wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków dla
Buenos Aires. W 1999 r. podpisano kontrakt koncesyjny. Sprawa rozstrzygana była na
podstawie amerykańsko-argentyńskiego BIT z 1991 r. Odnosząc się do zarzutu
wywłaszczenia z uwagi na niedotrzymanie postanowień kontraktu trybunał zważył:
315. Trybunał podziela pogląd, iż naruszenia kontraktów przez Państwo-stronę lub
jedno z jego instrumentariów nie będzie w sposób oczywisty stanowić wywłaszczenia.
Niezależnie od tego, czy jedno, czy seria takich naruszeń może być uważana za środki
równoznaczne z wywłaszczeniem, będzie to zależeć od tego, czy Państwo lub jego
instrumentarium naruszyło kontrakt w wykonaniu swoich kompetencji suwerennych,
czy jako strona kontraktu. Jak zostało to już odnotowane Państwo lub jego
instrumentaria mogą wykonywać kontrakt źle, niemniej nie będzie to skutkować
naruszeniem postanowień traktatu, ‘chyba że zostanie dowiedzione, że państwo lub
jego emanacja przekroczyła swoją rolę jako zwykła strona kontraktu, i skorzystała ze
szczególnych funkcji suwerena’. Mając na uwadze każdą z podstaw, które zostały
podniesione przez skarżącego dla uzasadnienia swojej skargi wywłaszczeniowej, i w
takim zakresie w jakim mogą być one scharakteryzowane jako naruszenia Umowy
Koncesyjnej, Trybunał oceni je z perspektywy potencjalnych naruszeń BIT i tego, czy
odzwierciedlają one wykonywanie szczególnych funkcji suwerena1056.

1054

§ 174 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0900.pdf, 15.08.2012.
§ 175 wyroku. Ibidem.
1056
§ 315 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf, 15.08.2012.
W przytoczonym fragmencie trybunał powołał się na sprawę Consortium R.F.C.C. v. Morocco (§ 65).
1055
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Trybunał oceniając sprawę z perspektywy BIT uznał, że Azurix nie został pozbawiony
atrybutów własności. Nie został również pozbawiony kontroli nad spółkami córkami,
na których spoczywał obowiązek realizacji koncesji. Nie doszło zatem do
wywłaszczenia w rozumieniu BIT1057.
Sprawą, która w bodaj najbardziej precyzyjny sposób tłumaczy zagadnienie
międzynarodowej odpowiedzialności państwa za wywłaszczenie będące następstwem
naruszenia kontraktu z inwestorem zagranicznym jest sprawa Parkerings-Compagniet
AS v. Lithuania. Sprawa nie dotyczyła naruszenia postanowień kontraktu i
odpowiedzialności kontraktowej z tego tytułu, nie dotyczyła również klasycznego
wywłaszczenia kontraktu. Dotyczyła natomiast sytuacji, w której Litwa jako strona
kontraktu naruszyła jego postanowienia, a naruszenie to miało być „wyniesione” do
poziomu

prawa

międzynarodowego

i

skutkować

pociągnięciem

Litwy

do

odpowiedzialności z tytułu wywłaszczenia. Innymi słowy, była to sytuacja, gdzie
naruszenie postanowień kontraktu skutkowało wywłaszczeniem. W sprawie spółka
prawa norweskiego wchodząca w skład konsorcjum spółek norweskiej i litewskiej
zarzuciła Wilnu zerwanie kontraktu na budowę zintegrowanego systemu parkingowego
w stolicy Litwy, a tym samym wywłaszczenie w rozumieniu norwesko-litewskiego
BIT1058. Zdaniem trybunału, muszą zostać spełnione trzy warunki by dane naruszenie
kontraktu uznać za jego wywłaszczenie. Po pierwsze, powołując się na sprawę Azurix v.
Argentina, trybunał stwierdził, że „naruszenie umowy będzie równoznaczne z
wywłaszczeniem wyłącznie wtedy, gdy Państwo działało nie tylko jako strona umowy,
ale również jako władza suwerenna, to znaczy stosując swoją władzę suwerenną”1059.
Po drugie, trybunał stwierdził, że okoliczność naruszenia kontraktu powinna być w
pierwszej kolejności zweryfikowana w ramach jurysdykcji wskazanej postanowieniami
kontraktu, zanim sprawa poddana zostanie ocenie na płaszczyźnie międzynarodowej.
Trybunał określił wręcz takie wstępne badanie okoliczności naruszenia kontraktu przez
sądy krajowe jako „warunek” (prerequisite) wniesienia skargi przeciwko państwu1060.
Niestety, nie wnosząc sprawy pod ocenę sądów litewskich, inwestor tego warunku nie
spełnił. Trybunał zastrzegł również, że jeżeli inwestor nie miałby realnej lub prawnej
1057

§ 322 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf, 15.08.2012.
Porozumienie między Rządem Królestwa Norwegii a Rządem Republiki Litewskiej o promocji i
wzajemnej
ochronie
inwestycji
z
16.08.1992
r.
Źródło:
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/norway_lithuania.pdf, 15.08.2012.
1059
§ 443 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0619.pdf, 15.08.2012.
Trybunał powołał się na sprawę Azurix v. Argentina (§ 314).
1060
§ 448 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0619.pdf, 15.08.2012.
1058

323

możliwości pozwania państwa na etapie krajowym, również i taką okoliczność miałby
prawo ocenić w świetle postanowień BIT1061. Po trzecie, naruszenie postanowień
kontraktu, w okolicznościach konkretnej sprawy polegających na jego zerwaniu, „musi
prowadzić do znaczącego spadku wartości inwestycji”1062. Trybunał uznał, iż nie ma
konieczności weryfikacji, czy tak rzeczywiście było z uwagi na fakt, iż nie spełnione
zostały poprzednie kryteria wskazane przez trybunał.
Chociaż trybunał nie stwierdził ostatecznie wywłaszczenia w sprawie
Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania, określił bardzo wyraźnie kryteria, kiedy
naruszenie kontraktu skutkuje jego wywłaszczeniem. W tym sensie sprawa ta ma bodaj
najważniejsze znaczenie w ocenie wywłaszczenia kontraktów spośród wszystkich
przywołanych powyżej spraw.

3. Kryteria legalności wywłaszczenia
3.1. Katalog kryteriów legalności wywłaszczenia i ich priorytyzacja

Prawo międzynarodowe, doktryna prawa międzynarodowego1063, praktyka
państw i orzecznictwo międzynarodowe uznają, że wywłaszczenie jest „legalne”, czyli
zgodne z prawem międzynarodowym, czy też – jak to zostało określone powyżej –
pozbawione arbitralności, jeżeli spełnionych jest łącznie co najmniej kilka kryteriów.
By wywłaszczenie było legalne musi być ono przeprowadzone:
1) na cel publiczny;
2) bez dyskryminacji;
3) w określonym trybie (due process of law);
4) za słusznym odszkodowaniem.
O nielegalności wywłaszczenia na gruncie prawa międzynarodowego przesądza zatem
nie tyle sam fakt jego przeprowadzenia, co brak poszanowania określonych zasad, w
1061

Wydaje się, że trybunał w sprawie Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania miał na myśli potencjalne
wywłaszczenie praw inwestora w wyniku błędnej decyzji sądu krajowego, który realnie uniemożliwił mu
dochodzenie swoich praw przeciwko państwu lub jego emanacji. Na tę okoliczność trybunał przywołał
sprawę Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine (§ 20.30).
1062
§ 455 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0619.pdf, 15.08.2012.
1063
Por.: F. Ruddy, “Nationalization and International Law: Testimony of Elihu Lauterpacht”, IL 1983,
vol. 17, nr 1, s. 105.
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świetle których powinno być ono przeprowadzane, nieprzestrzeganie określonych
kryteriów legalności wywłaszczenia. Jak wskazano powyżej wywłaszczenie jest
niezgodne z prawem międzynarodowym, jeżeli jest przeprowadzone na cel inny niż
publiczny, w sposób dyskryminacyjny, wbrew określonej procedurze wynikającej z
prawa krajowego i bez wypłaty słusznego odszkodowania.
Trybunały międzynarodowe wywodziły kryteria legalności wywłaszczenia
zarówno ze zwyczaju międzynarodowego, jak i z traktatów. Historycznie uznawano, że
w stosunkach między krajami „cywilizowanymi” a państwami „barbarzyńskimi”
kryteria legalności wywłaszczenia powinny być zagwarantowane postanowieniami
traktatowymi jako bardziej trwałymi, natomiast między samymi państwami
„cywilizowanymi” wystarczające są normy prawa zwyczajowego. Niezależnie od
źródła gwarancji ochrony przed niesłusznym wywłaszczeniem jeszcze na początku XX
w. treść norm dotyczących standardu wywłaszczenia nie była precyzyjnie określona. W
1925 r. A. Fachiri na łamach The British Yearbook of International Law potwierdził, że
w prawie międzynarodowym taka norma w ogóle istnieje:
Wśród tych zasad jest prawo cudzoziemców do posiadania i obrotu mieniem, włącznie
z ziemią, jak również nienaruszalność takiego mienia w tym sensie, że wywłaszczenie
jest dozwolone wyłącznie na cel publiczny i za wypłatą pełnego odszkodowania przez
państwo. Stanowisko to doskonale wyrażają obserwacje brytyjskie w arbitrażu
Portugalskich Majątków Religijnych …1064.

Na potwierdzenie opinii o zwyczajowym charakterze istnienia warunków, na jakich jest
możliwe wywłaszczenie, autor odwołał się do sprawy Affaire des propriétés religieuses
(France, Royaume-Uni, Espagne c. Portugal). W sprawie tej Francja, Hiszpania i
Zjednoczone Królestwo wzięły w opiekę dyplomatyczną własnych obywateli, których
mienie w 1910 r. zostało zagarnięte przez Portugalię. Autor zawęził katalog kryteriów
legalności wywłaszczenia wskazując, iż w sytuacji, gdy dochodzi do zastosowania
określonego środka wobec mienia należącego do cudzoziemca, nie może być on
zastosowany w sposób dyskryminacyjny i bez odszkodowania:
… pozywające państwo będzie miało szansę powodzenia [biorąc w opiekę
dyplomatyczną własnego obywatela], jeśli jeden z następujących warunków zostanie
zrealizowany i udowodniony: (1) iż wraz z zastosowaniem prawodawstwa miała
miejsce dyskryminacja w stosunku do swojego obywatela w porównaniu do
miejscowych, lub (2) nie przyznane zostało odszkodowanie w stosunku do
1064

A. Fachiri, “Expropriation and International Law”, BYIL 1925, vol. 6, s. 169-170.
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wywłaszczenia, lub w sytuacji gdy przyznano odszkodowanie, było ono tak
nieadekwatne, iż obejmowało znaczny stopień konfiskaty1065.

Autor uznał zatem obowiązek odszkodowawczy i zakaz dyskryminacji za dwa
najważniejsze

kryteria

legalności

wywłaszczenia.

Na

przestrzeni

kolejnych

dziesięcioleci katalog kryteriów legalności wywłaszczenia ulegał doprecyzowaniu,
zarówno w prawie zwyczajowym, jak i w umowach międzynarodowych. Państwa
zawierały co raz więcej umów międzynarodowych dotyczących odpowiedzialności
międzynarodowej za wywłaszczenie mienia cudzoziemców. Co raz częściej to do norm
prawa traktatowego odwoływały się trybunały międzynarodowe jako prawa właściwego
dla rozstrzygnięcia danego sporu wywłaszczeniowego. W prawie międzynarodowym
funkcjonowały zatem równolegle i normy zwyczajowe i normy traktatowe dotyczące
legalności wywłaszczenia. Standard wywłaszczenia w prawie zwyczajowym określono
„standardem

międzynarodowym”

(international

standard)

lub

„minimalnym

standardem międzynarodowym” (internationalstandard)1066. Standard międzynarodowy
koncentrował się przede wszystkim na obowiązku wypłaty słusznego odszkodowania.
Normy

prawa

zwyczajowego,

choć

wciąż

bardzo

istotne

w

sporach

wywłaszczeniowych, w zderzeniu z normami traktatowymi ustępowały miejsca tym
drugim. Normy traktatowe były uznawane za lex specialis, natomiast normy
zwyczajowe za lex generalis. Nie oznacza to, że normy zwyczajowe straciły całkowicie
na znaczeniu. Były nadal przywoływane, jak chociażby przez IUSCT w sprawie INA
Corporation v. Iran, dotyczącej nacjonalizacji prywatnego sektora ubezpieczeniowego
w Iranie. W sprawie tej IUSCT podkreślił, że wywłaszczenie na cel publiczny i zgodnie
z wymogami przewidzianymi przez prawo nie jest per se nielegalne. Natomiast legalne
wywłaszczenie nakłada na państwo obowiązek wypłaty odszkodowania1067. Ponieważ
IUSCT nie przywołał podstawy traktatowej swoich rozważań, należy uznać, iż kryteria
legalności wywłaszczenia do których się odwołał, tj. celu publicznego, due process of
law

i

słusznego

międzynarodowego

1068

odszkodowania,
.

Normy

zostały

prawa

1065

wywiedzione

zwyczajowego

ze

zwyczaju

dotyczące

legalności

Ibidem, s. 171.
Tak np. W. Verwey, N. Schrijver, „The Taking of Foreign Property under International Law: A New
Legal Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 9 i 10.
1067
Por. ILR 1987, vol. 75, s. 601.
1068
Co prawda w dalszej części wyroku trybunał jako lex specialis przywołał amerykańsko-irański
Traktat o przyjaźni, wymianie handlowej i prawach konsularnych z 1955 r., niemniej wydaje się, że w
braku takiego lex specialis trybunał oparłby swoje rozważania na normie prawa zwyczajowego.
1066
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wywłaszczenia były również przywoływane przez trybunały międzynarodowe we
współczesnych sporach inwestycyjnych, nawet wówczas, gdy normy traktatowe
dotyczące wywłaszczenia uległy daleko idącej proliferacji. W sprawie Compania del
Desarollo de Santa Elena S.A. v. Costa Rica trybunał arbitrażowy nie powołał się na
żadną podstawę traktatową. Zauważył natomiast, że „prawo międzynarodowe
umożliwia Kostaryce wywłaszczenie zagranicznej własności w granicach swojego
terytorium

na

cel

publiczny

i

za

wypłatą

adekwatnego

i

efektywnego

odszkodowania”1069. W sprawie tej wspomniane kryteria legalności wywłaszczenia
były oczywiste nie tylko dla samego trybunału, ale przede wszystkim bezsporne między
stronami tego postępowania. Współczesne orzecznictwo inwestycyjne dotyczące
zagadnienia

legalności

wywłaszczenia

nie

wskazuje

jakiegoś

szczególnego

ukierunkowania, czy to w stronę norm zwyczajowych, czy norm traktatowych1070.
Mając powyższe na uwadze można uznać, że trybunały międzynarodowe,
zarówno w oparciu o określone normy zwyczajowe, jak i normy traktatowe, utrwaliły
określony katalog kryteriów legalności wywłaszczenia. Można również stwierdzić, że
na podstawie tego samego orzecznictwa dokonano pozycjonowania poszczególnych
kryteriów legalności wywłaszczenia. Niewątpliwie najważniejszym kryterium pozostaje
kryterium odszkodowania. W sprawie M. R. Feldman v. Mexico (Merits) trybunał
uznał, że brak odszkodowania za wywłaszczenie jest wystarczającym powodem by
uznać odpowiedzialność międzynarodową państwa, nawet jeżeli pozostałe kryteria
zostały spełnione:
Jeśli dochodzi do stwierdzenia wywłaszczenia, wymagane jest odszkodowanie, nawet
jeżeli odebranie jest na cel publiczny, jest niedyskryminacyjne oraz zgodne z należytą
procedurą prawną …1071

Na poparcie swojego twierdzenia o obowiązku wypłaty odszkodowania, bez względu
na spełnienie pozostałych kryteriów, trybunał odwołał się do treści tzw. Restatement

1069

§
71
wyroku.
Źródło:
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC
539_En&caseId=C152, 24.08.2012.
1070
Spośród spraw, gdzie trybunały powołały się na zwyczaj międzynarodowy można wskazać, m.in.:
Texaco Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits) i LIAMCO v. Libya , natomiast spośród spraw, w
których trybunały orzekały na podstawie norm traktatowych można wskazać sprawy orzeczone w oparciu
o art., 1110 NAFTA lub postanowienia licznych BIT-ów. Więcej: A. Reinisch, “Legality of
Expropriation” [in:] A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection, Oxford 2008, s. 172, przyp. 5
i 6.
1071
§§ 98 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0319.pdf, 26.08.2012.
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(Third) of Foreign Relations Law of the United States z 1987 r., czyli trzeciej edycji
amerykańskiego komentarza do prawa międzynarodowego dla amerykańskich sędziów
i prawników. Podobnie co w sprawie Feldman o pierwszoplanowej roli kryterium
odszkodowawczego orzekało wiele innych trybunałów arbitrażowych. W sytuacji, gdy
stwierdzały

one,

że

zastosowane

przez

państwo

środki

miały

charakter

„wywłaszczeniowy” (tzw. expropriatory measures), orzeczenie o obowiązku wypłaty
odszkodowania było naturalną konsekwencją wyrównania szkód poniesionych przez
cudzoziemca. W wielu innych sprawach trybunały odwróciły kolejność tego
rozumowania, stwierdzając, że to właśnie brak odszkodowania przesądza o
wywłaszczeniowym charakterze zastosowanego przez państwo środka, nawet jeżeli
środek ten spełniał pozostałe klasyczne kryteria legalności wywłaszczenia. Do takiego
właśnie wniosku doszedł, między innymi, trybunał arbitrażowy w sporze Vivendi
Universal S.A. v. Argentina orzekający w oparciu o argentyńsko-francuski BIT z 1991
r.1072. Interpretując przepisy umowy trybunał uznał, że działania Argentyny miały
charakter wywłaszczeniowy, to znaczy, nie towarzyszyło im odszkodowanie. Trybunał
nie przeszedł natomiast do badania legalności wywłaszczenia pod kątem innych
kryteriów – celu publicznego, zakazu dyskryminacji i due process of law:
Jeżeli dojdziemy do wniosku, że skarżone środki mają charakter wywłaszczeniowy,
dochodzi do naruszenia art. 5 (2) Traktatu, nawet jeżeli środek mógł zostać [podjęty –
dodano] na cel publiczny i bez dyskryminacji, a to ponieważ nie wypłacono
odszkodowania … Jak słusznie podkreślił trybunał w sprawie Santa Elena cel, który
przyświecał odebraniu mienia, ‘nie zmienia prawnego charakteru odebrania, za które
adekwatne odszkodowanie musi zostać uiszczone’. Problem prawny polega na tym, czy
akt jest wywłaszczeniowy, czy nie. Jeśli twierdzenia pozwanego państwa o celu
publicznym były poprawne, w sprawie Santa Elena Kostaryka zwyciężyłaby i z tego
powodu nie musiałaby mierzyć się z perspektywą wypłaty odszkodowania1073.

Mając na uwadze stanowisko trybunału wydaje się, że w przedmiotowej sprawie
trybunał wyodrębnił dwie kategorie kryteriów legalności wywłaszczenia – pierwszą
kategorię, środki o charakterze „wywłaszczeniowym”, czyli takie środki, którym nie
towarzyszy odszkodowanie, oraz drugą kategorię obejmującą pozostałe kryteria
1072

A konkretnie art. 5 (2) BIT z 03.07.1991 r., który stanowi (franc.): « Les Parties contractantes ne
prennent pas, directement ou indirectement, de mesures d’expropriation ou de nationalisation, ni tout
autre mesure équivalente ayant un effet similaire de dépossession, si ce n’est pour cause d’utilité
publique et a condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires a un engagement
particulier ... ». Źródło: http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/france_argentina_fr.pdf, 24.08.2012.
1073
§ 7.5.21 wyroku (w cytacie pominięto przypisy). Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0215.pdf, 25.08.2012.
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legalności wywłaszczenia, tj. cel publiczny, due process of law i zakaz dyskryminacji.
Przywołując sprawę Compania del Desarollo de Santa Elena S.A. v. Costa Rica
trybunał skonfrontował kryterium obowiązku wypłaty odszkodowania z innym
kryterium legalności wywłaszczenia, w tym przypadku z kryterium celu publicznego, i
uznał, że to pierwsze ma pierwszeństwo przed tym drugim1074. W konsekwencji
trybunał wprowadził określoną hierarchię w katalogu wszystkich kryteriów
wywłaszczenia, uznając pierwszoplanową rolę kryterium wypłaty odszkodowania. Czy
przyjęcie takiej hierarchii kryteriów jest powszechne w praktyce trybunałów
międzynarodowych? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak, zważywszy na szczególne
znaczenie obowiązku odszkodowawczego jako sposobu wyrównania szkody w mieniu
cudzoziemca.
W dalszej części dysertacji omówiono trzy spośród czterech kryteriów
wywłaszczenia – cel publiczny, zakaz dyskryminacji i due process of law. Ostatnie
czwarte kryterium, czyli obowiązek wypłaty odszkodowania, z uwagi na jego
szczególny charakter potwierdzony przywołanymi już rozstrzygnięciami trybunałów w
sprawach Vivendi Universal S.A. v. Argentina i M. R. Feldman v. Mexico (Merits),
zostało omówione odrębnie. Ten szczególny charakter kryterium odszkodowawczego
wynika z faktu, iż obowiązek wypłaty odszkodowania ma swoje źródło zarówno w
prawie międzynarodowym, jak i w prawie krajowym. Ma zatem charakter uniwersalny.
Oznacza to, że obowiązek odszkodowawczy może dotyczyć nie tylko pozbawienia
mienia należącego do cudzoziemców, ale również mienia należącego do obywateli
państwa wywłaszczającego1075.

3.2. Cel publiczny wywłaszczenia (bona fide expropriation)

Kryterium celu publicznego wywłaszczenia jest jednym z czterech kryteriów
legalności wywłaszczenia. Może ono zatem przesądzić o odpowiedzialności
1074

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego kryterium wypłaty odszkodowania jest o wiele ważniejsze od
kryterium wskazania celu publicznego wywłaszczenia warto poszukiwać w doktrynie prawa. M.
Zimmermann już w 1933 r. uznał, że odjęcie w procesie wywłaszczenia wymogu odszkodowania wpływa
na charakter gospodarczy i funkcję społeczną podjętych działań. Cały proces odebrania prywatnego
mienia przybiera wówczas postać konfiskaty, a nie wywłaszczenia. Natomiast, gdy w procesie
wywłaszczenia odejmiemy wymóg celu publicznego, nic tak naprawdę się nie zmieni w charakterze
podjętych działań, a już na pewno nie będą one przez to miały charakteru konfiskacyjnego. Więcej: M.
Zimmermann, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 99-100.
1075
Por. np. sprawę Krzysztof Ogórek and Karol Ogórek v. Poland przed ETPC.
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międzynarodowej państwa za pozbawienie cudzoziemca mienia. We współczesnym
prawie międzynarodowym kryterium celu publicznego występuje pod wieloma
pojęciami synonimicznymi. Poza pojęciem „celu publicznego” (public purpose)
występuje m.in. pod pojęciami „interesu publicznego” (public interest), „korzyści
publicznej” (public use, public utility), „konieczności publicznej” (public necessity),
czy „dobra publicznego” (public benefit). W sytuacji, gdy wywłaszczenie spełnia
wymóg celu publicznego, określa się je mianem wywłaszczenia bona fide (bona fide
expropriation). Niezależnie od zastosowanej terminologii państwo powołując się na cel
publiczny swoich działań musi przestrzegać dwóch płynących z tego kryterium zasad.
Po pierwsze, publiczny charakter działań państwa oznacza, iż nie mogą one służyć
dobru indywidualnemu lub określonej klasie, muszą natomiast służyć ogółowi
społeczeństwa. Po drugie, cel publiczny działań państwa musi być umotywowany
względami ekonomicznymi, a nie politycznymi1076.
Kryterium celu publicznego zostało zapisane w wielu dawniejszych i nieco
bardziej współczesnych umowach o ochronie inwestycji, zarówno wielostronnych, jak i
dwustronnych1077. Współczesna doktryna wskazuje ponadto, że wymóg celu
publicznego wywłaszczenia wynika nie tylko z norm traktatowych, ma również
charakter zwyczajowy. Zwyczajowy charakter tego kryterium wywodzi się z faktu, iż
został on uwzględniony w wielu rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ
dotyczących wywłaszczenia, a zwłaszcza w najważniejszej z nich tj. Rezolucji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1803 (XVII) z 1962 r. w sprawie stałej suwerenności
nad zasobami naturalnymi. W rezolucji zapisano, iż uzasadnieniem dla nacjonalizacji,
wywłaszczenia

lub

konfiskaty

może

być

wymóg

użyteczności

publicznej,

bezpieczeństwa lub interesu narodowego, które biorą górę nad interesem czysto
prywatnym lub indywidualnym1078. Choć współcześnie przyjmuje się, że kryterium celu
publicznego ma charakter zwyczajowy, na próżno poszukiwać go w innych rezolucjach,

1076

Tak: W. Verwey, N. Schrijver, „The Taking of Foreign Property under International Law: A New
Legal Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 15-16.
1077
Spośród norm zawartych w umowach wielostronnych na uwagę zasługuje m.in. art. 13 (1) Energy
Charter Treaty z 1994 r. posługujący się pojęciem „interesu publicznego” (public interest), natomiast
spośród norm zawartych w BIT-ach warto wskazać np. art. VI kanadyjsko-polskiego BIT z 6.04.1990 r.
(public purpose), art. VIII kanadyjsko-ukraińskiego BIT z 24.10.1994 r. (public purpose), art. 5 duńskoalgierskiego BIT z 25.01.1999 r. (public interest), art. 5 duńsko-litewskiego BIT z 30.03.1992 r. (public
interest releted to the internal needs of the party), art. 4 (2) niemiecko-filipińskiego BIT z 18.04.1997 r.
(public benefit), itd.
1078
Źródło: http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/193/11/PDF/NR019311.pdf?OpenElement, 18.08.2012.
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np. w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3281 (XXIX) z 1974 r., czyli tzw.
Karcie Praw i Obowiązków Ekonomicznych Państw. W rezolucji tej wymóg celu
publicznego nie został w ogóle uwzględniony prawdopodobnie dlatego, iż był to ten
krótki okres w historii rozwoju standardu wywłaszczeniowego, kiedy wywłaszczenie
było bardzo popularnym środkiem polityki gospodarczej państw, kiedy kryteria
ograniczające realizacje tej polityki siłą rzeczy uległy poważnemu rozluźnieniu.
Postrzeganie znaczenia celu publicznego było różne zależnie od okresu
historycznego.

Zmianie ulegało

zwłaszcza postrzeganie

stopnia

konieczności

interwencji państwa w prywatne mienie. J. Hertz wskazał, że do przełomu XIX i XX w.
państwo musiało mieć bardzo ważny powód by interweniować odbierając prywatne
mienie. Zakres interwencji był bardzo ograniczony. Jak to określił J. Hertz „zgodnie z
teorią i praktyką początków dziewiętnastego wieku funkcją państwa w społeczeństwie
laissez-fair była li tylko ochrona prywatnego mienia. Właściwa ingerencja w tę
prywatną sferę mogła nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach”1079. W
konsekwencji jakakolwiek interwencja ze strony państwa była ograniczona do
niezbędnego minimum, wymagała również ściśle określonego uzasadnienia, wskazania
rzeczywiście istotnego celu. Znaczenie kryterium celu publicznego wartościowano
nawet przymiotnikami wymagając by była to „rzeczywista konieczność publiczna”
(true public necessity)1080. Takie postrzeganie wymogu celu publicznego uległo erozji
na rzecz zwiększenia swobody państwa w określeniu, co jest celem publicznym, a co
nim nie jest. Jednym z pierwszych krytyków kryterium celu publicznego w procesie
wywłaszczenia był polski prawnik M. Zimmerman. W 1933 r. słusznie zwrócił on
uwagę na brak logiki w uznaniu tego, co jest celem publicznym, a co nim nie jest, skoro
to specyficzne ograniczenie w procesie wywłaszczenia pochodzi od państwa i to
państwo jest tym podmiotem, które w rzeczywistości nadaje mu ostateczne znaczenie:
Upieranie się doktryny ‘klasycznej’ przy wymogu ‘dobra publicznego’ i t. p. jest bardzo
trudne do zrozumienia, skoro się zważy, że ta sama doktryna pojmuje ocenę tego
kryterium jako zupełnie swobodną ocenę administracji; daje się więc pewne
ograniczenie, pewną szrankę, a równocześnie stwierdza się, że ono właściwie nie
istnieje, gdyż ten kto ma prawo wkroczyć, sam decyduje o tem, czy szranki te istnieją,
czy też nie1081.

1079

J. Herz, “Expropriation of Foreign Property”, AJIL 1941, vol. 35, nr 3, s. 251.
Tak: R. Higgins, Conflict of Interests. International Law in a Divided World, London 1965, s. 56.
1081
M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 100.
1080
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M. Zimmermann podkreślił również, że pomniejszone znaczenie celu publicznego jest
mocno zakorzenione w wielu porządkach prawnych, zwłaszcza w prawie niemieckim.
Zdaniem uczonego skoro pojęcie celu użyteczności publicznej określa państwo, a
jednocześnie jest ono ujmowane tak szeroko, „traci w ogóle wszelkie znaczenie i
oznacza po prostu istnienie w ogóle jakichś motywów dla ustawodawcy”1082.
Podobnego zdania co M. Zimmermann był amerykański prawnik M. Domke. Stał on na
stanowisku, iż niezwykle trudno jest podważyć argument celu publicznego podniesiony
przez państwo w procesie wywłaszczenia. Posiłkując się tzw. dziesiątym projektem
Harvardzkim konwencji o odpowiedzialności państw za szkody wyrządzone w mieniu
cudzoziemców z dn. 1 maja 1959 r. M. Domke wskazał, że istnieje bardzo niewiele
ograniczeń dla określenia tego, co państwo uznaje za konieczne w procesie
wywłaszczenia. Są to np. tak ogólne pojęcia, jak potrzeby gospodarki narodowej lub
dobrobytu społecznego (social welfare)1083. W latach 60-ych XX w. pogląd o
dyskrecjonalnej roli państwa w określaniu celu publicznego był już powszechnie
akceptowany. R. Higgins powątpiewała wówczas, czy prawo w ogóle wymaga
powoływania celu publicznego w procesie wywłaszczenia. Jak wskazała „jest wątpliwe,
czy prawo obecnie [czyli w 1965 r.] wymaga by państwo wykazywało ‘prawdziwą
konieczność publiczną’”1084. Kryterium celu publicznego, czy też konieczności
publicznej, krępujące swobodę państwa w wywłaszczeniu, nabrało ponownie znaczenia
na przełomie lat 80-ych i 90-ych XX w. wraz ze stale zwiększającym się znaczeniem
przepływu prywatnego kapitału inwestowanego przez kraje wysoko rozwinięte w
krajach rozwijających się.
Odzwierciedleniem tak różnego postrzegania znaczenia kryterium celu
publicznego w poszczególnych okresach historycznych było orzecznictwo trybunałów
międzynarodowych

w

sporach

wywłaszczeniowych.

To

właśnie

trybunały

międzynarodowe miały niemały wpływ na kształtowanie się kryterium celu
publicznego. Zgodnie ze stanem faktycznym w sprawie Norwegian Shipowners’ Claims
1082

Ibidem, s. 101.
M. Domke, “Foreign Nationalizations”, AJIL 1961, vol. 55, nr 3, s. 590 i 591.
1084
Cyt. za: W. Verwey, N. Schrijver, „The Taking of Foreign Property under International Law: A New
Legal Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 15. Niestety monografia, w której R. Higgins przedstawia
poglądy na temat celu publicznego wywłaszczenia, tj. Conflict of Interests. International Law in a
Divided World z 1965 r., należy do tych kilku białych kruków wśród monografii z zakresu prawa
międzynarodowego, do których bardzo trudno dotrzeć. Przykładowo w księgozbiorze Uniwersytetu
Harvarda monografia ta została zagubiona. Musiało to mieć miejsce tak dawno temu, że mimo
zagubienia przez kolejnych kilkadziesiąt lat figurowała zapomniana pod starą i nieużywaną już
współcześnie klasyfikacją księgozbioru.
1083
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w 1917 r. rząd federalny USA dokonał wywłaszczenia norweskich statków
konstruowanych w amerykańskich stoczniach, włącznie ze stosownymi kontraktami w
tym zakresie. Trybunał arbitrażowy podkreślił, iż działania USA wynikały z treści V
poprawki do Konstytucji USA, która stanowi, między innymi, iż prywatna własność
może być odebrana jedynie na cel publiczny (public use) i za odszkodowaniem.
Trybunał uznał ponadto, iż amerykańskie przepisy prawa publicznego wskazujące na
kryterium celu publicznego są zgodne z międzynarodowym prawem publicznym1085. W
innej sprawie, Walter Fletcher Smith, arbiter rozstrzygający spór między USA a Kubą
stwierdził, iż wywłaszczenie przez Kubę mienia należącego do amerykańskiego
obywatela odbyło się z pogwałceniem celu publicznego. W wyroku wskazał, iż
działania lokalnych władz kubańskich w rzeczywistości miały na celu realizację
interesu prywatnego, ponieważ nieruchomość wraz z budynkami, zaraz po jej przejęciu,
zostały przekazane przez lokalne władze prywatnemu kubańskiemu przedsiębiorcy
celem zaspokojenia jego prywatnych interesów.
Niezwykle istotną sprawą wywłaszczeniową, w której trybunał pochylił się nad
kryterium celu publicznego była sprawa LIAMCO v. Libya1086. Przedmiotowa sprawa
dotyczyła nacjonalizacji przez libijskie władze koncesji przyznanej amerykańskiej
spółce LIAMCO. Trybunał pomniejszył znaczenie kryterium celu publicznego dla
oceny legalności wywłaszczenia. Co więcej, z literalnej interpretacji tekstu orzeczenia z
1977 r. wynika, iż cel publiczny nie ma w ogóle znaczenia dla oceny legalności
wywłaszczenia:
Co do twierdzenia [spółki LIAMCO – dodano], iż przedmiotowe środki
[nacjonalizacyjne – dodano] były umotywowane politycznie i nie zmierzały do
osiągnięcia słusznego celu publicznego, uznaje się powszechnie w teorii
międzynarodowej, że zasada celu publicznego nie jest wymogiem koniecznym
legalności nacjonalizacji. Zasada ta została wspomniana przez Grocjusza, jak i
późniejszych autorów, natomiast współcześnie nie istnieje żaden międzynarodowy
autorytet, ani sądowy ani jakikolwiek inny, który wspierałby jego zastosowanie w
nacjonalizacji. Motywy [działań państw] są bez znaczenia w prawie
międzynarodowym. Każde państwo jest niezależne ‘w swojej ocenie, co uważa za
korzystne lub konieczne dla dobra publicznego’…1087.

1085

Patrz: RIAA 2006, vol. I, s. 322.
Sprawa LIAMCO v. Libya została opisana w niniejszej dysertacji przy okazji omówienia
wywłaszczenia bezpośredniego.
1087
Źródło: ILM 1981, vol. 21, s. 58.
1086
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Opierając się na opinii G. White’a trybunał uznał, że państwa same określają cel
publiczny nacjonalizacji. Jest to ich kompetencja dyskrecjonalna, która nie podlega
ocenie w świetle prawa międzynarodowego, a co za tym idzie, nie powinna
konstytuować kryterium legalności wywłaszczenia. Stanowisko trybunału na temat celu
publicznego w sprawie LIAMCO v. Libya było odzwierciedleniem czasów, w których to
stanowisko zostało podjęte. Lata 70-e i 80-e XX w. były zdominowane przez teorie o
ograniczonej odpowiedzialności państw za wywłaszczenie mienia cudzoziemców. Był
to okres, w którym państwa socjalistyczne i te powstałe w wyniku dekolonizacji stały
na stanowisku, iż suweren posiada dyskrecjonalne prawo decydowania o tym, co jest
słuszne i konieczne dla rozwoju gospodarczo-społecznego państwa, a co za tym idzie,
jakie środki powinny być przedsięwzięte dla osiągnięcia tego celu. W konsekwencji
wybór celu bona fide i środków dla jego realizacji nie powinien podlegać jakiejkolwiek
ocenie w świetle prawa międzynarodowego.
Kryterium celu publicznego nabiera ponownie znaczenia jako kryterium
legalności wywłaszczenia we współczesnym orzecznictwie w sporach inwestycyjnych.
Analiza tego orzecznictwa wskazuje, że trybunały międzynarodowe przypisują sobie co
raz szersze kompetencje w zakresie oceny legalności wywłaszczenia, czego przykładem
jest prawo trybunałów do weryfikacji celu publicznego wskazywanego przez państwa
jako usprawiedliwienie dla wywłaszczenia zagranicznego mienia. Państwa wielokrotnie
wskazywały różne cele publiczne, które przyświecały im w procesie wywłaszczenia. O
ile były one konkretne i logiczne nie były poddawane weryfikacji przez trybunały
międzynarodowe. W sprawie Southern Pacific Properties v. Egypt władze egipskie
podniosły, iż wstrzymanie projektu budowy osiedla w okolicy piramid motywowane
było koniecznością ochrony zabytków. Trybunał podzielił to stanowisko. Uznał, że
ochrona zabytków jest „niekwestionowanym atrybutem suwerenności”1088. W sprawie
Rumeli Telekom A.S. v. Kazakhstan trybunał zgodził się ze stanowiskiem Kazachstanu,
iż przymusowe umorzenie akcji tureckiego inwestora odbyło się w zgodzie z kryterium
celu publicznego. Celem publicznym w tym przypadku było wymierzenie
sprawiedliwości i wyegzekwowanie kazachskich przepisów prawa (administratiot of
justice and execution of laws), nawet jeżeli godziły one w interesy majątkowe
inwestora1089. Również w orzeczeniu z 2005 r. w sprawie Methanex Corporation v.

1088
1089

§ 158 wyroku. Źródło: ILM 1993, vol. 32, s. 967.
§ 705 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0728.pdf, 03.10.2012.

334

USA trybunał uznał, iż zakaz stanu Kalifornia stosowania dodatku do benzyny na bazie
etanolu został w prowadzony na dobra publicznego, a mianowicie dla ochrony
środowiska naturalnego1090. Z kolei zgodnie ze stanem faktycznym w sprawie HMB
Holdings Ltd. v. Antigua and Barbuda celem publicznym, jakim kierowały się Antigua
i Barbuda po katastrofalnym w skutkach huraganie Luis, było dążenie do stworzenia
nowych warunków dla inwestycji w zdewastowanym sektorze hotelowym w jednej z
najpiękniejszych zatok na Karaibach, Zatoce Półksiężycowej. Przymusowy zakup przez
rząd zdewastowanego kompleksu hotelowego należącego do amerykańskiego inwestora
był podyktowany dążeniem do szybkiej odbudowy sektora turystycznego i utrzymania
miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców1091.
Wszystkie powyższe przykłady wskazują, iż trybunały międzynarodowe nie
kwestionowały celu publicznego wskazywanego przez państwa, o ile cel ten był
konkretny i znajdował odzwierciedlenie w okolicznościach danej sprawy. W sytuacji
jednak, gdy państwa powoływały się na „interes publiczny” bez wskazania konkretnej
przyczyny odebrania zagranicznego mienia, musiały się liczyć z tym, iż trybunały
międzynarodowe podejmą się weryfikacji celu działań państwa. Taka sytuacja miała
miejsce w sporze ADC v. Hungary, w którym węgierskie władze dokonały
restrukturyzacji sposobu zarządzania budapesztańskim lotniskiem. Konsekwencją tej
reorganizacji było pozbawienie cypryjskiego inwestora prawa do zarządzania
lotniskiem. Obowiązki te przejęła nowopowstała spółka należąca do węgierskiego
skarbu państwa1092. Węgry argumentowały, iż cofnięcie uprawnień cypryjskiemu
operatorowi było konsekwencją harmonizacji węgierskich przepisów prawa lotniczego
z regulacjami Unii Europejskiej, jak również przyjęcia nowej strategii rozwoju
transportu. Zdaniem Węgier działania te odpowiadały „strategicznym interesom
Państwa” (strategic interest of the State)1093. Trybunał uznał jednak, iż Węgry nie

1090

§ 15 (część IV - rozdział D - strona 7) wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0529.pdf, 12.10.2012.
1091
Wyrok w sprawie HMB Holdings Ltd. został wydany przez Sąd Najwyższy Wschodnich Karaibów
(SNWK). SNWK powstał w 1967 r. i jest najwyższą instancją odwoławczą dla 9 państw z regionu
wschodnich Karaibów, mianowicie: Anguilli, Antigui i Barbudy, Wspólnoty Dominiki, Grenady,
Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Saint Lucia oraz Terytorium Wysp
Dziewiczych.
Treść
wyroku:
http://www.eccourts.org/judgments/decisions/2012/HC/antigua/HMBHoldingsLtdvAttorneyGeneralofAn
tiguaandBarbuda.pdf, 8.10.2012.
1092
§§ 185 i 186 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf,
10.10.2012.
1093
§ 431 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf, 16.10.2012.
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przestawiły żadnych przekonujących dowodów, co konkretnie kryje się za tymi
słowami:
431. … O ile Trybunał był zawsze dociekliwy, jaki interes stał w rzeczywistości za
tymi słowami, Pozwany [Węgry] nie przedstawił mu nigdy żadnej merytorycznej
odpowiedzi.
432. W opinii Trybunału, traktatowy wymóg ‘interesu publicznego’ wymaga
rzeczywistego interesu społeczeństwa. Kiedy samo odwołanie się do ‘interesu
publicznego’ może prowadzić do magicznego wykreowania takiego interesu …
kryterium to może zostać uznane za niemające rzeczywistego znaczenia …1094.

Choć jak wskazuje powyższy przykład trybunały międzynarodowe uznają w dalszym
ciągu cel publiczny za przesłankę usprawiedliwiającą odebranie zagranicznego mienia,
musi być ona poparta konkretnymi dowodami. Gdy państwo nie przedstawia
przekonujących argumentów, jaki konkretnie cel publiczny przyświecał jego
działaniom, trybunały mogą i uznają wywłaszczenie za nielegalne. Tendencja do
przykładania przez trybunały większej wagi do analizy kryterium celu publicznego
przywoływanego przez państwa utrzymała się w innych współczesnych sporach
wywłaszczeniowych. Przykładowo, w sprawie Azurix v. Argentina

stanowisko

trybunału w tym zakresie może wydawać się mylące. Pobieżna analiza wyroku może
sugerować, że trybunał w swoich rozważaniach skupił się nie tyle na kryterium celu
publicznego, co na wymogu słusznego odszkodowania. Oceniając środek podjęty przez
Argentynę zauważył, że „istotą nie jest tak bardzo to, czy jest to środek słuszny i służy
celowi publicznemu, lecz czy jest to środek, który będąc słuszny i służąc celowi
publicznemu, powinien być podstawą roszczenia odszkodowawczego”1095. Mimo tego
pozornego przesunięcia środka ciężkości w rozważaniach z celu publicznego na wymóg
odszkodowawczy, trybunał wyjaśnił wyczerpująco, co należy rozumieć pod pojęciem
celu publicznego. Odwołał się przy tym do już istniejącego orzecznictwa
wywłaszczeniowego:
Strony odniosły się w swoich stanowiskach do konkluzji trybunału w sprawie Tecmed.
Trybunał poszukiwał inspiracji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, a w szczególności w sprawie James and others. [Europejski Trybunał –
dodano] ogłosił, że ‘środek pozbawiający osobę jej majątku musi realizować, zarówno
co do faktów, jak i zasad, słuszny cel interesu publicznego’, jak również ‘odznaczać się
racjonalnym związkiem proporcjonalności między zastosowanymi środkami a celem,
1094
1095

§ 432 wyroku. Ibidem.
§ 310 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf, 17.10.2012.
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który ma zostać osiągnięty’. Ta proporcjonalność nie jest zachowana, jeżeli
zainteresowana osoba ‘ponosi osobisty i nadmierny ciężar’. Trybunał uznał, że taki
‘środek musi być zarówno odpowiedni dla osiągnięcia swego celu, jak i nie [może być]
w związku z tym dysproporcjonalny’…1096.

Jak wskazują powyższe przykłady, zwłaszcza przywołane powyżej sprawy ADC v.
Hungary i Azurix v. Argentina, cel publiczny nie stracił na znaczeniu przy ocenie
legalności wywłaszczenia. Wręcz przeciwnie, trybunały międzynarodowe przypisały
sobie prawo do weryfikacji celu publicznego wywłaszczenia, jak również pogłębiły
rozważania na temat znaczenia tego kryterium.

3.3. Zakaz dyskryminacji

Podobnie

jak

inne

kryteria

legalności

wywłaszczenia

kryterium

niedyskryminacji ma swoje źródło zarówno w prawie zwyczajowym, jak i w traktatach.
Współczesne umowy regulujące problematykę wywłaszczenia posługują się wieloma
wyrażeniami synonimicznymi na określenie zakazu dyskryminacji. Umowy te uznają
wywłaszczenie za legalne, o ile jest ono przeprowadzane w sposób niedyskryminacyjny
(ang. nondiscriminatory manner)1097 lub bez podstawy dyskryminacyjnej (ang. on a
non-dictriminatory basis1098, ros. на недискриминационной основе1099), czy też środki
wywłaszczeniowe są niedyskryminacyjne (ang. not discriminatory)1100. Co ciekawe
niektóre umowy w ogóle nie przewidują zakazu dyskryminacji jako kryterium
legalności wywłaszczenia1101.

1096

§ 311 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf, 07.11.2012.
We fragmencie tym trybunał przytoczył m.in. wyrok ETPC w sprawie James and others and others v.
United Kingdom
1097
Tak
np.
art.
III
(1)
amerykańsko-tureckiego
BIT
z
3.12.1985
r.
(http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/us_turkey.pdf, 11.11.2012) oraz art. VI (1) kanadyjskoczechosłowackiego
BIT
z
15.11.1990
r.
(http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/Canada_slovakia_new.pdf, 11.11.2012).
1098
Tak
np.
art.
7
(1)
australijsko-indyjskiego
BIT
z
26.02.1999
r.
(http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/australia_india.pdf, 11.11.2012) oraz art. 7 (1) australijskomeksykańskiego BIT z 23.08.2005 r. (http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/Australia_Mexico.PDF,
11.11.2012).
1099
Tak
np.
art.
6
gruzińsko-kazachskiego
BIT
z
17.09.1996
r.
(http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/KAZAK_GEORGIA_RUS.pdf, 21.11.2012)
1100
Np.
art.
3
(1)
szwedzko-malezyjskiego
BIT
z
03.03.1979
r.
Źródło:
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/sweden_malaysia.pdf, 11.11.2012.
1101
Tak
np.
art.
5
brytyjsko-egipskiego
BIT
z
11.06.1975
r.
Źródło:
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/egypt_uk.pdf, 11.11.2012.
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By wywłaszczenie było zgodne z prawem międzynarodowym musi ono w
równy sposób traktować wszystkie podmioty poddane wywłaszczeniu, a zwłaszcza
cudzoziemców pochodzących z różnych państw. Przykładowo, kiedy Wenezuela w
latach 2009 – 2011 nacjonalizowała różne sektory gospodarki1102, musiała się liczyć z
koniecznością zastosowania jednakowych środków wywłaszczeniowych wobec
wszystkich, zarówno własnych obywateli, jak i cudzoziemców posiadających udziały
we wspomnianych sektorach. Nie mogła faworyzować określonej grupy kosztem
innych. Praktyka międzynarodowa wyraźnie potwierdza, że za dyskryminację należy
uznać nie tylko rozróżnienie między cudzoziemcami, ale również rozróżnienie między
cudzoziemcami a własnymi obywatelami. Przykładowo, w sporze dyplomatycznym
Sicilian Sulphur Monopoly z 1836 r. Zjednoczone Królestwo skutecznie oprotestowało
decyzję Królestwa Obojga Sycylii o udzieleniu obywatelom Francji monopolu na
wydobycie siarki. W konsekwencji obywatele brytyjscy otrzymali ustępstwa w tym
zakresie. Z kolei w sporach Urugway Life Insurance Monopoly z 1911 r. oraz Italian
Life Insurance Monopoly z 1912 r. szereg państw, m.in. Zjednoczone Królestwo, Stany
Zjednoczone, Francja, Niemcy i Austro-Węgry, oprotestowało decyzje Włoch i
Urugwaju o wprowadzeniu monopolu krajowego na segment ubezpieczeń na życie.
Protestujące państwa argumentowały, że działania te doprowadzą do wycofania się z
rynku włoskiego i urugwajskiego ich własnych przedsiębiorców1103. Powszechnie
uznaje się, że zasada niedyskryminacji chroni zarówno cudzoziemców w stosunku do
innych cudzoziemców, jak i cudzoziemców w stosunku do obywateli państwa
wywłaszczającego. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie ADC v. Hungary,
dotyczącej zmian w sposobie zarządzania budapesztańskim lotniskiem, w wyniku
których cypryjski inwestor stracił przysługujące mu dotychczas prawo zarządu na rzecz
podmiotu węgierskiego. Węgry argumentowały, że wywłaszczenie nie miało charakteru
dyskryminacyjnego, ponieważ cypryjski inwestor był jedynym zagranicznym
inwestorem zaangażowanym w modernizację lotniska. Trybunał nie podzielił tego
stanowiska przypominając, iż dyskryminacja w procesie wywłaszczenia polega również
na

poróżnieniu

sytuacji cudzoziemca

wobec

1102

sytuacji podmiotu z

państwa

Były to m.in.: produkcja żywności, nawozów, stali, chemikaliów, cementu, elektryczności, papieru,
tekstyliów, opakowań, transport, sektor budowlany, przemysł naftowy, Banco de Venezela, sieci
handlowe, nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, nieruchomości należące do spółek naftowych,
turystyka, jak również sektor bankowy i ubezpieczeniowy.
1103
Wszystkie trzy spory przywołane zostały w komentarzu do tzw. pierwszego projekt Harvardzkiego o
odpowiedzialności państwa za szkody w mieniu cudzoziemców (The Harvard Draft Convention).
Więcej: AJIL Spec. Supp. 1929, s. 160.
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wywłaszczającego, w tym przypadku kontrolowanego przez węgierski skarb państwa
nowego zarządcy lotniska:
441. Trybunał nie może zaakceptować argumentu Pozwanego [Węgier], iż Skarżący
jako jedyne zagraniczne podmioty zaangażowane w zarządzanie Lotniskiem, nie mają
prawa do wysuwania jakichkolwiek oskarżeń o bycie traktowanym dyskryminacyjnie
…
442. … Pozwany nie rozumie istoty [sporu], ponieważ porównanie różnego traktowania
ma miejsce między tym, które otrzymał powołany przez Pozwanego [nowy] zarządca, a
tym, które otrzymał zagraniczny inwestor …1104.

Tym samym trybunał uznał, iż działania węgierskiej administracji miały
charakter dyskryminacyjny.
Tradycyjnie do dyskryminacji cudzoziemców, jak również własnych obywateli
z uwagi na odmienną ich narodowość, dochodziło w następstwie wojen, rewolucji,
zmian ustrojowych, gospodarczych i niepokojów społecznych. Przykładem procesów
pociągających za sobą dyskryminacyjne odebranie mienia były zwłaszcza reformy
rolne wdrażane zaraz po I wojnie światowej przez wiele państw Europy Wschodniej.
Szczególnie dotkniętą tymi procesami grupę stanowili po I wojnie światowej Węgrzy
(tzw. Hungarian optants), których majątki znalazły się w granicach Czechosłowacji,
Jugosławii i Rumunii1105. Jedna z takich spraw, Pajzs, Csaky, Esterhazyh, rozpatrywana
była przez STSM. Sprawę do STSM przeciwko Królestwu Jugosławii wniosło
Królestwo Węgier, które dążyło do zmiany niekorzystnych dla węgierskich obywateli
wyroków

specjalnego

Mieszanego

Węgiersko-Jugosłowiańskiego

Trybunału

Arbitrażowego1106 i „stanowiska, które Królestwo Jugosławii jest skłonne przyjąć w
tym sporze”1107. Sprawa dotyczyła wyroków trybunału arbitrażowego z 1935 r., w
których uznał on brak własnej jurysdykcji do rozstrzygnięcia skarg wniesionych przez
trzech Węgrów przeciwko Królestwu Jugosławii (sprawy nr 747, 749 i 750) w związku
z odebraniem (taken), zajęciem (seized) lub wywłaszczeniem (expropriated) ich
1104
§§ 441 i 442 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf,
19.11.2012.
1105
W celu rozstrzygnięcia wszelkiego rodzaju sporów majątkowych z udziałem Węgrów, których nie
udało się uregulować wprost w Traktacie z Trianon z dn. 4.06.1920 r., jak i w innych traktatach
zawartych po I wojnie światowej, powołano mieszane trybunały arbitrażowe – Mieszany
Jugosłowaińsko-Węgierski Trybunał Arbitrażowy, Mieszany Rumuńsko-Węgierski Trybunał
Arbitrażowy i Mieszany Czechosłowacko-Węgierski Trybunał Arbitrażowy.
1106
Mieszany Jugosłowiańsko-Węgierski Trybunał Arbitrażowy został powołany na podstawie art. 239
Traktatu z Trianon z dn. 4.06.1920 r. Trybunał składał się z trzech arbitrów, po jednym wybranym przez
Węgry i Jugosławię oraz trzeci wybrany wspólnie przez oba państwa. Trybunał rozstrzygał sprawy
dotyczące długów i innych praw majątkowych chronionych Traktatem z Trianon.
1107
Źródło: PCIJ Publications, 1936, Series A/B, N° 68, s. 31.
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majątków ziemskich w wyniku jugosłowiańskiej reformy rolnej a zwłaszcza
dyskryminacji w procesie wypłaty odszkodowań z tego tytułu. STSM zwrócił jednak
uwagę, iż do dyskryminacji nie doszło. Trzech węgierskich właścicieli ziemskich po
1918 r. wykazywało pełną bierność w dochodzeniu odszkodowań, a kiedy w 1930 r. na
mocy jednego z tzw. Porozumień Paryskich1108 utworzono Fundusz Rolny
odpowiedzialny za ich wypłatę, skarżący nie dochowali terminu 6 miesięcy na
wniesienie stosownych skarg1109.
Dyskryminacyjne pozbawienie mienia miało miejsce zwłaszcza w wyniku
ustawodawstwa o zabarwieniu nacjonalistycznym i rasistowskim. Przykładowo, w dn. 3
października 1938 r. III Rzesza przyjęła dekret o konfiskacie mienia żydowskiego (tzw.
„arianizacji”), na podstawie którego zarządzono przymusowy transfer tego mienia na
rzecz obywateli niemieckich niebędących Żydami1110. Analogiczne ustawodawstwo
obowiązywało na terytorium wcielonej przez III Rzeszę Austrii1111. Po II Wojnie
Światowej ustawodawstwo dyskryminacyjne dotyczące mienia cudzoziemców, choć z
zupełnie innych pobudek, przyjmowane było przez wiele rządów komunistycznych, jak
również przez państwa powstałe w wynik dekolonizacji. Przykładowo, w dn. 11
czerwca 1948 r. Rumunia przyjęła ustawę nacjonalizacyjną, która z zakresu
podmiotowego jej obowiązywania explicite wyłączała obywateli ZSRR. Podobne
ustawodawstwo przyjęła też Bułgaria. Ustawa rumuńska spotkała się z ostrą krytyką ze
strony rządu USA, który w dn. 7 września 1948 r. i 7 marca 1949 r. złożył noty

1108

Porozumienia Paryskie to seria umów z 1930 r. dotyczących obowiązków Węgier wynikających z
Traktatu z Trianon – Porozumienie z dn. 20.01.1930 r. oraz cztery porozumienia wykonawcze (I, II, III i
IV) z dn. 28.04.1930 r. poprzedzone Preambułą Generalną.
1109
Patrz: PCIJ Publications, 1936, Series A/B, N° 68, s. 63, 65 i 66.
1110
Po II Wojnie Światowej za negocjacje z rządem RFN w sprawie odszkodowań dla żydowskich ofiar
terroru III Rzeszy odpowiedzialna była powołana w 1951 r. przez Światowy Kongres Żydów
Konferencja Żydowskich Roszczeń Majątkowych przeciwko Niemcom (The Conference on Jewish
Material Claims Against Germany). Więcej na ten temat: http://www.claimscon.org/index.asp.
1111
Badaniem skali konfiskaty mienia austriackich Żydów po zajęciu w 1938 r. Austrii przez III Rzeszę
zajmowała się Komisja Historyczna Republiki Austrii (Historikerkommission der Republik Österreich).
Komisja została powołana w 1998 r. jako agent rządu federalnego i parlamentu Austrii. Sekretariat
Komisji obsługiwały austriackie Archiwa Państwowe. W programie roboczym (Work Programme) z
1998 r. Komisja w skrócie opisała proceder grabieży żydowskiego mienia. W pierwszej kolejności
grabieży dokonywali funkcjonariusze nazistowscy nadużywający w tym celu swoich stanowisk w
administracji. Wraz z włączeniem Austrii do III Rzeszy grabieże żydowskiego mienia usankcjonowano w
specjalnym dekrecie (Vermögensanmeldeverordnung). Korzyści z tzw. polityki „arianizacji” mienia
czerpał głównie austriacki aparat nazistowski. Za arianizację większych przedsiębiorstw odpowiadała
specjalnie powołana w tym celu instytucja bankowa (Kontrollbank). Kolejnym krokiem było całkowite
wyeliminowanie Żydów z życia gospodarczego Austrii i sprzedaż majątków porzuconych przez tych
którzy uciekli przed terrorem. Za proceder ten odpowiadała specjalna komórka wiedeńskiego Gestapo
(Vugesta). Więcej: http://www.historikerkommission.gv.at/english_home.html.

340

protestacyjne w tej sprawie1112. Rząd USA ostro oprotestował również kubańską ustawę
nacjonalizacyjną z dn. 6 lipca 1960 r., która była wymierzona jedynie w mienie
należące do obywateli USA na Kubie. W nocie protestacyjnej amerykańskiego
ambasadora na Kubie z dn. 16 lipca 1960 r. czytamy:
… Rząd Stanów Zjednoczonych uznaje to prawo za naruszające w sposób oczywisty te
zasady prawa międzynarodowego, które od długiego czasu są uznane przez wolne
państwa Zachodu. Jest ono w swoim założeniu dyskryminacyjne, arbitralne i
konfiskacyjne.
Ustawa Nacjonalizacyjna jest dyskryminacyjna w tym sensie, iż jej zastosowanie jest
umyślnie ograniczone do przejęcia mienia należącego do obywateli Stanów
Zjednoczonych …1113

Spór amerykańsko-kubański ze względu na specyfikę lat 60-ych XX w. i brak
stosownych instancji międzynarodowych w tamtym okresie dla ochrony amerykańskich
podmiotów mógł być rozstrzygnięty jedynie na drodze dyplomatycznej. Nie oznacza to,
że obywatele amerykańscy nie dochodzili swoich praw przeciwko Kubie i jej
emanacjom przed sądami amerykańskimi. Rok 1960 był początkiem wielu tego rodzaj
spraw przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. W sprawie Banco National de
Cuba v. Chemical Bank New York Trust Company and Others kubański bank
państwowy, Banco National de Cuba (BNC), wniósł powództwo przeciwko kilku
bankom amerykańskim o zwrot zdeponowanych w nich kubańskich depozytów. W
odpowiedzi amerykańskie banki wniosły powództwo wzajemne przeciwko BNC o
zwrot kredytów udzielonych amerykańskiej spółce elektrycznej, Cuban Electric
Company, wywłaszczonej przez Kubę w 1960 r. Sąd Apelacyjny dla II Okręgu z
siedzibą w Nowym Jorku1114 uznał, po pierwsze, że Kuba wywłaszczając Cuban
Electric Company przejęła odpowiedzialność za wszystkie kredyty zaciągnięte przez
amerykańską spółkę w amerykańskich bankach, a po drugie, wywłaszczenie tej spółki
miało charakter dyskryminacyjny. Dyskryminacja polegała na spłaceniu przez Kubę
jedynie tych kredytów, które Cuban Electric Company zaciągnęła u podmiotów
1112

I. Foighel, Nationalization. A Study in the Protection of Alien Property in International Law,
Westport 1957 (Reprinted: 1982), s. 51.
1113
Department
of
State
Bulletin,
1
August
1960,
s.
171
(http://archive.org/stream/departmentofstat431960unit#page/170/mode/2up, 11.11.2012).
1114
System sądownictwa federalnego w USA podzielony jest na sądy rejonowe (distric courts),
apelacyjne (court of appeals), Sąd Najwyższy (Supreme Court of the U.S.), jak również sądy specjalne
(np. bancruptcy courts). Sądy apelacyjne podzielone są na 12 regionalnych okręgów. Każdy okręg
obejmuje po kilka stanów. Przykładowo okręg II obejmuje stany Connecticut, Nowy Jork i Vermont.
Siedzibą Sądu Apelacyjnego dla II Okręgu (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) jest Nowy
Jork.
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kubańskich z jednoczesną odmową spłacenia kredytów zaciągniętych u amerykańskich
kredytodawców:
… brak zgody Kuby na spłacenie kredytodawców z USA – poprzez uznanie długów
wyłącznie wobec kredytodawców spoza USA, lub też poprzez pierwotne uznanie a
następnie odrzucenie obowiązku spłacenia kredytodawców z USA – miało charakter
dyskryminacyjny, i dlatego prawo międzynarodowe czyni Kubę odpowiedzialną za albo
za odebranie albo za naruszenie zobowiązania1115.

Ponieważ działania Kuby były niezgodne z prawem międzynarodowym, jej powództwa
zostały oddalone; sąd apelacyjny uznał natomiast powództwo wzajemne amerykańskich
banków kredytujących Cuban Electric Company i nakazał zwrot wywłaszczonych
kredytów. W zbliżonej stanem faktycznym sprawie Banco Para el Comercio Exterior
de Cuba v. First National City Bank amerykański bank, First National City Bank
(Citibank), równie skutecznie dochodził swoich praw wobec Kuby poprzez złożenie
powództwa wzajemnego wobec kubańskiego banku państwowego. I w tej sprawie sąd
uznał, iż kredyty udzielone przez Citibank zostały wywłaszczone i ich równowartość
należy przeciwstawić roszczeniom kubańskim1116. Jak się wydaje w obydwu tych
sprawach oddalenie powództw podmiotów stanowiących emanację kubańskiego
państwa wynikało z faktu, iż Kuba dopuściła się wywłaszczenia kredytów udzielonych
przez banki amerykańskie z naruszeniem prawa międzynarodowego poprzez
dyskryminację tychże banków w procesie spłaty kredytów.
Bodaj

najważniejszym

sporem

wywłaszczeniowym

o

podłożu

dyskryminacyjnym z udziałem państwa powstałego w wyniku dekolonizacji był
holendersko-indonezyjski spór z 1958 r. o nacjonalizację holenderskich majątków przez
niepodległą Indonezję. Podobnie jak w przypadku prawa kubańskiego, prawo
indonezyjskie było wymierzone jedynie w konkretną grupę narodowościową –
Holendrów. Wielu przedsiębiorców holenderskich po wywłaszczeniu ich majątków
starało się dochodzić swoich praw majątkowych za pośrednictwem sądów krajowych,
głównie holenderskich i niemieckich. W sprawie Indonesian Tobaco Case holenderscy
plantatorzy, którzy w wyniku nacjonalizacji stracili koncesje na uprawę tytoniu w
Indonezji, wnieśli o odzyskanie ładunku tytoniu, który w 1958 r. trafił z indonezyjskich
plantacji do niemieckiego portu w Bremen. Mimo wyraźnie dyskryminacyjnego

1115
1116

Źródło: ILR 1993, vol. 92, s. 437 i 438.
ILR 1993, vol. 92, s. 413.
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charakteru indonezyjskich przepisów o nacjonalizacji Sąd Apelacyjny w Bremen wydał
dość kontrowersyjny wyrok. Usprawiedliwił on działania Indonezji uznając, że
wynikają one z nierówności między stronami sporu, między holenderskimi
przedsiębiorcami posiadającymi wsparcie Holandii i dostęp do światowych rynków
zbytu, a Indonezją, dotychczasową kolonią holenderską:
… zasada równości oznacza jedynie, że równi muszą być traktowani równo i że
nierówne traktowanie nierównych jest dopuszczalne … By stanowisko to było
obiektywne wystarczy, że postawa byłych ludów kolonizowanych wobec ich byłego
kolonizatora jest oczywiście inna niż ta wobec innych cudzoziemców. Nie tylko
miejsca produkcji znajdowały się w stopniu dominującym w rękach Holendrów, w
przeważającej części spółek kolonialnych, ale te same spółki zdominowały światową
dystrybucję, daleko ponad proces produkcji, za pośrednictwem rynków
holenderskich1117.

Orzeczenia jak to wydane przez niemiecki sąd były jednak rzadkością i, co do zasady,
sądy holenderskie uznawały, że holenderskie majątki zostały wywłaszczone z
naruszeniem prawa międzynarodowego w zakresie dyskryminacji.
Prawdopodobnie pierwszym wyrokiem, w którym trybunał międzynarodowy tak
otwarcie odwołał się do zasady niedyskryminacji jako kluczowego kryterium legalności
wywłaszczenia jest wyrok pojedynczego arbitra w sprawie LIAMCO v. Libya z 1977 r.
Zgodnie ze stanem faktycznym w tej sprawie amerykańska spółka stanu Delaware,
LIAMCO, utraciła koncesje na wydobycie libijskiej ropy w wyniku nacjonalizacji
libijskiego sektora naftowego. LIAMCO zarzuciła Libii, między innymi, naruszenie
zasady niedyskryminacji w procesie wywłaszczenia. Dokonując analizy stanu
faktycznego i prawnego sprawy pod tym właśnie kątem trybunał potwierdził
zwyczajowy charakter tej zasady:
Jasnym i bezspornym jest, że niedyskryminacja jest wymogiem ważności zgodnej z
prawem nacjonalizacji. Reguła ta jest dobrze ugruntowana w prawnomiędzynarodowej
teorii i praktyce … Dlatego też otwarcie dyskryminacyjna nacjonalizacja jest nielegalna
i bezprawna1118.

Trybunał nie podzielił stanowiska amerykańskiej spółki jakoby doszło do jej
dyskryminacji w stosunku do innych podmiotów sektora naftowego w Libii. Zwrócił
1117

Cyt. za: M. Domke, “Indonesian Nationalization Measures before Foreign Courts”, AJIL 1960,vol.
54, nr 2, vol. 54, s. 315.
1118
Źródło: ILR 1982, vol. 62, s. 194.
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uwagę, że inne spółki, zarówno amerykańskie, jak i nieamerykańskie, były poddane
temu samemu procesowi w tym samym okresie, jak również przed i po odebraniu
koncesji LIAMCO1119. W innej podobnej sprawie, Kuwait and the American
Independent Oil Company (Aminoil), dyskryminację w procesie nacjonalizacji sektora
naftowego zarzuciła Kuwejtowi amerykańska spółka Aminoil. W 1977 r. w Kuwejcie
koncesje na wydobycie ropy posiadały jedynie dwie zagraniczne spółki, Aminoli i
Arabian Oil Company (AOC), ale tylko ta pierwsza została objęta dekretem
nacjonalizacyjnym No 124. Trybunał uznał, iż do dyskryminacji nie doszło. Po
pierwsze dlatego, że Kuwejt nie deklarował nigdy, że nacjonalizacja Aminoli jest
podyktowana amerykańskim obywatelstwem spółki, a po drugie, z uwagi na szczególny
status AOC. AOC ponosiła wysokie koszty wydobycia ropy na szelfie i posiadała
specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. Ponadto, koncesji AOC udzieliły wspólnie
Kuwejt i Arabia Saudyjska, a zatem decyzja o cofnięciu koncesji należała do obu tych
państw jednocześnie1120.
We współczesnym orzecznictwie inwestycyjnym zasada niedyskryminacji jest
powszechnie uznana za ważne kryterium legalności wywłaszczenia. Pozwala odróżnić
zgodną z prawem regulację od regulacji o charakterze wywłaszczeniowym. W wyroku
z 2005 r. w sprawie Methanex Corporation v. USA (Final) trybunał potwierdził, że
niedyskryminacyjna regulacja na cel publiczny podjęta we właściwym trybie (ang. due
process) nie ma charakteru wywłaszczeniowego, chyba że co innego obiecano
cudzoziemcowi1121.

We

współczesnych

sporach

inwestycyjnych

obowiązek

niedyskryminacji, ergo zakazu stosowania środków arbitralnych, może być o tyle
mylący dla orzekających trybunałów i stron sporu, iż obowiązek ten jest częścią kilku
standardów ochrony cudzoziemca jednocześnie lub standardem samodzielnym. Po
pierwsze, jak wskazano powyżej, obowiązek niedyskryminacji jest częścią standardu
wywłaszczeniowego1122. Po drugie, obowiązek niedyskryminacji jest częścią tzw.
1119

Patrz: s. 116 wyroku. Źródło: ILR 1982, vol. 62, s. 195.
§ 87 wyroku. Źródło: ILM 1982, vol. 21, s. 1019 i 1020.
1121
Patrz:
Część
IV,
rozdz.
D,
§
7
wyroku.
Źródło:
http://italaw.com/documents/MethanexFinalAward.pdf, 17.11.2012.
1122
Jak wiadomo obowiązek niedyskryminacji obejmuje zarówno zakaz dyskryminacji między dwoma i
więcej cudzoziemcami, jak i między cudzoziemcami a obywatelami państwa wywłaszczającego. Skoro
zakaz dyskryminacji obejmuje zakaz dyskryminacji między cudzoziemcami a obywatelami państwa
wywłaszczającego, to w rzeczywistości tak rozumiana ochrona jest równoznaczna z ochroną jaka
przysługuje na podstawie standardu traktowania narodowego (national treatment). Traktowanie
narodowe oznacza bowiem „unikanie dyskryminacji opartej na narodowości”. Tak: A. Bjorklnd,
„National Treatment” [w:] A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection, Oxford 2008, s. 29.
Por. również wyrok w sprawie Feldman v. Mexico (Merits) (§ 137).
1120
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„standardu sprawiedliwego i równego traktowania” (ang. fair and equitable
treatment)1123. Po trzecie, obowiązek ten może być samodzielnym standardem
inwestycyjnym wynikającym z postanowień konkretnego BIT. Za ilustrację tego
ostatniego przypadku mogą posłużyć przepisy brytyjsko-rumuńskiego BIT z 1995 r., a
zwłaszcza art. 2 (2) (zakaz dyskryminacji) oraz art. 5 (wywłaszczenie)1124. Były one
podstawą rozstrzygnięcia z 2009 r. w sprawie EDF (Services) Ltd. v. Romania.
Ponieważ w treści wspomnianego BIT zakaz dyskryminacji ujęto dwukrotnie, zarówno
w art. 2 (2), jak i w art. 5, okoliczność ewentualnej dyskryminacji brytyjskiej spółki
przez Rumunię musiała być przez trybunał w przedmiotowej sprawie weryfikowana
dwukrotnie1125.

3.4. Due process of law & denial of justice

Kolejnym kryterium legalności wywłaszczenia jest wymóg przeprowadzenia
wywłaszczenia w określonym znanym stronom trybie, czyli z zachowaniem
przewidzianej w prawie krajowym określonej procedury (ang. under due process of
law1126,

under

domestic

судопроизводством

legal

procedure1127,

ros.

в

соответствии

с

1128

). Jak wskazuje doktryna nie jest jasne, czy kryterium

zachowania procedury ma charakter zwyczajowy1129. Przykładowo amerykański uczony
G. Schwarzenberg stoi na stanowisku, że due process of law w ogóle nie należy do
wymogów legalności wywłaszczenia1130. Kryterium to nie jest również powszechnie
stosowane we współczesnych BIT-ach. Ponadto, due process of law można rozumieć
różnie. Z jednej strony due process of law, podobnie jak inne kryteria legalności
wywłaszczenia, jest częścią standardu wywłaszczeniowego. W tym sensie odpowiada
1123

Por. zwłaszcza § 98 wyroku w sprawie Waste Management, Inc. v. Mexico z dn. 30.04.2004 r.
(http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0900.pdf, 19.11.2012)
1124
Źródło: http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/uk_romania1996.pdf, 19.12.2012.
1125
§§ 302-313 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0267.pdf,
20.11.2012.
1126
Tak np. art. VI radziecko-kanadyjskiego BIT z 20.11.989 r. i art. VIII (1) ukraińsko-kanadyjskiego
BIT z 24.10.1994 r.
1127
Tak np. art. 4 chińsko-gruzińskiego BIT z 03.06.1993 r. i art. 4 chińskiego modelowego BIT z 2003 r.
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Tak: A. Reinisch, “Legality of Expropriations”, [w:] A. Reinisch (ed.), Standards of Investment
Protection, Oxford 2008, s. 191.
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Patrz: W. Verwey, N. Schrijver, „The Taking of Foreign Property under International Law: A New
Legal Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 10 przyp. 31.

345

na pytanie, czy wywłaszczenie jest legalne. Z drugiej strony due process of law może
być nie tyle kryterium legalności wywłaszczenia, co kryterium weryfikacji legalności
wywłaszczenia. W taki właśnie sposób due proces of law zostało ujęte w wielu
brytyjskich i niemieckich umowach o ochronie inwestycji1131. Przykładowo, niemieckotajski BIT z dn. 24 czerwca 2002 r., stanowiący podstawę rozstrzygnięcia w sprawie
Walter Bau AG v. Thailand, wyraźnie wskazuje, że due process of law nie stanowi
jednego z kilku kryteriów legalności wywłaszczenia. Jest rodzajem gwarancji.
Umożliwia weryfikację legalności wywłaszczenia, jak również weryfikację wysokości
odszkodowania z tytułu wywłaszczenia:
Art. 4 (2) … Legalność jakiegokolwiek wywłaszczenia, nacjonalizacji lub
porównywalnego środka, jak również odszkodowania z tym związanego, na życzenie
poszkodowanego inwestora będzie poddana rewizji w ramach przewidzianej w prawie
procedury1132.

Zgodnie z treścią przywołanej tu umowy w pierwszej kolejności ocenie podlega
legalność wywłaszczenia, natomiast due process of law służy jedynie do ponownej jej
weryfikacji. Takie ujęcie due process of law jest jednak rzadkością. W praktyce państw
i poglądach doktryny przeważa pogląd, iż due process of law jest jednym z kilku
kryteriów legalności wywłaszczenia. Przyjmując takie klasyczne rozumienie tego
pojęcia, warto zastanowić się co tak naprawdę ono oznacza. Na due process of law
składa się szereg gwarancji procesowych i materialnych związanych z procesem
wywłaszczenia. Po pierwsze, prawo krajowe musi przewidywać określoną procedurę
wywłaszczenia. Po drugie, prawo krajowe musi wskazywać metody wyceny mienia
podlegającego wywłaszczeniu i metody szacowania wysokości odszkodowania. Po
trzecie, prawo krajowe musi umożliwiać procedurę rewizji lub odwołania od decyzji
lub wyroku w sprawie wywłaszczenia. Po czwarte, rewizja lub odwołanie powinno być
przeprowadzone przez niezależny organ. Po piąte, w toku procedury wywłaszczenia,
jak i w toku procedury rewizji lub odwołania od decyzji lub wyroku o wywłaszczeniu
powinny być zachowane wymogi sprawiedliwości, których niezachowanie można
określić zbiorczo jako denial of justice. Holenderscy uczeni, W. Verwey, N. Schrijver,
powołując się na innych przedstawicieli doktryny, twierdzą, że w świetle wymogu due
process of law „środki [wywłaszczeniowe – dodano] muszą wynikać z prawa
1131

Patrz np. art. 4 (2) modelowego niemieckiego BIT z 2008
http://italaw.com/sites/default/files/archive/ita1025.pdf, 03.01.2012) .
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Źródło: http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/germany_thailand.pdf, 03.01.2013.
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r.

(źródło:

(krajowego), być podjęte zgodnie z procedurami zapisanymi w Konstytucji lub
(stosownych) ustawach, przewidywać możliwość odwołania, jak również nie mogą być
stosowane w sposób arbitralny”1133. W konsekwencji due process of law jako kryterium
legalności wywłaszczenia ma bardzo szeroki zakres pojęciowy. Takie też szerokie
znaczenie od zawsze przypisywała mu doktryna.
Denial of justice i due process of law nie są pojęciami synonimicznymi. Wydaje
się, że denial of justice należy uznać za część due process of law, jedną z kilku
gwarancji wynikających z due process of law. To, że denial of justice jest elementem
due process of law potwierdza orzecznictwo w sporach wywłaszczeniowych. W
sprawie M. R. Feldman v. Mexico (Merits) skarżący, amerykański przedsiębiorca
tytoniowy, któremu meksykańskie organy podatkowe odmówiły przyznania zwolnień
podatkowych, twierdził w swoich pismach procesowych, że zastosowane wobec niego
środki można określić jako „denial of justice (jeden z aspektów due process)”1134. W
wyroku trybunał uznał, że Meksyk zagwarantował skarżącemu możliwość odwołania
się od niekorzystnych dla niego decyzji podatkowych, zarówno w postępowaniu
administracyjnym, jak i sądowym:
wydaje się, że nie doszło tu do odmowy due process lub odmowy sprawiedliwości, w
takim stopniu by doszło do naruszenia prawa międzynarodowego1135.

Pogląd o tym, że zakaz denial of justice jest częścią due process of law jest poglądem
przeważającym. Nie brakuje jednak i takich opinii, według których denial of justice jest
równie wieloznaczny i niedookreślony co due process of law, że są to gwarancje
zachodzące na siebie. W praktyce państw i trybunałów międzynarodowych, jak również
poglądach doktryny, można bowiem spotkać się z opinią, iż denial of justice jest nie
tylko

częścią

standardu

wywłaszczeniowego,

ale

również

częścią

innych

międzynarodowych standardów ochrony cudzoziemców, np. standardu sprawiedliwego
i równego traktowania (fair and eqitable treatment), standardu skutecznych środków
rozpoznawania skarg i egzekwowania prawa (effective means of asserting claims and
enforcing

rights)1136,

a

nawet

samodzielną

1133

podstawą

odpowiedzialności

W. Verwey, N. Schrijver, “The Taking of Foreign Property under International Law: A New Legal
Perspective?”, NYIL 1984, vol. XV, s. 9.
1134
§ 89 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0319.pdf, 03.01.2012.
1135
Parz: § 140 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0319.pdf,
03.01.2012.
1136
Por. zwłaszcza art. II (7) amerykańsko-ekwadorskiego BIT z dn. 27.08.1993 r.
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międzynarodowej. Potwierdzeniem tego, iż denial of justice może być uznane za
samodzielną

podstawę

odpowiedzialności

międzynarodowej,

niezależnie

od

odpowiedzialności z tytułu pozbawienia cudzoziemca jego mienia, jest treść The
Harvard Draft Convention z 1929 r. Interpretacja art. 9 dotyczącego denial of justice na
tle innych postanowień projektu skłania do wniosku, że przepis ten jest samodzielną
podstawą odpowiedzialności. W swej prostocie art. 9 stanowi jedynie, że „Państwo jest
odpowiedzialne,

jeżeli

szkoda

cudzoziemca

jest

rezultatem

odmowy

sprawiedliwości”1137. To, że denial of justice może być samodzielną podstawą
odpowiedzialności potwierdza i orzecznictwo i doktryna1138. Według J. Herza denial of
justice może być samodzielnym standardem ochrony cudzoziemca, gdy państwu nie
sposób przypisać odpowiedzialność z tytułu wywłaszczenia. Przykładowo, w sytuacji,
gdy szkodę w mieniu cudzoziemca wyrządziła osoba lub grupa osób niebędących
funkcjonariuszami publicznymi, chociażby w wyniku zamieszek, do wywłaszczenia w
rozumieniu prawa międzynarodowego w ogóle nie dochodzi. J. Hertz wskazuje jednak,
że państwo będzie ponosić odpowiedzialność za odmowę sprawiedliwości, jeżeli
odmówi poszkodowanemu dochodzenia jego praw przed miejscowym sądem1139.
Denial of justice jest pojęciem szerokim i nieprecyzyjnym. Oznacza obowiązek
poszanowania sprawiedliwości w toku postępowania sądowego lub administracyjnego,
zakaz podejmowania decyzji niesprawiedliwych, arbitralnych i stronniczych, a ponadto
obowiązek uzasadniania podejmowanych decyzji. Nie powinno również dziwić, że pod
pojęciem tym może kryć się szereg gwarancji nie tylko materialnych, ale i procesowych
typowych dla due process of law, tj. dostępu do sądu i zagwarantowanie procedury
odwoławczej. Przykładowo, przywoływany powyżej art. 9 The Harvard Draft
Convention z 1929 r. stanowi:
„Odmowa sprawiedliwości istnieje, gdy mamy do czynienia z odmową, nieuzasadnioną
opóźnieniem lub obstrukcją w dostępie do sądu, rażącą niedoskonałością w zarządzaniu
procesem sądowym lub odszkodowawczym, niepowodzeniem w zapewnieniu tych
gwarancji, które są powszechnie uznane za niezbędne dla odpowiedniego
1137

Źródło: AJIL Spec. Supp. 1929, vol. 23, s. 134.
Por. zwłaszcza Salvador Commercial Company , RIAA 2006, vol. XV, s. 477.
1139
J. Herz, “Expropriation of Foreign Property”, AJIL 1941, vol. 35, nr 3, s. 247. Poglądu o tym, że
denial of justice stanowi samodzielną podstawę roszczenia na gruncie prawa międzynarodowego nie
podzielał G. Fitzmaurice. Uznał, iż termin denial of justice jest zbyt niedookreślone by stanowił
samodzielną podstawę roszczenia (ang.): “It is clear that the idea that a denial of justice forms the sole
basis for an international claim really involves a species of petitio principii, or rather, it leaves matters
where they stand, inasmuch as it then becomes necessary to define denial of justice”. Źródło: G.
Fitzmaurice, “The Meaning of the Term Denial of Justice”, BYIL 1932, vol. 13, s. 94.
1138
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administrowania wymiarem
sprawiedliwości
lub
w sposób
oczywisty
niesprawiedliwym wyrokiem. Błąd sądu krajowego, który nie powoduje oczywistej
niesprawiedliwości nie jest odmową sprawiedliwości1140.

Pogląd o tym, że denial of justice może mieć bardzo szerokie znaczenie podziela
również J. Paulsson, jeden z najbardziej doświadczonych współcześnie arbitrów
międzynarodowych. Uważa, iż denial of justice jest zwrotem nieuchwytnym, który
stosowany niewinnie ujawnia „chaotyczną heterogeniczność” (chaotic heterogeneity)
co do swojego rzeczywistego zakresu pojęciowego. W konsekwencji pod pojęciem
denial of justice można rozumieć jakąkolwiek niesprawiedliwość ze strony wymiaru
sprawiedliwości1141.
Orzecznictwo w sporach wywłaszczeniowych miało niewątpliwie duży wpływ
na dookreślenie pojęć due process of law i denial of justice, jak również i ich roli w
standardzie wywłaszczenia. Jedną z pierwszych spraw, w których podjęto temat
sprawiedliwego dostępu do lokalnych sądów była orzeczona w 1902 r. sprawa Salvador
Commercial Company. Amerykańska spółka Salvador Commercial Company i inni
amerykańscy inwestorzy zawarli kontrakt z rządem Salwadoru, na mocy którego spółka
El Triunfo Company otrzymała koncesje transportowo-handlowe w porcie El Triunfo.
Ponieważ w El Triumfo Company doszło do paraliżu prac zarządu spółki, w 1899 r.
Salwador zdecydował się na wywłaszczenie jej koncesji. Równolegle przed lokalnymi
sądami toczyło się postępowanie upadłościowe, w ramach którego amerykańscy
obywatele mogli liczyć na odzyskanie kontroli nad spółką. Trybunał uznał, iż podjęte
środki administracyjne doprowadziły do zniszczenia praw majątkowych amerykańskich
udziałowców. Uznał jednak, iż rozważania na temat odmowy sprawiedliwości, której
doświadczyli amerykańscy obywatele w toku tego postępowania, stały się
bezprzedmiotowe z chwilą wywłaszczenia koncesji, ponieważ z momentem
wywłaszczenia doszło do zniszczenia praw, które w toku tego postępowania mogły
zostać przywrócone1142. W innej podobnej sprawie z tego okresu, Rudloff Case
(Merits), minister robót publicznych Wenezueli zawarł w imieniu wenezuelskiego
rządu kontrakt z amerykańskim obywatelem na budowę określonych obiektów. Po
kilku miesiącach władze Caracas unieważniły administracyjnie kontrakt i podjęły
szereg innych środków skutkujących rzeczywistym wywłaszczeniem praw z niego
1140

Źródło: AJIL Spec. Supp. 1929, vol. 23, s. 134.
J. Paulsson, Denial of Justice in International Law, Cambridge 2005, s. 10.
1142
Patrz: RIAA 2006, vol. XV, s. 476 i 477.
1141
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wynikających. Wenezuela naruszyła przy tym wymóg due process of law. Skoro
bowiem miała zastrzeżenia co do wywiązywania się przez inwestora z umowy, zgodnie
z jej postanowieniami, powinna skierować sprawę do sądu, a nie w wykonaniu
imperium niszczyć przyznane prawa:
… Jeżeli jakiekolwiek względy publiczne wymagały abrogacji koncesji Rudloff’a,
stosowne postępowanie sądowe powinno mieć miejsce w tym temacie, jak również w
zgodzie z literą prawa. Przejęcie ksiąg i korespondencji Rudloff’a, aresztowanie jego
menedżera, ingerencja w prace robotników i inne wrogie działania były całkowicie
niesprawiedliwe i bezprawne1143.

Unieważnienie umowy i podjęte działania były zatem nielegalne nie tylko z
perspektywy prawa międzynarodowego, ale nawet w świetle prawa wenezuelskiego.
Inną istotną sprawą w kontekście due process of law jest sprawa Walter Fletcher Smith,
sprawa amerykańskiego obywatela, którego dom został przejęty przez władze Kuby w
toku postępowania sądowego. Choć pojedynczy arbiter odmówił bezpośredniej oceny
jakości działań kubańskich sądów, uznał ich rezultat za niezgodny z prawem
międzynarodowym. W tym sensie uznał, że kubańskie sądy naruszyły wymóg due
process of law, zalegalizowały wywłaszczenie, które od początku, za sprawą działań
kubańskiej administracji, było nielegalne. Według arbitra:
… nie ma potrzeby omawiania w szczegółach dowodów dotyczących działania
kubańskich trybunałów. Mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy wydaje się
jasne, że działanie tych trybunałów nie powinno być uznane za legalizujące
postępowanie zmierzające do wywłaszczenia1144.

Zarzut braku poszanowania due process of law pojawia się w co najmniej dwóch
sporach wywłaszczeniowych przed MTS. W sporze Anglo-Iranian Oil Co.
(Preliminary) w skardze Wielkiej Brytanii skierowanej do MTS czytamy, iż Iran
wywłaszczając z dn. 1 maja 1951 r. koncesję naftową wobec brytyjskiej spółki z 1933 r.
dopuścił się deliktu międzynarodowego. Odmawiając natomiast przewidzianego
postanowieniami koncesji arbitrażu – naruszenia wymogu due process of law1145. Jak
wiadomo, MTS stwierdził, że koncesja z 1933 r. na rzecz brytyjskiej spółki nie ma
charakteru umowy międzynarodowej i, w konsekwencji, uznał brak swojej jurysdykcji
1143

Źródło: RIAA 2006, vol. IX, s. 258.
Źródło: RIAA 2006, vol. II, s. 918.
1145
Patrz: ICJ Pleadings, Anglo-Iranian Oil Co. Case (United Kingdom v. Iran), s. 12. (http://www.icjcij.org/docket/files/16/8979.pdf, 10.05.2011).
1144
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w sprawie. Zgodnie ze stanem faktycznym w drugiej sprawie, Elettronica Sicula S.p.A
(ELSI), włoska administracja i sądy w Palermo dopuściły się rekwizycji włoskiej
fabryki należącej do dwóch amerykańskich spółek. Wbrew zarzutom USA o
arbitralność decyzji i wyroków włoskiej administracji i sądów, MTS uznał, iż
rekwizycja mienia nie była arbitralna, odbyła się bez naruszenia wymogu due process
of law. Według MTS arbitralność „jest umyślnym brakiem poszanowania due process
of law, aktem który szokuje lub co najmniej zaskakuje poczucie sądowej
prawidłowości”1146. Postępowanie władz Palermo nie szokowało, nie zaskakiwało,
służyło ratowaniu 800 miejsc pracy w regionie dotkniętym wysokim bezrobociem.
Gwarancje wynikające z due process of law i denial of justice były przedmiotem
rozważań w wielu współczesnych sporach wywłaszczeniowych. W sprawie Robert
Azinian and others v. Mexico z 1999 r. trybunał uznał, że Meksyk nie naruszył
obowiązków wynikających z art. 1110 NAFTA. Zanim jednak doszedł do takiej
konkluzji dokonał analizy pojęcia denial of justice. I tak, zdaniem trybunału
wyróżniamy cztery rodzaje denial of justice – po pierwsze, gdy sąd krajowy odmawia
rozpatrzenia sprawy, po drugie, gdy w sposób nieuzasadniony przewleka postępowanie,
po trzecie, gdy wykonuje funkcje wymiaru sprawiedliwości w sposób jawnie
niewłaściwy, i po czwarte, gdy dochodzi do błędnego zastosowania prawa (clear and
malicious misapplication of the law)1147. W innej współczesnej sprawie, ADC v.
Hungary z 2006 r., trybunał stwierdził, że doszło do wywłaszczenia z pogwałceniem
due process of law1148. Cypryjski inwestor pozbawiony praw do zarządzania
budapesztańskim lotniskiem twierdził, iż doszło do naruszenia wymogu due process of
law, ponieważ nie został on uprzedzony o planowanych zmianach legislacyjnych,
których konsekwencją było wywłaszczenie, jak również nie miał możliwości odwołania
się do bezstronnego sądu. Trybunał podzielił jego opinię, w sprawie nie dopełniono
wymogu due process of law1149.
Współcześnie mamy do czynienia z proliferacją wielu standardów ochrony
inwestycji zagranicznych. Jedną z konsekwencji tej proliferacji jest to, że wymóg due
process of law występuje w wielu standardach jednocześnie – w standardzie
1146

Źródło: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports 1989, s. 76 (http://www.icjcij.org/docket/files/76/6707.pdf, 03.01.2012).
1147
§§ 102 i 103 wyroku. Źródło: http://italaw.com/documents/Azinian-English.pdf, 20.02.2012.
1148
Podstawą rozstrzygnięcia w sprawie był art. 4 węgiersko-cypryjskiego BIT. Nakładał on na
węgierskie władze obowiązek ustanowienia „prawnej procedury wywłaszczenia”.
1149
§§ 376 i 434-440 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf,
03.01.2013.
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wywłaszczenia, standardzie fair and eqitable treatment, czy standardzie skutecznych
środków rozpoznawania skarg i egzekwowania prawa1150. W rezultacie wymóg due
process of law wymyka się logice, iż jest wyłącznie kryterium jednego ze standardów,
kryterium legalności wywłaszczenia. Dzieje się tak, ponieważ same przepisy prawa
międzynarodowego dotyczące wywłaszczenia mogą być mylące. Przykładowo, art.
1110 NAFTA będący podstawą rozstrzygnięcia wielu sporów wywłaszczeniowych
zawiera odwołanie do art. 1105 NAFTA1151. Oznacza to, że udowodnienie naruszenia
art. 1110 NAFTA jest możliwe, o ile w pierwszej kolejności udowodnione zostanie
naruszenie art. 1105 NAFTA. W konsekwencji udowodnienie denial of justice w
ramach fair and equiatble treatment, niejako zwalnia trybunał z obowiązku dalszego
dowodzenia denial of justice w ramach wywłaszczenia. Taka też sytuacja miała miejsce
w sprawie Loewen Group, Inc. and R. I. Loewen v. USA1152 i, pośrednio, w Mondev Int.
Ltd. v. USA

1153

. W obu sprawach zagadnienie denial of justice było omówione przez

trybunały międzynarodowe jako element fair and equatable treatment, chociaż
skarżący skarżyli się również na wywłaszczenie. Jak zaznaczył trybunał w Loewen
Group, Inc. and R. I. Loewen v. USA:
141. Poleganie przez skarżącego na art. 1110 nie wnosi nic nowego do skargi opartej na
art. 1105. W okolicznościach tej sprawy, skarga zarzucająca nabycie z naruszeniem art.
1110 może się ostać jedynie, gdy Loewen udowodni denial of justice na podstawie art.
11051154.

Co znamienne, mimo, że zagadnienie denial of justice było przedmiotem analizy w
ramach standardu fair and equatable treatment, w sprawie Mondev Int. Ltd. v. USA dla

1150

Na temat tego ostatniego standardu porównaj zwłaszcza rozważania trybunału w sprawie Chevron v.
Ecuador
(Partial)
(§§
166
–
204).
Źródło:
http://italaw.com/documents/ChevronTexacoEcuadorPartialAward.PDF, 03.01.2012. Na sprawę Chevron
v. Ecuador (Partial) powołał się, m.in., trybunał arbitrażowy w sprawie White Industries Australia Ltd. v.
India
(§§
10.4.6.
i
10.4.7.
wyroku).
Źródło:
http://italaw.com/documents/WhiteIndustriesv.IndiaAward.pdf, 19.11.2012.
1151
Fragment art. 1105 NAFTA w wersji ang. stanowi:
1. Each Party shall accord to investments of investors of another Party treatment in accordance with
international law, including fair and equitable treatment and full protection and security.
2. Without prejudice to paragraph 1 and notwithstanding Article 1108(7)(b), each Party shall accord to
investors of another Party, and to investments of investors of another Party, non-discriminatory
treatment with respect to measures it adopts or maintains relating to losses suffered by investments in its
territory owing to armed conflict or civil strife ... Źródło: http://www.nafta-sec-alena.org/, 3.01.2011.
1152
§§ 124-137 i 141 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0470.pdf,
03.01.2012.
1153
§§ 93-140 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1076.pdf,
03.01.2012.
1154
§ 141 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0470.pdf, 03.01.2012.
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dookreślenia zakresu tego pojęcia trybunał posiłkował się dorobkiem trybunałów
orzekających w sprawach wywłaszczeniowych, a zwłaszcza Elettronica Sicula S.p.A
(ELSI) i Robert Azinian and others v. Mexico1155.

3.5. Odszkodowanie

Czwartym

i

najważniejszym

kryterium

legalności

wywłaszczenia

jest

obowiązek wypłaty odszkodowania. W ujęciu historycznym odszkodowanie – jego
zasadność i wysokość – stanowiły jedno najbardziej kontrowersyjnych zagadnień
antagonizujących stosunki państw wysoko rozwiniętych z państwami rozwijającymi
się.

Poświęcona

mu

była

bodaj

największa

liczba

orzeczeń

trybunałów

międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych. Z uwagi na złożoność zagadnienia
w wielu sporach trybunały postanawiały o rozdzielaniu meritum sporu od problematyki
odszkodowania. Tak też uczynił IUSCT w sprawie Starrett Housing Corp. v. Iran
(Interlocutory), postanawiając, iż wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia
będzie przedmiotem odrębnego wyroku tego trybunału. We współczesnej praktyce
trybunałów międzynarodowych obowiązek wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie
jest bezsporny. Brak odszkodowania oznacza, że wywłaszczenie jest nielegalne i jako
takie prowadzi do odpowiedzialności międzynarodowej. Z uwagi na złożoność tego
zagadnienia, zostało ono omówione w kolejnym rozdziale niniejszej dysertacji.

***

4. Podsumowanie
Wywłaszczenie jest prawem i to prawem suwerennym przysługującym państwu.
Prawo to może wynikać nie tylko z możliwości sprawowania przez państwo władzy
samodzielnej i całkowitej na danym terytorium, ale również z prawa do istnienia.
Wywłaszczenie może podlegać ocenie pod względem legalności z perspektywy trzech
porządków prawnych – prawa międzynarodowego publicznego, prawa krajowego, jak
również prawa międzynarodowego prywatnego. Skoro jednak wywłaszczenie jest
1155
§§ 126 i 127 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1076.pdf,
03.01,2012.
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prawem, w świetle prawa międzynarodowego jest ono legalne per se. Państwo może
dobrowolnie zgodzić się na ograniczenie prawa do wywłaszczenia na mocy normy
traktatowej lub zwyczajowej. Do podstawowych kryteriów legalności wywłaszczenia
zalicza się: cel publiczny, zakaz dyskryminacji, działanie zgodnie z procedurą prawa
krajowego,

jak

również

wypłata

szybkiego,

adekwatnego

i

skutecznego

odszkodowania. Po spełnieniu tych wszystkich kryteriów uznaje się, że państwo
działało legalnie pozbawiając cudzoziemca należącego do niego mienia. Jurisprudence
constante trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych wzbogaciło
się o następujące zasady dotyczące legalności wywłaszczenia:
1)

W sprawie Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) MTS zauważył, że „[t]o co jest
naruszeniem prawa międzynarodowego, może być legalne w prawie
krajowym, a to co jest nielegalne w prawie krajowym, może być
całkowicie wolne od naruszenia postanowienia traktatowego”1156. W
konsekwencji, legalność wywłaszczenia w prawie międzynarodowym
należy badać w oderwaniu od legalności wywłaszczenia w prawie
krajowym.

2)

Trybunały międzynarodowe w sporach wywłaszczeniowych potwierdziły,
iż kryteriami legalności wywłaszczenia są te, które zostały wymienione
powyżej. Choć między kryteriami nie ma hierarchii, brak odszkodowania
jest równoznaczny z nielegalnością wywłaszczenia, choćby pozostałe
kryteria zostały spełnione (vide M. R. Feldman v. Mexico (Merits)).

3)

Choć jeszcze w latach 70-ych XX w. trybunały arbitrażowe uznawały, że
kryterium celu publicznego nie jest wymogiem koniecznym legalności
nacjonalizacji (vide LIAMCO v. Libya), we współczesnym orzecznictwie
wywłaszczeniowym trybunały międzynarodowe nie tylko uznają cel
publiczny za kryterium legalności wywłaszczenia, ale również zastrzegają
sobie prawo pełnej weryfikacji tego kryterium (vide ADC v. Hungary).

4)

W świetle dotychczasowego orzecznictwa wywłaszczeniowego kryterium
niedyskryminacji jest jednym z najstarszych kryteriów legalności
wywłaszczenia (vide Pajzs, Csaky, Esterhazyh). Współcześnie zakaz
dyskryminacji jest na tyle powszechny, iż stanowi nie tylko kryterium

1156

Źródło: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports 1989, s. 51 (http://www.icjcij.org/docket/files/76/6707.pdf, 03.01.2012).
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legalności wywłaszczenia, ale również element standardu fair and
equitable treatement, a nawet samodzielny standard ochrony inwestorów
zagranicznych.
5)

W świetle tego samego orzecznictwa obowiązek przestrzegania określonej
procedury prawa krajowego w procesie wywłaszczenia (due process of
law), nie jest powszechnie uznawany za kryterium koniecznie legalności
wywłaszczenia.

6)

Współczesne orzecznictwo wywłaszczeniowe udziela jasnej odpowiedzi
na pytanie o to, kiedy naruszenie kontraktu stanowi wywłaszczenie, a co
za tym idzie, jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego (vide
Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania).
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ROZDZIAŁ VII
ODSZKODOWANIE ZA WYWŁASZCZENIE
1. Odszkodowanie za wywłaszczenie legalne i nielegalne
1.1. Charakter prawny odszkodowania

Jak

zauważa

F.

Garcia-Amador,

specjalny

sprawozdawca

ILC

ds.

odpowiedzialności międzynarodowej, „ze wszystkich zagadnień wynikających z
wywłaszczenia, odszkodowanie jest bez wątpienia tym o największym znaczeniu dla
prawa międzynarodowego …”1157. Ze stanowiskiem tym zgadza się większość
przedstawicieli doktryny podejmujących temat wywłaszczenia1158. Nie bez powodu
problematyce odszkodowania poświęcona jest bodaj największa liczba wyroków w
sporach wywłaszczeniowych. Jest aksjomatem, iż pozbawienie cudzoziemcy mienia
poprzez wywłaszczenie wiąże się z obowiązkiem wyrównania poniesionej w ten sposób
„szkody” (damage). Na jakich zasadach powinno się to odbywać, jest nadal
przedmiotem sporu. Gdy po stronie cudzoziemca powstaje szkoda, „sprawiedliwe”
(just) odszkodowanie przysługuje zarówno z tytułu wywłaszczenia legalnego, jak i
nielegalnego. Ocena legalności nie powinna bowiem przesłać moralnego obowiązku
naprawienia tego co niesprawiedliwe. I to w tym bardzo ogólnym kontekście moralnego
obowiązku naprawienia szkody powstałej w wyniku odebrania cudzego mienia należy
rozumieć szereg wyroków trybunałów międzynarodowych, które nie różnicują
standardu odszkodowania od jego legalności. W sprawie Norwegian Shipowners’
Claims trybunał zwrócił uwagę, iż standard odszkodowania za wywłaszczenie nie
zależy od tego, czy jest ono legalne, czy nielegalne:
Niezależnie od tego, czy działania Stanów Zjednoczonych były legalne, czy nie,
sprawiedliwe odszkodowanie należy się skarżącym na podstawie prawa krajowego
Stanów Zjednoczonych, ale również na podstawie prawa międzynarodowego, z uwagi
na [obowiązek – dodano] poszanowania prywatnego mienia1159.

1157

Cyt. za: M. Reisman, R. Bishop, J. Crawford, Foreign Investment Disputes. Cases, Materials and
Commentary, The Hague 2005, s. 839.
1158
C. McLachlan, L. Shore, M. Weiniger, International Investment Arbitration, Oxford 2007, s. 315.
1159
Źródło: RIAA 2006, vol. I, s. 334.

356

Obowiązek wypłaty „sprawiedliwego” odszkodowania, niezależnie od tego czy jest
legalne, czy nielegalne, przyświecał również innym trybunałom, zwłaszcza IUSCT w
sprawach Phillips Petroleum Co. Iran1160 i American International Group, Inc. v.
Iran1161. W sprawach tych trybunał uznał prawo do „sprawiedliwego” odszkodowania
niezależnie od legalności wywłaszczenia1162. Stanowisko to nie do końca było
zrozumiałe dla części doktryny prawa międzynarodowego, która różnicowała wysokość
odszkodowania ze względu na legalność lub nielegalność wywłaszczenia1163.
Przechodząc do szczegółowych rozważań na temat odszkodowania w kontekście
wywłaszczenia określenia wymaga sam termin „odszkodowanie”. W poprzednim
rozdziale wspomniano, że wywłaszczenie jest zgodne z prawem międzynarodowym,
jeżeli odbywa się na cel publiczny, bez dyskryminacji, zgodnie ze stosownymi
procedurami i za odszkodowaniem. W przypadku wywłaszczenia bezpośredniego
stwierdzenie nielegalności aktów państwa jest oczywiste, wymaga analizy pod kątem
wymienionych kryteriów legalności wywłaszczenia. Znacznie bardziej skomplikowana
jest ocena legalności wywłaszczenia pośredniego. Państwa niemal zawsze starają się
zaprzeczyć by ich działania stanowiły wywłaszczenie, i takich przypadkach o
odszkodowaniu nie ma w ogóle mowy. W konsekwencji z tego powodu wywłaszczenie
pośrednie jest, co do zasady, zawsze nielegalne. Niezależnie od formy wywłaszczenia,
bezpośredniej czy pośredniej, niespełnienie kryteriów legalności wywłaszczenia, a
zwłaszcza niewypłacenie odszkodowania, oznacza, że wywłaszczenie jest nielegalne i
pociąga za sobą odpowiedzialność międzynarodową1164. Jak to określił w 1933 r.
trybunał arbitrażowy w sprawie Marguerite de Joly de Sabla Claim (USA v. Panama):
1160

§§ 109 i 110 wyroku. Źródło: IUSCT Reports 1990, vol. 21, s. 121 i 122.
Patrz: IUSCT Reports 1985, vol. 4 s. 105.
1162
Więcej rozważań IUSCT nad legalnością i nielegalnością wywłaszczenia w kontekście
odszkodowania w: G. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Oxford
1996, s. 227 i n. oraz R. Khan, The Iran-United States Claims Tribunal. Controversies, Cases and
Contribution, Dordrecht 1990, s. 180.
1163
Por. np. A. Reinisch, “Legality of Expropriations”, in: A. Reinisch (ed.), Standards of Investment
Protection, Oxford 2008, s. 201.
1164
Oczywiście o nielegalności wywłaszczenia decyduje każdorazowo treść normy prawa
międzynarodowego, która w przypadku wywłaszczenia nakazuje wypłatę odszkodowania. Dlatego I.
Brownlie, były członek ILC, wyróżnia trzy sytuacje, gdy odszkodowanie przesądza o legalności
wywłaszczenia. W dwóch z nich profesor wskazuje: 1. wywłaszczenie poszczególnych składników
mienia (tj. wywłaszczenie sensu stricto) jest nielegalne, jeżeli istnieje jakakolwiek norma prawa
międzynarodowego dotycząca obowiązku wypłaty odszkodowania i nie jest ona przestrzegana, oraz 2.
nacjonalizacja, czyli wywłaszczenie nie poszczególnych składników mienia, lecz całych gałęzi
gospodarki lub kluczowych surowców, jest nielegalna jeżeli istnieje jakakolwiek norma prawa
międzynarodowego dotycząca obowiązku wypłaty odszkodowania „zgodnego z ekonomicznymi celami
nacjonalizacji i postrzeganiem gospodarki jako całości” i nie jest ona przestrzegana. Więcej: I. Brownlie,
Principles of Public International Law, Oxford 2003, s. 514.
1161
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Jest aksjomatem, iż akty rządu pozbawiające cudzoziemca jego majątku bez
odszkodowania nakładają odpowiedzialność międzynarodową1165.

Odpowiedzialność międzynarodowa wymaga reparacji w jednej z trzech postaci –
restytucji odebranego mienia, odszkodowania lub dania satysfakcji. Jak zauważył
STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits):
… zasada, która wydaje się, że została ustalona przez międzynarodową praktykę a w
szczególności przez wyroki trybunałów międzynarodowych – jest taka, że reparacje
muszą na tyle, na ile to możliwe, cofnąć wszystkie konsekwencje aktu bezprawnego i
przywrócić sytuację, która, z całą pewnością, istniałaby, gdyby nie doszło do
popełnienia tego aktu1166.

W konsekwencji, debata nad legalnością wywłaszczenia w orzecznictwie trybunałów
międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych stanowiła zatem odzwierciedlenie
debaty o odpowiedzialności na zasadach ogólnych w prawie międzynarodowym
publicznym.

Mając

to

na

uwadze

pojęcie

odszkodowania

w

sporach

wywłaszczeniowych należy rozumieć dwojako – po pierwsze, jako „odszkodowanie”
(compensation) za wywłaszczenie legalne, czyli takie które nie stanowi deliktu
międzynarodowego (international wrongful act), a po drugie, jako „odszkodowanie”
(damages, indemnity) stanowiące jedną z form reparacji zmierzających do naprawienia
skutków deliktu międzynarodowego. Odszkodowanie ma jeszcze jedno, bardzo ogólne
znaczenie, które obejmuje dwa poprzednie.
Odpowiedzialność międzynarodowa może wynikać nie tylko z braku
odszkodowania, ale również z niewłaściwego odszkodowania. Jak wspomniano w
poprzednim rozdziale wywłaszczenie jest nielegalne, kiedy odbywa się z naruszeniem
jednego lub kilku kryteriów legalności wywłaszczenia – celu publicznego,
niedyskryminacji, due proces of law i odszkodowania. Wykonywanie prawa do
wywłaszczenia z naruszeniem wymienionych warunków można uznać za nadużycie
prawa, za wywłaszczenie nie tyle „nielegalne”, co „arbitralne”. Wywłaszczenie
1165
Źródło: RIAA 2006, vol. VI, s. 366. Przedmiotem sporu były środki podjęte przez władze Panamy
wobec pasa ziemi w jednej z prowincji Panamy, należącego od 1843 r. do rodziny skarżącej, M. de Joly
de Sabla, obywatelki USA. Nieruchomość była własnością prywatną, a okoliczność ta nie była sporna
między stronami. Władze Panamy w drodze decyzji sądowych i administracyjnych rozparcelowały część
nieruchomości skarżącej między podmioty prywatne, udzielono również krótkoterminowych zezwoleń na
kultywacje ziemi. Trybunał nie zasądził odszkodowania, ponieważ uznał niewystarczającą ilość
dowodów przedłożonych przez skarżącą.
1166
Źródło: PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 47 (http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 20.01.2013).
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arbitralne ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy państwo spełnia wszystkie warunki
legalności wywłaszczenia, włącznie z wypłatą odszkodowania, natomiast wypłacone
odszkodowanie nie spełnia określonego standardu. W tym drugim przypadku
wywłaszczenie jest pozornie legalne, w rzeczywistości bowiem państwo dopuszcza się
„arbitralnego” wywłaszczenia wypłacając cudzoziemcy „arbitralne” wywłaszczenie.
Takie wywłaszczenie prowadzi do odpowiedzialności międzynarodowej:
… w przypadku aktu nielegalnego odpowiedzialność wynika bezpośrednio i
niezwłocznie z działania lub zaniechania powodującego szkodę, odpowiedzialność, o
ile jakakolwiek, w przypadku (legalnego) wywłaszczenia będzie zależeć, w takim
zakresie w jakim dotyczy odszkodowania, wyłącznie od wysokości, szybkości i formy
wypłaconego odszkodowania. Odpowiedzialność będzie w rzeczywistości wynikać z
‘arbitralnego’ charakteru odszkodowania1167.

Odszkodowanie

jest

zatem

„arbitralne”,

gdy

nie

odpowiada

powszechnie

akceptowanemu w prawie międzynarodowym standardowi. To standard, który
kształtował się od lat 30-ych XX w., a który współcześnie wynika z norm traktatowych,
jak i zwyczaju międzynarodowego. W świetle tego standardu odszkodowanie z tytułu
wywłaszczenia powinno być „szybkie, adekwatne i skuteczne” (prompt, adequate,
effective). Gdy państwo nadużywa prawa do wywłaszczenia oferując odszkodowanie
niezgodne z przedstawionym standardem, ponosi odpowiedzialność międzynarodową.
Zarówno zatem wywłaszczenie bez odszkodowania, jak i wywłaszczenie za
odszkodowaniem „arbitralnym”, które nie spełnia standardu „szybkości, adekwatności i
skuteczności” prowadzi do odpowiedzialności międzynarodowej i obowiązku reparacji.
1.2. Brak odszkodowania

W świetle norm prawa międzynarodowego o nielegalności wywłaszczenia
przesądza brak odszkodowania. Można odwrócić to rozumowanie i za ratio w sprawie
Eastern Extension, Australasia and China Telegraph Co., Ltd. z 1923 r. powtórzyć, iż
już samo przyznanie odszkodowania legitymizuje przeprowadzenie wywłaszczenia1168.
Tak zatem istotne dla legalności wywłaszczenia jest odszkodowanie. Z brakiem

1167

Źródło : International responsibility. Fourth Report by F. Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC
Yearbook
1959,
vol.
II,
s.
17,
para.
64,
http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 20.01.2013.
1168
S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 204.
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odszkodowania, które nie pociąga za sobą odpowiedzialności międzynarodowej mamy
do czynienia co najmniej w dwóch przypadkach:
1) gdy

prawo

międzynarodowe

nie

nakłada

obowiązku

wypłaty

odszkodowania za odebranie mienia;
2) gdy wypłata odszkodowania jest odroczona w czasie.
Prawo międzynarodowe może wyjątkowo nie nakładać na państwa obowiązku
wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie, a używając właściwej terminologii, za
konfiskatę. Prawo międzynarodowe dopuszcza bowiem sytuacje, w których odebranie
mienia cudzoziemcom uznaje się za legalne, mimo braku odszkodowania. Do katalogu
środków wywłaszczeniowych, które nie wymagają wypłaty odszkodowania zalicza się
te, które są podejmowane na określone cele publiczne – w wykonaniu police powers lub
kompetencji regulacyjnych, jako konfiskata mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa
krajowego lub międzynarodowego, dla utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego lub
zewnętrznego, a w przeszłości – dla implementacji ważnych reform gospodarczospołecznych. Przedstawione tu stanowisko o braku obowiązku wypłaty odszkodowania
za odebranie w sytuacjach wyjątkowych podziela wielu przedstawicieli doktryny. Jak
zauważył profesor I. Brownlie, były członek ILC, „wywłaszczenie na określone cele
publiczne, czyli takie jak police powers lub środki obronne podejmowane w czasie
wojny, są zawsze legalne, nawet jeżeli wiążą się z brakiem odszkodowania”1169. Często
w doktrynie, praktyce państw i orzecznictwie trybunałów międzynarodowych
wywłaszczenie, któremu nie towarzyszyło odszkodowanie, określano mianem
„konfiskacyjnego”. Za „konfiskacyjne” USA uznały odebranie bez odszkodowania
przez władze Meksyku amerykańskim obywatelom ziemi w wyniku reformy rolnej1170.
W 1938 r. za „konfiskacyjne” brytyjska Izba Lordów uznała działania III Rzeszy w
anektowanej w 1938 r. Czechosłowacji1171. Podobnie postrzegano nacjonalizację
licencji naftowych w Libii. W sprawie LIAMCO v. Libya z 1977 r. spółka stanu
Delaware stwierdziła, iż „odebranie przez Libię jej mienia było konfiskacyjne,
ponieważ nie towarzyszyła mu równoległa wypłata adekwatnego odszkodowania”1172.
Użycie terminu „konfiskacyjne” nie jest jednak do końca poprawne. Konfiskata jest
bowiem działaniem legalnym, służy realizacji określonego celu publicznego. Brak
1169

I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 2003, s. 514.
Ch. Cheney Hyde, Confiscatory Expropriation, AJIL 1938, vol. 32, nr 4, s. 759.
1171
R. Higgins, “The Taking of Property by the State. Recent Developments in International Law”,
Recueil des Cours 1982-III, tom 176, s.
1172
Źródło: ILM 1981, vol. 20, s. 296.
1170
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odszkodowania jest natomiast naturalną konsekwencją konfiskaty1173. Dlatego J. Herz i
F. Garcia-Amador sugerują by sytuację, gdy prawo międzynarodowe nakłada
obowiązek wypłaty odszkodowania a państwo dopuszczające się odebrania nie wypłaca
go, określać nie jako „konfiskata”, ale jako wywłaszczenie nielegalne, ewentualnie jako
„konfiskatę nielegalną”1174. Innym celem publicznym, który miał uzasadniać brak
konieczności wypłaty przez dane państwo odszkodowania była całkowita „modyfikacja
jego struktury gospodarczej lub społecznej”1175. Państwa socjalistyczne oraz państwa
powstałe w wyniku dekolonizacji stały na stanowisku, iż prawo międzynarodowe nie
nakłada obowiązku wypłaty odszkodowania, jeżeli odebranie mienia jest elementem
powszechnych

zmian

gospodarczo-społecznych

uzasadnionych

szczególnymi

okolicznościami historycznymi, zniszczeniami wojennymi lub koncentracją ziemi i
strategicznych surowców naturalnych w rękach obywateli b. kolonizatora. Nie tylko
doktryna radziecka, ale również cześć doktryny zachodniej uważała, że „wywłaszczenie
generalne”

(general

expropriation),

w

przeciwieństwie

do

„wywłaszczenia

indywidualnego” (individual expropriation), nie odszkodowania1176. I tym właśnie
można uzasadnić odmowę ZSRR zrekompensowania znacjonalizowanych zaraz po
1918 r. zachodnich majątków, nawet jeżeli odpowiednie odszkodowanie zostało
zasądzone w drodze arbitrażu międzynarodowego. ZSRR odmówił uszanowania
wyroku w sprawie Lena Goldfields Ltd. z 1930 r. Podobnie postrzegane były środki
nacjonalizacyjne podjęte przez Indonezję wobec obywateli jej byłej metropolii.
Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Bremen w sprawie Indonesian Tobaco Case odmówił
holenderskim

plantatorom

wydania

ładunku

tytoniu

pochodzącego

ze

znacjonalizowanych plantacji. Jak to uzasadnił, „nierówne traktowanie nierównych jest
dopuszczalne”1177.

Jednym

z

argumentów

o

braku

istnienia

obowiązku

odszkodowawczego w prawie międzynarodowym był argument o braku takiego

1173

Jak to określono w Rozdziale IV „Formy wywłaszczenia bezpośredniego” cech konfiskaty zalicza
się: 1) istnienie podstawy prawnej legitymizującej konfiskatę, 2) motyw o charakterze piunitywnym lub
zaistnienie okoliczności nadzwyczajnej uzasadniającej konfiskatę, i 3) brak odszkodowania.
1174
Patrz: J. Herz, AJIL 1941, vol. 35, s. 250 i 251 oraz International responsibility. Fourth Report by F.
Garcia-Amador, Special Rapporteur, ILC Yearbook 1959, vol. II, s. 17, para. 65, http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 20.01.2013. W szczególności F.
Garcia-Amador wskazuje, że „konfiskata jest lub wynika ze środka, który jest legalny” (Ibidem).
1175
S. Friedman, Expropriation in International Law, London 1953, s. 207.
1176
L. Kissam, E. Leach, “Sovereign Expropriation of Property and Abrogation of Concession
Contracts”, FLR 1959, vol. 28, s. 194, H. Baade, “Indonesian Nationalization before Foreign Courts – a
Reply”, AJIL 1960, vol. 54, s. 808 – 814.
1177
Cyt. za: M. Domke, “Indonesian Nationalization Measures before Foreign Courts”, AJIL 1960,vol.
54, nr 2, vol. 54, s. 315.
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obowiązku w prawie krajowym , zwłaszcza w porządkach prawnych państw
socjalistycznych i postkolonialnych. Takie stanowisko było jednak stanowiskiem
mniejszościowym. Już w 1930 r. w sprawie P. W. Shufeldt Claim (USA, Guatemala)
Gwatemala starała się bezskutecznie argumentować, iż administracyjne unieważnienie
kontraktu z amerykańskim obywatelem na pozyskiwanie gumy z tropikalnych drzew
było

„konstytucyjnym

aktem

suwerennego

państwa,

z

którego

skorzystało

Zgromadzenie Narodowe we właściwej formie zgodnie z Konstytucją Republiki”, i
dlatego „nie jest przedmiotem rewizji przez jakąkolwiek władzę sądową”1178. Trybunał
nie podzielił tego stanowiska wskazując, że:
… jest utrwaloną zasadą prawa międzynarodowego, iż suwerenowi nie wolno
ustanawiać jednego ze swoich własnych praw krajowych jako przeszkody dla skargi
przeciwko suwerenowi za szkodę wyrządzoną jego poddanemu1179.

Trybunał

potwierdził,

odszkodowania

za

iż

postanowienia

wywłaszczenie

nie

są

prawa

krajowego

uzasadnieniem

dla

nieprzewidujące
niewypłacenia

odszkodowania. W konsekwencji trybunał zasądził odszkodowanie (pecuniary
idemnification). W analogiczny sposób nie stanowi uzasadnienia dla niewypłacania
odszkodowania argument, iż w wyniku nacjonalizacji lub wywłaszczenia nie tylko
cudzoziemcy, ale również obywatele państwa wywłaszczającego nie otrzymali
odszkodowania. Jak stwierdził STSM w sprawie Certain German Interests in Polish
Upper Silesia (Merits):
Wywłaszczenie bez odszkodowania jest z całą pewnością sprzeczne z Tytułem III
[Konwencji – dodano] Genewskiej; a środek zakazany przez Konwencję nie może stać
się legalny w świetle tego instrumentu z tego powodu, iż Państwo stosuje go wobec
swoich własnych obywateli1180.

Współcześnie
nielegalne,

wywłaszczenie

nawet

jeżeli

mienia cudzoziemców

odszkodowania

nie

bez

otrzymali

odszkodowania jest
obywatele

państwa

wywłaszczającego. W sprawie Pope & Talbot v. Canada (Interim) stwierdził „państwo
jest odpowiedzialne za wywłaszczenie mienia cudzoziemców bez słusznego
odszkodowania nawet jeżeli mienie [jego – dodano] obywateli jest traktowane
1178

Źródło: RIAA 2006, vol. II, s. 1098.
Ibidem.
1180
Źródło: PCIJ Publications 1926, Series A – N° 7, s. 33 (http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_07/17_Interets_allemands_en_Haute_Silesie_polonaise_Fond_Arret.pdf,
12.01.2013).
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jednakowo”1181. Konkludując, na gruncie prawa międzynarodowego odszkodowanie za
wywłaszczenie przysługuje niezależnie od tego, iż do pozbawienia minia doszło w
wyniku

nacjonalizacji

podyktowanej

„niesprzyjającymi

okolicznościami

gospodarczymi lub silną polityką krajową” (adverse economic circumstances or a
strong national policy), prawa krajowego, czy tego jak potraktowano obywateli
państwa wywłaszczającego. Współcześnie stanowisko to jest podzielane w doktrynie,
praktyce państw i orzecznictwie wywłaszczeniowym. Podobnie, jak było podzielane już
w czasach, w których próbowano uzasadniać, iż jest dokładnie na odwrót. USA i
Zjednoczone Królestwo od zawsze broniły obowiązku wypłaty odszkodowania. Takie
też stanowisko wyraziła doktryna w 1954 r. podczas V Międzynarodowej Konferencji
Zawodu Prawnika1182 oraz autorzy Harvardzkiego projektu The Sohn-Baxter Draft
Convention z 1960 r.1183.
Wywłaszczenie nie jest nielegalne z powodu braku odszkodowania również
wtedy, gdy jego wypłata jest jedynie odroczona w czasie, a państwo wywłaszczające
nie kontestuje obowiązku wypłaty. Jak dowodzi praktyka trybunałów w sporach
wywłaszczeniowych

odroczenie

w

czasie

wypłaty

odszkodowania

nie

jest

równoznaczne z jego brakiem. W konsekwencji, takie wywłaszczenie nie jest
nielegalne i nie prowadzi do odpowiedzialności międzynarodowej. W Amoco
International Finance Corp. (Partial) IUSCT dokonał analizy irańskiego prawa, tzw.
Single Article Act (dalej: SAA) z dn. 8 stycznia 1980 r., pod tym właśnie kątem. Na
podstawie SAA Specjalna Komisja „unieważniła” umowę naftowo-gazową ze
skarżącym, co było równoznaczne z jej wywłaszczeniem. SAA przewidywała obietnicę
odszkodowania oraz procedurę, na jakiej ma być ono ustalone i wypłacone przez
Specjalną Komisję. IUSCT przywołał praktykę prac komisji, w świetle której wielu
amerykańskich obywateli skutecznie dochodziło przed nią odszkodowania. Podkreślił
również, iż w przypadku niepowodzenia takiego postępowania, do dyspozycji
poszkodowanych pozostają bezpośrednie negocjacje z irańskimi władzami, droga
sądowa lub arbitrażowa. Obowiązek wypłaty odszkodowania nie był ponadto
1181
§ 99 przyp. 72 wyroku. Trybunał odwołał się przy tym do § 712 kom. (i) tzw. Restatement (Third) of
Foreign Relations Law of the United States z 1987 r., czyli trzeciej edycji amerykańskiego komentarza do
prawa
międzynarodowego
dla
amerykańskich
sędziów
i
prawników
Źródło:
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0674.pdf, 13.01.2012.
1182
Whiteman, Damages in International Law, 1937 s. 1386. Za: H. Shawcross, Some Problems of
Nationalization in International Law, [w:] Fifth International Conference of the Legal Profession, Monte
Carlo (Monaco) July 19-24, 1954, The Hague 1954, s. 19.
1183
L. B. Sohn, R. R. Baxter, ”Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens”,
AJIL 1961, vol. 55, nr 3, s. 557.
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kwestionowany przez Iran, który zrzucił skarżącemu niewykorzystanie wspomnianych
środków krajowych. W rezultacie IUSCT uznał, iż SAA, w takim zakresie w jakim
dotyczy obowiązku odszkodowania, jest zgodny z normami prawa międzynarodowego
publicznego, zarówno zwyczajowymi, jak i traktatowymi, a zwłaszcza z amerykańskoirańskim Treaty of Amity z 1955 r.:
Traktat nie wymaga by wysokość odszkodowania była określona przed lub w
momencie wywłaszczenia. Przewiduje jedynie, że stosowne postanowienie będzie
podjęte w odpowiednim czasie1184.

Odroczenie w czasie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania nie oznaczało
zatem, że wywłaszczenie było per se nielegalne. By wywłaszczenie było legalne
wystarczy obietnica wypłaty odszkodowania wynikająca z prawa materialnego i
procedury krajowej. Na takim stanowisku stanęło wiele współczesnych trybunałów
międzynarodowych. Przykładowo w sprawie Mondev Int. Ltd. v. USA trybunał
rozstrzygający sprawę w oparciu o art. 1110 NAFTA wskazał:
71. Prawdą jest, że obowiązek odszkodowania jako warunek wywłaszczenia legalnego
(NAFTA artykuł 1110 (1)(d)) nie wymaga by przyznanie odszkodowania miało miejsce
dokładnie w tym samym czasie, co odebranie. Ale by odebranie było legalne na
podstawie art. 1110, Państwo musi przynajmniej uznać obowiązek odszkodowania na
moment odebrania lub też na ten moment musi istnieć procedura, na którą skarżący
może się efektywnie i szybko powołać w celu zagwarantowania odszkodowania1185.

W wielu sporach inwestycyjnych trybunały były świadome, iż wypłata odszkodowania
przez państwo może być odroczona w czasie z uwagi na procedurę jego szacowania
wynikającą z prawa krajowego. W sprawie Fraport AG Frankfurt Airport Services
Worldwide v. Philippines trybunał wskazał, że w świetle prawa filipińskiego
postępowanie wywłaszczeniowe jest dwuetapowe. Sąd krajowy w pierwszej kolejności
bada,

czy

wnioskującemu

podmiotowi

publicznemu

przysługuje

prawo

do

wywłaszczenia, jaki też jaki jest cel publiczny jego działania, a dopiero w drugiej
określa wysokość odszkodowania1186. W konsekwencji, by wywłaszczenie było legalne
wystarczy by z prawa krajowego państwa wywłaszczającego wynikała obietnica
wypłaty odszkodowania. Analogiczne wnioski wynikają z porządków prawnych wielu
1184

§ 136 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1349.
Patrz: 71 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1076.pdf,
03.01.2012.
1186
§ 233 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0340.pdf, 14.02.2013.
1185
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państw i praktyki sądów krajowych. Przykładowo, w 1986 r. w sprawie Dayton and
Stassini v. Czechoslovak Socialist Republic and Others amerykański Sąd Rejonowy dla
Dystryktu Kolumbii zauważył, że obietnica wypłaty odszkodowania złożona w
momencie nacjonalizacji w 1945 r. przez Czechosłowację podmiotom, których majątki
zostały wówczas znacjonalizowane, nie naruszała prawa międzynarodowego. Doszło
natomiast do naruszenia tego prawa, kiedy w 1948 r. czechosłowackie władze wyrzekły
się obietnicy odszkodowania:
Nie doszło do naruszenia prawa międzynarodowego w 1945 r., kiedy [czechosłowacki]
rząd znacjonalizował majątki swoich obywateli i obiecał im odszkodowanie.
Jakkolwiek, kiedy w 1948 r. rząd wyrzekł się tej obietnicy, skarżący byli już
obywatelami USA. To wyrzeczenie się obietnicy odszkodowania może stanowić
odrębne ‘odebranie’ majątku skarżących, co odbyło się z naruszeniem prawa
międzynarodowego1187.

Zupełnie odrębnym zagadnieniem pozostaje to, jak długo państwo może
szacować wywłaszczone już mienie, a tym samym, odraczać wypłatę należnego
odszkodowania. W 2005 r. do ETPC została wniesiona skarga, Pikielny and Others v.
Poland , dotycząca nacjonalizacji w 1948 r. przez polskie władze fabryki wyrobów
bawełnianych i wełnianych w wykonaniu Ustawy o przejęciu na własność Państwa
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z 1946 r. W skardze potomkowie
właścicieli łódzkiej fabryki, obywatele Brazylii, Izraela i Zjednoczonego Królestwa,
zarzucili Polsce tzw. zaniechanie legislacyjne polegające na nieuchwaleniu po 1946 r.
aktów wykonawczych do Ustawy z 1946 r., na mocy których miano szacować
odszkodowania należne za znacjonalizowane mienie. ETPC uznał skargę za
niedopuszczalną nieprzechodząc do jej rozpatrzenia co do meritum.1188 Wydaje się
jednak, że w przypadku cudzoziemców odszkodowanie za odebranie mienia powinno
zostać oszacowane i wypłacone bez zbędnej zwłoki.

1187

Źródło: ILR 1989, vol. 79, s. 594 i 595.
Skarga została wniesiona do ETPC w dn. 12.01.2005 r. W skardze skarżący zarzucili Polsce
naruszenie art. 1 (ochrona mienia) I Protokołu do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności z 1950 r. w zw. z nieprzyjęciem aktów wykonawczych do art. 7 ust. 4 i 6 Ustawy z 1946 r. W
dn. 18.09.2012 ETPC uznał skargę za niedopuszczalną, a tym samym, nie przeszedł do jej rozpatrzenia
co do meritum. W tym samym dniu ETPC uznał również za niedopuszczalną zbliżoną stanem
faktycznym sprawę Ogórek and Karol Ogórek v. Poland . Obydwie skargi dostępne na stronie ETPC:
http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc, 14.01.2013.
1188
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2. Bezpodstawne wzbogacenie jako uzasadnienie wypłaty
odszkodowania
Na przestrzeni XX w. doktryna prawa międzynarodowego posługiwała się
szeregiem teorii dla uzasadnienia odpowiedzialności międzynarodowej państw za
wywłaszczenie,

a

w

konsekwencji

dla

obowiązku

wypłaty

odszkodowania.

Przykładowo, na początku XX w. taką zasadą była wspomniana już w niniejszym
rozdziale zasada „praw nabytych” (aquired rights). Zasada była przedmiotem rozważań
zwłaszcza w sprawie Certain German Interests in Polish Upper Silesia, w której STSM
uznał, że wywłaszczenie jest jedynym wyjątkiem od zasady poszanowania praw
nabytych. Ponieważ prawa nabyte wynikały z „wyższego tytułu nabycia”, w
przeciwieństwie do innych praw majątkowych wynikających z ustaw, odebranie praw
nabytych wymagało słusznego odszkodowania1189. Współcześnie teoria praw nabytych
straciła

na

znaczeniu.

Teorią,

która

może

uzasadniać

obowiązek

wypłaty

odszkodowania jest teoria „bezpodstawnego wzbogacenia” (ang. unjust enrichment,
franc. inrichissement sans cause). Z bezpodstawnym wzbogaceniem mamy do
czynienia w sytuacji, gdy dochodzi do „nabycia” (appropriation) mienia, tj.
rzeczywistego

transferu

składnika

mienia

cudzoziemca

na

rzecz

państwa.

Bezpodstawne wzbogacenie jest niczym innym, jak „wzbogaceniem” (enrichment) po
stronie państwa bez słusznego odszkodowania. W konsekwencji, jest wywłaszczeniem
nielegalnym. Zwolennikami takiego rozumienia bezpodstawnego wzbogacenia był E. J.
de Arechaga, b. Przewodniczący MTS, jak również R. Dolzer, profesor Uniwersytetu w
Bonn, i A. Newcombe, profesor kanadyjskiego Uniwersytetu Wiktorii1190. E. J. de
Arechaga w następujący sposób uzasadniał obowiązek wypłaty odszkodowania w
sytuacji zaistnienia bezpodstawnego wzbogacenia:
Jeżeli nacjonalizujące Państwo nie zamierza przyznać odszkodowania nacjonalizując
zagraniczne mienie, wzbogaca się bez usprawiedliwienia kosztem obcego Państwa –
odrębnej politycznej, ekonomicznej i społecznej wspólnoty. Poprzez wykonywanie
swojego suwerennego prawa Państwo nacjonalizujące pozbawia zagraniczną wspólnotę
bogactwa przejawiającego się w inwestycjach, których ona dokonała na obcej ziemi.
1189

Wielu przedstawicieli doktryny prawa, zwłaszcza z państw socjalistycznych (m.in. profesor M.
Lachs), stało na stanowisku, iż zasada poszanowania praw nabytych w kontekście nacjonalizacji nie
uzasadnia wypłaty odszkodowania. Więcej: M. Lachs, „Nacjonalizacja i rozwój międzynarodowych
stosunków gospodarczych (zagadnienia prawne)”, PiP 1958, zesz. 10 (152), s. 519.
1190
A. Newcombe, “The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law”, ICSID Review
2005, vol. 20, nr 1, s. 6-9.
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Nacjonalizujące Państwo będzie czerpać przewagę z tego, iż zasoby gospodarcze
pochodzące z innego Państwa znalazły się na jego terytorium1191.

Bezpodstawne wzbogacenie i wywłaszczenie dotyczy oceny tego samego procesu
transferu mienia z dwóch różnych perspektyw: o bezpodstawnym wzbogaceniu
mówimy z perspektywy państwa, które nabywa mienie, natomiast o wywłaszczeniu – z
perspektywy cudzoziemca, który je traci. Z uwagi na kryterium „nabycia” mienia,
koncepcja bezpodstawnego wzbogacenia wydaje się być mniej adekwatna w sytuacji,
gdy dochodzi do wywłaszczenia pośredniego, postępującego lub regulacyjnego,
którym, co do zasady, nie towarzyszy jakiekolwiek przysporzenie po stronie państwa.
Po raz pierwszy w orzecznictwie międzynarodowym koncepcja bezpodstawnego
wzbogacenia została omówiona w sprawie Dickson Car Wheel Company (USA) v.
Mexico. Zgodnie ze stanem faktycznym w sprawie amerykańska spółka, Dickson Car
Wheel Co., dostarczała koła samochodowe na rzecz meksykańskiej spółki National
Railways. Na podstawie specjalnego dekretu w latach 1914-1925 spółka National
Railways znajdowała się we władaniu meksykańskiego rządu. W 1925 r. rząd
przywrócił

prywatny

zarząd

w

spółce.

Mieszana

amerykańsko-meksykańska

komisja1192 orzekająca w tej sprawienie nie podzieliła argumentu strony amerykańskiej,
iż po stronie meksykańskiego rządu doszło do przysporzenia powodującego
odpowiedzialność międzynarodową. Wyróżniła następujące kryteria bezpodstawnego
wzbogacenia:
1. Po stronie pozwanego doszło do wzbogacenia.
2. Iż to wzbogacenie jest bezpośrednią konsekwencją szkody majątkowej poniesionej
przez skarżącego. Tak jak, ten sam akt powoduje równolegle wzbogacenie i stratę.
3. Iż wzbogacenie po stronie pozwanego jest niesprawiedliwe.
4. Iż poszkodowana osoba nie ma po swojej stronie żadnego prawa wynikającego z
umowy, z którego mogłaby skorzystać by zrekompensować szkodę …1193

Komisja uznała jednak, że tak rozumiane bezpodstawne wzbogacenie nie jest częścią
prawa międzynarodowego. Z takim uzasadnieniem nie zgodził się amerykański
komisarz, który stwierdził, że nie wyobraża sobie by przejęcie kolei na ponad dekadę

1191

E. J. de Arechanga, “State Responsibility for the Nationalization of Foreign Owned Property”,
NYUJILP 1978-1979, vol. 11, s. 182.
1192
Tzw. General Claims Commission powstała na podstawie umowy z dn. 8 września 1923 r. Umowa ta
jest dostępna na stronie: RIAA 2006, vol. IV, s. 11-14.
1193
Źródło: RIAA 2006, vol. IV, s. 676 (http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_IV/669-691.pdf,
14.01.2013)

367

nie było „zajęciem” (seizure) wymagającym odszkodowania. Było zajęciem nie tylko
linii kolejowych, ale również tego mienia, które koleje otrzymały od amerykańskiego
kontrahenta1194.
Zarzut
późniejszych

bezpodstawnego
sporów

wzbogacenia

wywłaszczeniowych

był

podnoszony

rozstrzyganych

w

toku

przez

wielu

trybunały

międzynarodowe. W wyroku z 1977 r. w sprawie LIAMCO v. Libia trybunał
rozpatrywał zarzut bezpodstawnego wzbogacenia w związku z nacjonalizacją przez
Libię koncesji naftowych amerykańskiej spółki. Trybunał uznał, iż zarzut
bezpodstawnego wzbogacenia jest zarzutem subsydiarnym i możliwym do podniesienia
przeciwko

państwu

jedynie,

gdy

nie

odpowiedzialności.

Trybunał

nie

wzbogacenie

odrębną

podstawę

jako

można

rozstrzygnął,

udowodnić
czy

innych

postrzega

odpowiedzialności,

czy

podstaw

bezpodstawne
jako

element

wywłaszczenia1195. Na przełomie lat 70-ych i 80-ych XX w. wielu przedstawicieli
doktryny uznawało teorię bezpodstawnego wzbogacenia jako najlepiej tłumaczącą
wywłaszczenie. Przykładowo, Ch. Schreuer uznawał, że jest ona „szerokim postulatem
sprawiedliwości międzynarodowej”, zjawiskiem szerszym od wywłaszczenia1196. Z
kolei R. Dolzer w swoich rozważaniach z tamtego okresu podkreślił, iż ani tzw.
doktryna Calvo, ani tzw. doktryna Hulla, nie odzwierciedlały ówczesnego stanu prawa
zwyczajowego1197. Doktryna Calvo oznaczała solidarność cudzoziemca z państwem
przyjmującym, również w tym sensie, iż wyłączne kompetencje w zakresie
odszkodowania z tytułu wywłaszczenia spoczywały na państwie przyjmującym1198.
Natomiast

doktryna

Hulla

oznaczała

solidarność

cudzoziemca

z

państwem

pochodzenia, włącznie z prawem dochodzenia „szybkiego, adekwatnego i skutecznego”
odszkodowania na gruncie prawa międzynarodowego w przypadku wywłaszczenia bez
odszkodowania. Zasadą, która miała stanowić alternatywę dla wymienionych powyżej i
wzajemnie wykluczających się zasad, było właśnie bezpodstawne wzbogacenie. R.
Dolzer zwrócił jednak uwagę, iż kryterium wzbogacenia nie było do końca adekwatne
w

sporach

wywłaszczeniowych.

Jak

zauważył

argument

o

bezpodstawnym

wzbogaceniu mógł przemawiać zarówno na rzecz cudzoziemca, jak i na rzecz państwa
1194

Patrz: RIAA 2006, vol. IV, s. 687.
Patrz: ILM 1981, vol. 20, s. 60 i 61.
1196
Ch. Schreuer, “Unjustified Enrichment in International Law”, AJCL 1974, vol. 22, s. 284 i 285.
1197
R. Dolzer, “New Foundations of the Law of Expropriation of Alien Property”, AJIL 1981, vol. 75, nr
3, s. 572.
1198
W latach 1945 – 1990 doktrynie Calvo hołdowały zwłaszcza państwa socjalistyczne, postkolonialne i
rozwijające się.
1195
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wywłaszczającego – „każde działanie wywłaszczeniowe bez odszkodowania może być
postrzegane jako bezpodstawne wzbogacenie państwa przyjmującego. Jeżeli zasada ta
ma być stosowana na korzyść państwa przyjmującego jako mechanizm korygujący (…)
logicznie zasada przewidująca obowiązek odszkodowania jest wymagana jako krok
wcześniejszy”1199. Niezależnie zatem od wspomnianych wątpliwości R. Dolzera, jak i
niezależnie od tego, kto w sporze wywłaszczeniowym opiera swoją argumentację na
zasadzie bezpodstawnego wzbogacenia, z rozważań R. Dolzera wynika, iż zobowiązuje
ona państwo wywłaszczające do wypłaty odszkodowania.
Od lat 80-ych XX w. problematyka bezpodstawnego wzbogacenia była
przedmiotem rozważań IUSCT. Trybunał wypracował bogatą linię orzeczniczą w tym
zakresie1200. Linię tą otwiera sprawa Benjamin R. Isaiah v. Bank Mellat dotycząca
niezrealizowania przez irańskie banki czeku skarżącego, w wyniku nacjonalizacji
sektora bankowego. W 1983 r. IUSCT orzekł, że niezrealizowanie czeku
bezpodstawnie wzbogaciło pozwanego. Trybunał uznał przy tym bezpodstawne
wzbogacenie za „ogólną zasadę prawa”1201. W kolejnej sprawie, Sea-Land Service, Inc.
v. Iran, IUSCT chcąc zdefiniować bezpodstawne wzbogacenie odwołał się do już
istniejącego

orzecznictwa

międzynarodowego, a
1202

peruwiańskiej sprawy Landreau Claim z 1922 r.

zwłaszcza

do amerykańsko-

. Według IUSCT by doszło do

bezpodstawnego wzbogacenia:
Musi dojść do wzbogacenia jednej strony na niekorzyść drugiej, a obydwa [stany]
muszą być konsekwencją tego samego aktu lub zdarzenia. Nie może istnieć
usprawiedliwienie dla wzbogacenia, jak również umowny lub inny środek dostępny dla
poszkodowanej strony, tak by mogła ona dochodzić odszkodowania od strony
wzbogaconej1203.

Trybunał zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt – by poszkodowany mógł dochodzić
odszkodowania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, nie może mu przysługiwać
jakiekolwiek roszczenie umowne z tytułu niewykonania umowy1204. W wielu sprawach
skarżący dochodzili zatem odszkodowania z kilku podstaw jednocześnie – za

1199

R. Dolzer, op. cit., s. 572.
Por. zwłaszcza G. Aldrich, Jurisprudence of Iran – United States Claims Tribunal, Oxford 1996, s.
397 i n.
1201
Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1554.aspx, 13.01.2013.
1202
Treść wyroku z dn. 26.10.1922 r. w sprawie Landreau Claim patrz: RIAA 2006, vol. I, s. 347 i n.
(http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_I/347-367.pdf, 12.01.2013).
1203
Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1601.aspx, 14.01.2013.
1204
Por. również wyrok z dn. 20.12.1983 r. w sprawie Dames and Moore v. Iran .
1200
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naruszenie kontraktu, za wywłaszczenie praw obligacyjnych lub za bezpodstawne
wzbogacenie. W ten właśnie sposób swoich praw dochodziła spółka prawa
amerykańskiego, Flexi-Van, w sprawie Flexi-Van Leasing, Inc. v. Iran (Merits).
Zgodnie ze stanem faktycznym w tej sprawie Flexi-Van dała w leasing sprzęt do
transportu morskiego dwóm spółkom prawa irańskiego. Gdy Iran przejął kontrolę nad
irańskimi spółkami, Flexi-Van oskarżyła Iran, między innymi, o wywłaszczenie praw
wynikających z umowy leasingu, jak również o bezpodstawne wzbogacenie. IUSCT
uznał, iż brak jest dowodów na to, że rząd Iranu wszedł w posiadanie i wzbogacił się
dzięki sprzętowi dostarczonemu przez amerykańską spółkę. W konsekwencji nie
zasądził odszkodowania1205. Z orzecznictwa IUSCT wynika, iż bezpodstawne
wzbogacenie i wywłaszczenie były traktowane jako odrębne byty prawne, a każdy z
nich uzasadniał wypłatę odszkodowania. Takie stanowisko prezentowali zwłaszcza
skarżący, którzy w ten sposób chcieli zwielokrotnić swoje szanse na uzyskanie
odszkodowania.
Inaczej sytuacja przedstawiała się, gdy trybunał stwierdzał wywłaszczenie.
Wraz ze stwierdzeniem wywłaszczenia koncepcja bezpodstawnego wzbogacenia
służyła jako argument w debacie dotyczącej oszacowania odszkodowania z tytułu
wywłaszczenia. W sprawie Phelps Dodge Int. Corp. v. Iran arbiter H. Bahrami w opinii
odrębnej do wyroku z 1986 r. słusznie zauważył, że wysokość bezpodstawnego
wzbogacenia, jak i odpowiadająca mu wysokość odszkodowania, musi być realna.
Skoro przejęta przez Iran fabryka kabli była niewypłacana (insolvent) w momencie
przejęcia, Iran nie mógł się realnie wzbogacić w wyniku wywłaszczenia1206. W innej
sprawie, Amoco International Finance Corp. (Partial), strony różniły się w ocenie, czy
wywłaszczenie było legalne, czy nie, jak również w jakim stopniu rozbieżności w tym
zakresie rzutują na wysokość odszkodowania:
190. Skarżący twierdzi, iż w przypadku wywłaszczenia nielegalnego odszkodowanie
jest wyższe niż standard ‘pełnej równowartości’, który ma zastosowanie w przypadku
wywłaszczenia legalnego. Pozwany argumentuje, iż w przypadku legalnego
wywłaszczenia wysokość odszkodowania musi być znacząco niższa niż za bezprawne
wywłaszczenie, jak również twierdzi, iż w takiej sytuacji odszkodowanie jest
ograniczone do niesprawiedliwego wzbogacenia, które jest udziałem nacjonalizującego
państwa, bez odszkodowania za utracone zyski1207.
1205

Patrz: http://www.iusct.net/Documents/En/1671.aspx, 14.01.2013.
Patrz: http://www.iusct.net/Documents/En/1638.aspx, 14.01.2013.
1207
Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1360.
1206
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IUSCT stwierdził, iż Iran dopuścił się wywłaszczenia legalnego1208. W tej sytuacji,
według Iranu, spółce Amoco z tytułu wywłaszczenia legalnego przysługiwało
odszkodowanie w wysokości niesłusznego wzbogacenia po jego stronie, czyli to co
rzeczywiście zostało odebrane, bez nadwyżki w postaci utraconych zysków. Z taką
metodologią szacowaniem odszkodowania nie zgodził się trybunał. Co prawda
odnotował fakt, iż bezpodstawne wzbogacenie jest uznawane przez doktrynę, a
zwłaszcza przez E. J. de Arechaga, za teorię tłumaczącą obowiązek wypłaty
odszkodowania w sprawach o wywłaszczenie, niemniej pogląd ten uznał za
nielogiczny:
259. Jeżeli teoria o bezpodstawnym wzbogaceniu miałaby zostać uznana za podstawę
obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadku wywłaszczenia, stanowiłaby odejście
od tradycyjnego poglądu, zgodnie z którym szkoda poniesiona przez wywłaszczoną
osobę, tj. to co zostało jej odebrane, jest standardem odszkodowania. Odejście to,
jakkolwiek, nie jest pełne: trudno byłoby zrozumieć, dlaczego wzbogacenie będące
rezultatem aktu legalnego – wywłaszczenia legalnego – miałoby być ‘bezpodstawne’, z
wyjątkiem [sytuacji – dodano], konkretyzując, gdy jest konsekwencją odmowy
adekwatnego zrekompensowania wywłaszczonej stronie szkody, jaką ona poniosła1209.

W rezultacie IUSCT stwierdził, że teoria bezpodstawnego wzbogacenia nie może
służyć za uzasadnienie wypłaty odszkodowania w przypadku wywłaszczenia legalnego.
Wzbogacenie po stronie państwa ma bowiem podstawę w prawie, nie jest
bezpodstawne. Legalne jest zarówno to co zostało odebrane, jak również wszelkie
pożytki uzyskane po dacie wywłaszczenia1210. IUSCT uznał, że jedyną sytuacją, w
której teoria bezpodstawnego wzbogacenia stanowi uzasadnienie odszkodowania za
wywłaszczenie legalne jest sytuacja, gdy wypłacone odszkodowanie jest nieadekwatne,
czyli gdy jego wysokość jest zaniżona w stosunku do poniesionej szkody.
Bezpodstawne jest zatem takie wzbogacenie, które stanowi różnicę między tym co
zostało już wypłacone, a tym co powinno zostać wypłacone. A contrario do stanowiska
1208

Według IUSCT wywłaszczenie w sprawie było legalne, ponieważ nie było dyskryminacyjne, odbyło
się na cel publiczny, jak również za obietnicą wypłaty odszkodowania.
1209
§ 259 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1376.
1210
Co do zasady w przypadku nacjonalizacji określonej kategorii mienia (np. elektrowni, stoczni,
fabryk, rzemiosła) państwo kontynuuje dotychczasową działalność gospodarczą znacjonalizowanych
podmiotów (tzw. going concern). W konsekwencji po dacie nacjonalizacji państwo uzyskuje dochód z
prowadzonej przez siebie działalności. Orzecznictwo międzynarodowe nie precyzuje, czy dochód
uzyskany przez państwo po dacie nacjonalizacji powinien powiększyć wartość znacjonalizowanego
mienia, a zatem mieć wpływ na wysokość odszkodowania.
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IUSCT w sprawie Amoco, teoria bezpodstawnego wzbogacenia może stanowić
uzasadnienie wypłaty odszkodowania w przypadku wywłaszczenia nielegalnego, a
zwłaszcza wtedy, gdy państwo nie wypłaca jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu
wywłaszczenia.
Podobnie jak w postępowaniach przed IUSCT również we współczesnych
sporach inwestycyjnych inwestorzy dochodzili odszkodowania z kilku podstaw
równolegle – zarówno z tytułu wywłaszczenia, jak i z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia. Roszczenia takie inwestorzy formułowali m.in. w dwóch sprawach
inwestycyjnych z 2006 r. – Azurix v. Argentina i ADC v. Hungary. W sprawie Azurix v.
Argentina trybunał odwołał się do definicji bezpodstawnego wzbogacenia przywołanej
przez IUSCT w sprawie Sea-Land Service, Inc. v. Iran , przypominając, że oznacza ono
„wzbogacenie jednej strony na niekorzyść drugiej”, gdy oba te stany są „konsekwencją
tego samego aktu lub zdarzenia”1211. Trybunał nie stwierdził wywłaszczenia, lecz inne
naruszenia amerykańsko-argentyńskiego BIT. Nawet gdyby trybunał stwierdził
wywłaszczenie, podniesiona przez skarżącego teoria bezpodstawnego wzbogacenia nie
byłaby

relewantna

dla

oszacowania

wysokości

odszkodowania.

Szacując

odszkodowanie trybunał odwołał się bowiem do postanowień wspomnianego BIT,
aniżeli do prawa zwyczajowego lub ogólnych zasad prawa, z których bezpodstawne
wzbogacenie mógłby ewentualnie wywieść1212. Choć w drugiej sprawie, ADC v.
Hungary, trybunał stwardził wywłaszczenie, niemniej szacując odszkodowanie nie
odwołał się do teorii bezpodstawnego wywłaszczenia, również dlatego, że skarżący w
niewystarczający sposób uzasadnił swoje stanowisko w tym zakresie1213.
Współcześnie

większość

trybunałów

orzekających

w

sporach

wywłaszczeniowych porzuciło koncepcję, na mocy której państwo musi wzbogacić się
kosztem cudzoziemca by można uznać iż doszło do wywłaszczenia. Założenie, że po
stronie państwa musi dojść do bezpodstawnego wzbogacenia by mówić o
wywłaszczeniu, jest sprzeczne z koncepcją wywłaszczenia pośredniego, dla
stwierdzenia którego nie jest wymagane stwierdzenie „nabycia” (acquistion) po stronie
państwa. Niektóre trybunały nadal jednak twierdzą, że nabycie jest istotnym
czynnikiem. W sprawie Ronald S. Lauder v. Czech Republic trybunał uznał, iż nie
doszło do wywłaszczenia, albowiem zastosowane środki „nie były równoznaczne z
1211

§ 437 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf, 06.02.2013.
§ 438 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf, 06.02.2013.
1213
§ 500. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf, 07.02.2013.
1212
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nabyciem … przez Państwo, gdyż Czechy ani jakakolwiek osoba lub podmiot z nim
związane nie odniosły korzyści”1214. Również w sprawie E. A. Olguin v. Paraguay
trybunał uznał, iż nie doszło do wywłaszczenia, uzasadniając to w następujący sposób:
84. By doszło do wywłaszczenia, musi mieć miejsce działanie, które można racjonalnie
uznać za odpowiednie dla spowodowania skutku w postaci odebrania poszkodowanej
stronie posiadanego przez nią mienia, w taki sposób, iż ktokolwiek wykonuje te
działania nabędzie, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolę lub co najmniej pożytki z
wywłaszczonego mienia. Dlatego wywłaszczenie wymaga teleologicznie
motywowanego działania by mogło mieć miejsce; błąd, jakkolwiek poważny by nie
był, jest niewystarczający by miało ono miejsce1215.

Ponieważ w obydwu sprawach, według trybunałów, nie doszło do wzbogacenia po
stronie państwa, brak było możliwości zasądzenia odszkodowania.

3. Standard odszkodowawczy w prawie międzynarodowym

3.1. Założenia standardu odszkodowawczego
U podstaw standardu odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia leżą dwa
założenia.

Po pierwsze, w sporach wywłaszczeniowych źródłem odszkodowania, w

sensie formalnym, może być zarówno zwyczaj międzynarodowy, jak i umowa
międzynarodowa. Dlatego w wielu sporach wywłaszczeniowych rozstrzyganych przez
trybunały międzynarodowe skarżący wywodzili odszkodowanie, zarówno ze zwyczaju
międzynarodowego, jak i z umowy międzynarodowej. Przykładowo, w sprawie
American International Group, Inc. v. Iran przed IUSCT, skarżący powołał się na
prawo do odszkodowania wynikające nie tylko ze zwyczaju międzynarodowego, ale
również z amerykańsko-irańskiego Treaty of Amity z 1955 r.1216. Określenie standardu
odszkodowania

na

podstawie

umowy

międzynarodowej

jest

stosunkowo

nieskomplikowane. Standard ten jest taki, jaki wynika z interpretacji treści traktatu. W
sporach

wywłaszczeniowych

trybunały

międzynarodowe

1214

interpretując

umowy

§ 203 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf, 07.02.2013.
§ 84 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0587.pdf, 12.02.2013.
Por. również Y. Fortier, S. Drymer, “Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I
Know It When I See It, or Caveat Investor”, ICSID Review 2004, vol. 19, nr 2, s. 314.
1216
Patrz: IUSCT Reports 1985, vol. 4, s. 102.
1215
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międzynarodowe posługują się zasadami interpretacji z art. 31 Konwencji wiedeńskiej
o prawie traktatów z 1969 r. W świetle tego przepisu „traktat należy interpretować w
dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w
nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu”1217. Pierwszą i
najważniejszą wykładnią jest wykładnia literalna. Bardziej skomplikowane jest
wywiedzenie

standardu

odszkodowawczego

ze

zwyczaju

międzynarodowego,

ponieważ standard ten kształtował się na przestrzeni ostatniego stulecia a jego treść
stale ewoluowała. Zakres standardu zwyczajowego trybunały wywodziły z praktyki
państw, treści umów międzynarodowych, rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
poglądów doktryny, jak również orzeczeń innych trybunałów międzynarodowych.
Ponieważ odszkodowania z tytułu wywłaszczenia można dochodzić zarówno z umowy
międzynarodowej, jak i ze zwyczaju międzynarodowego, w przypadku zbiegu obydwu
tych podstaw pierwszeństwo ma umowa międzynarodowa jako lex specialis wobec
zwyczaju międzynarodowego.
Po drugie, odszkodowanie o określonym standardzie z tytułu wywłaszczenia
przysługuje zarówno wtedy, gdy wywłaszczenie jest legalne, jak i wtedy gdy jest ono
nielegalne1218.

Odszkodowanie

za

wywłaszczenie

legalne

przysługuje,

gdy

wywłaszczenie odbyło się na cel publiczny, w sposób niedyskryminacyjny, zgodnie z
due process of law, jak również, gdy państwo obiecało wypłatę odszkodowania, lecz tej
obietnicy w rozsądnym terminie nie dotrzymało. Odszkodowanie przysługuje zatem za
wywłaszczenie „pozornie” legalne1219. Z kolei odszkodowane za wywłaszczenie
nielegalne przysługuje wtedy, gdy nie spełniono któregokolwiek z wymienionych
kryteriów legalności wywłaszczenia, a zwłaszcza, gdy na etapie krajowym nie
wypłacono jakiegokolwiek odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie nie spełniało
międzynarodowego standardu odszkodowawczego. Nielegalność wywłaszczenia i
1217

Źródło: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, 12.02.2013.
Por. zwłaszcza wyroki w sprawach SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory) (s. 13)(ILM 1986, vol. 25, s.
635) i Compania del Desarollo de Santa Elena S.A. v. Costa Rica (§§ 68-74)(ILM 2000, vol. 39, s. 1329)
oraz Y. Dinstein, “Deprivation of Property of Foreigners under International Law” [w:] N. Ando, E.
McWhinney, R. Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, The Hague 2002, vol. 2, s. 864.
1219
Nawet przedstawiciele doktryny prawa państw socjalistycznych nie negowali obowiązku wypłaty
odszkodowania za wywłaszczenie legalne, tym bardziej za wywłaszczenie nielegalne. Przykładowo M.
Lach uważał, że wywłaszczenie legalne „nie zwalnia miejscowego suwerena z obowiązku wypłaty
‘stosownego’ odszkodowania”. Na ten pogląd M. Lachsa powołał się w swojej opinii indywidualnej do
wyroku w sprawie INA Corporation v. Iran
arbiter G. Lagergren (przyp. 15,
http://www.iusct.net/Documents/En/1621.aspx#_ftnref15, 20.02.2013). Por. również rozważania na temat
tzw. umów indemnizacyjnych zobowiązujących do wypłaty odszkodowania globalnego zawierane
między państwami socjalistycznymi w: A. Drucker, „Compensation Treaties between Communist
States”, ILCQ 1961, vol. 10, s. 238 i n.
1218
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przypisanie państwu środków wywłaszczeniowych (atrybucja) są przesłankami
odpowiedzialności międzynarodowej, a odszkodowanie z tego tytułu jest jedną z form
reparacji – obok dania satysfakcji i restytucji mienia.
Choć odszkodowanie przysługuje zarówno za wywłaszczenie legalne, jak i za
wywłaszczenie nielegalne jego wysokość może się różnić. Odszkodowanie za
wywłaszczenie nielegalne jest kwalifikowaną formą odszkodowania za wywłaszczenie
legalne. W tym sensie odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nielegalnego może być
wyższe od tego co cudzoziemiec uzyskał z tytułu wywłaszczenia legalnego. Poniżej
przedstawiono standard odszkodowawczy za wywłaszczenie legalne z zastrzeżeniem,
że ma on zastosowanie również do wywłaszczenia nielegalnego po uwzględnieniu
szczególnych wymogów wynikających m.in. ze sprawy Factory at Chorzów (Merits).
3.2. Standard odszkodowawczy wynikający z umów międzynarodowych

Jak wspomniano powyżej obowiązek wypłaty odszkodowania może wynikać
zarówno z umowy międzynarodowej, jak i ze zwyczaju międzynarodowego.
Teoretycznie

standardów

odszkodowawczych

wynikających

z

umowy

międzynarodowej może istnieć tyle, ile w obiegu międzynarodowym występuje umów
międzynarodowych dotyczących wywłaszczenia i odszkodowania z tego tytułu. Po II
wojnie światowej problematykę odszkodowana z tytułu wywłaszczenia regulowano za
pośrednictwem umów dwustronnych, na mocy których państwo odpowiedzialne za
nacjonalizację zobowiązywało się do wypłacenia odszkodowania z tytułu nacjonalizacji
mienia cudzoziemców, w sytuacji gdy nie mieli oni faktycznej lub prawnej możliwości
dochodzenia takiego odszkodowania przed sądami i organami administracji państwa
dopuszczającego się nacjonalizacji, jak również przed organami międzynarodowymi. I
Foighel, profesor prawa Uniwersytetu w Kopenhadze, wyróżnia cztery kategorie umów
zawieranych zaraz po II wojnie światowej:
i.

umowy o ogólnej treści;

ii.

umowy przewidujące bezpośrednie odszkodowanie indywidualne;

iii.

umowy przewidujące pośrednie odszkodowanie indywidualne;

iv.

umowy przewidujące odszkodowanie globalne1220.

1220
Więcej: I. Foighel, Nationalization. A Study in the Protection of Alien Property in International Law,
Westport 1957 (Reprinted: 1982), s. 77-79 i 88-101.

375

Umowy o treści ogólnej (agreements in general terms) to umowy, które w ogólny
sposób przewidywały wypłatę odszkodowania za nacjonalizację. Przykładem takiego
porozumienia była umowa między USA a Czechosłowacją z dn. 14 listopada 1946 r.
Umowa ta przewidywała wypłatę „adekwatnego i skutecznego” odszkodowania z tytułu
nacjonalizacji:
Rząd Stanów Zjednoczonych oraz Rząd Czechosłowacji wypłacą adekwatne i
skuteczne odszkodowanie obywatelom tego państwa w związku z ich prawami lub
udziałami w mieniu, które zostały lub mogły zostać znacjonalizowane lub
zarekwirowane przez Rząd drugiego państwa. Mając to na uwadze Rząd Stanów
Zjednoczonych odnotowuje z satysfakcją, iż negocjacje dotyczące odszkodowania z
tytułu takich skarg już wkrótce rozpoczną się w Pradze1221.

Umowy przewidujące bezpośrednie odszkodowanie indywidualne (agreements
providing for direct individual compensation) to umowy, na mocy których państwo
zobowiązywało się do wypłaty odszkodowania z tytułu nacjonalizacji, a dodatkowo
przewidywały określone ramy proceduralne i instytucjonalne mające służyć
cudzoziemcom do składania wniosków o odszkodowanie1222. Do tzw. umów
przewidujących pośrednie odszkodowanie indywidualne (agreements providing for
indirect individual compensation) zalicza się umowy, w świetle których cudzoziemiec,
zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, jest zobowiązana do złożenia wniosku o
odszkodowanie za pośrednictwem państwa swojego obywatelstwa1223.
Najczęstszą grupą umów zawieranych po II wojnie światowej były tzw.
„umowy indemnizacyjne” (lump-sum agreements, agreements providing for global
compensation, en block settlements, global settlements)1224. Umowa indemnizacyjna to
umowa, na mocy której nacjonalizujące państwo zobowiązywało się do wypłaty kwoty
globalnej (lup sum) wobec tego państwa, którego obywatele utracili mienie w wyniku
nacjonalizacji. W celu załatwienia wszelkich roszczeń wynikających ze zbliżonych do
siebie stanów faktycznych, tj. nacjonalizacji, państwo zobowiązane do wypłacenia
odszkodowania, przekazywało drugiemu państwu odszkodowanie globalne (lump-sum),
1221

Cyt. za: Ibidem, s. 88.
Przykładem takich umów są: 1) umowa między Czechosłowacją a Szwajcarią z dn. 18.12.1946 r., 2)
umowa między Polską a Zjednoczonym Królestwem z dn. 24.01.1948 r., 3) umowa między Szwecją a
Polską z dn. 28.02.1947 r. oraz 4) umowa między Belgią a Czechosłowacją z dn. 19.03.1947 r.
1223
Przykładem takich umów są: 1) umowa między Polską a Danią z dn. 12.05.1949 r., 2) umowa między
Zjednoczonym Królestwem a Meksykiem z dn. 07.02.1947 r., 3) umowa między Jugosławią a Włochami
z dn. 23.05.1949 r. oraz Turcją a Jugosławią z dn. 05.01.1950 r.
1224
Tak np. F. Garcia-Amador, “The Proposed New International Economic Order: A New Approach to
the Law Governing Nationalization and Compensation”, LOA 1980, vol. 12, nr 1, s. 48.
1222
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w konsekwencji czego żadne dalsze roszczenia ze strony tego drugiego państwa i jego
obywateli nie mogły być formułowane pod adresem państwa przekazującego
odszkodowanie. Państwo przekazujące odszkodowanie zwalniało się całkowicie z
odpowiedzialności międzynarodowej z tytułu nacjonalizacji. Na państwie, które
otrzymało odszkodowanie spoczywał obowiązek wypłaty odszkodowania własnym
obywatelom za pośrednictwem specjalnie powołanej w tym celu komisji krajowej1225.
Pierwszą w historii umową indemnizacyjną był amerykańsko-brytyjski Traktat o
Przyjaźni, Handlu i Nawigacji (tzw. The Jay Treaty) z 1794 r. Art. 6 traktatu
przewidywał, iż poszkodowanym brytyjskim kredytodawcom zostanie wypłacone
„pełne i całkowite” (full and complete) odszkodowanie, którego nie mogli dochodzić w
ramach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości1226. W latach 1802 – 1934 zawarto
co najmniej 36 umów indemnizacyjnych1227. Po II wojnie światowej aż 95 % skarg o
odszkodowania za wywłaszczenie było rozstrzyganych przed komisjami krajowymi w
oparciu o środki przekazane na mocy umów indemnizacyjnych. Do połowy lat 70-ych
XX w. zawarto co najmniej 139 umów indemnizacyjnych1228. Tego rodzaju umowy
były również zawierane po 1989 r. w związku ze stanami faktycznymi mającymi
miejsce kilka dekad wcześniej. Do najbardziej aktualnych umów indemnizacyjnych
zalicza się umowę amerykańsko-albańską z dn. 10 marca 1995 r. oraz amerykańskowietnamską ze stycznia 1995 r.1229. Umowy indemnizacyjne nie precyzowały, jaki
powinien być

standard odszkodowawczy, w tym

wysokość przyznawanego

indywidualnie odszkodowania. Nie taki też był cel ich zawarcia. Również
1225

Jedną z najbardziej znanych stałych komisji krajowych zasądzających środki przyznane na mocy
umów indemnizacyjnych jest amerykańska Foreign Claims Settlement Commission (FCSC) powstała na
podstawie ustawy International Claims Settlement Act z 1949 r. Z wyjątkiem roszczeń wojennych FCSC
zakończyła 22 programy odszkodowawcze, w tym „polski” na podstawie polsko-amerykańskiej umowy
indemnizacyjnej z 16.07.1960 r. Na mocy umowy Polska zobowiązała się do przekazania USA 40 mln
USD tytułem nacjonalizacji po 1945 r. mienia obywateli amerykańskich. FCSC zakończyła „polski”
program w 1966 r., czyli już po sześciu latach od podpisania umowy.
1226
Fragment art. 6 The Jay Treaty stanowi (ang.): … it is agreed that in all such Cases where full

Compensation for such losses and damages cannot, for whatever reason, be actually obtained had
and received by the said Creditors in the ordinary course of Justice, The United States will make full
and
complete
Compensation
for
the
same
to
the
said
Creditors
…”
(http://avalon.law.yale.edu/18th_century/jay.asp, 14.02.2013). W umowie strony posługują się
koncepcją powództwa had and received charakterystycznego dla prawa kontraktów systemów common
law.
1227
I. Foighel, op. cit., s. 97.
1228
B. Weston, R. Lillich, D. Bederman, International Claims: Their Settlement by Lump-Sum
Agreements, 1975-1995, New York 1999, s. 4.
1229
Obydwie umowy wraz z komentarzem dostępne w: Foreign Claims Settlement Commission of the
United States, 1995 Yearbook, s. 17 – 23 (http://www.justice.gov/fcsc/readingroom/report.pdf,
10.02.2013).
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odszkodowania przyznawane przez komisje krajowe rzadko kiedy sięgały 100 %
żądanej przez skarżących kwoty1230.
Współcześnie, umowy dotyczące wywłaszczenia i odszkodowania z tego tytułu
bezspornie

przewidują

standard

odszkodowania

„szybkiego,

adekwatnego

i

skutecznego” (prompt, adequate, effective), przy czym odszkodowanie „adekwatne”
(adequate)

to

odszkodowanie

„pełne”

(full).

Przykładem

takiego

standardu

odszkodowawczego jest standard wynikający z art. IV amerykańsko-argentyńskiego
BIT z dn. 14 listopada 1991 r., który stanowi o obowiązku wypłaty szybkiego,
adekwatnego i skutecznego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Pełna treść tego
przepisu brzmi następująco:
Artykuł IV (1) Inwestycje nie podlegają wywłaszczeniu lub nacjonalizacji, zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez środki równoznaczne z wywłaszczeniem lub
nacjonalizacją (‘wywłaszczenie’), chyba że na cel publiczny; w sposób
niedyskryminacyjny; za wypłatą szybkiego, adekwatnego i skutecznego
odszkodowania; jak również zgodnie z due process of law oraz powszechnymi
zasadami traktowania określonymi w art. II (2). Odszkodowanie będzie stanowić
ekwiwalent sprawiedliwej wartości rynkowej wywłaszczonej inwestycji bezpośrednio
przed tym jak doszło do podjęcia aktu wywłaszczeniowego lub stał się on znany,
zależnie od tego który ma miejsce wcześniej; zostanie wypłacone bez zbędnej zwłoki;
wraz z odsetkami w należytej wysokości od dnia wywłaszczenia; będzie możliwe do
zrealizowania; jak również będzie w pełni transferowalne według kursu walutowego
dominującego rynku na dzień wywłaszczenia1231.

Poza wskazaniem, iż odszkodowanie powinno być szybkie, adekwatne i skuteczne, BIT
określił konkretną metodę jego szacowania, moment szacowania, odsetki i kurs
walutowy. Z uwagi na ilość sporów wywłaszczeniowych wszczynanych przez
inwestorów amerykańskich przeciwko Argentynie w wyniku kryzysu gospodarczego z
lat 1999-2002, przepis ten mógł stać się jednym z najczęściej powoływanych w sporach
wywłaszczeniowych. Tak się jednak nie stało – na 11 spraw wszczętych na jego
podstawie, mimo wyraźnych roszczeń wywłaszczeniowych ze strony inwestorów,
trybunały poprzestawały na stwierdzeniu naruszenia standardu fair and equitable
1230

Cele zawarcia umów indemnizacyjnych były inne: 1) oszacowanie przybliżonej wysokości
odszkodowania globalnego za szkody powstałe w wyniku nacjonalizacji jest mniej skomplikowane dla
wszystkich stron sporu, 2) z uwagi na uproszczenie procedur wypłaty odszkodowania przez komisje
krajowe, może być ono znacznie szybciej wypłacone poszkodowanym, 3) jakiekolwiek wątpliwości
związane z wysokością indywidualnego odszkodowania można łatwo rozstrzygnąć poprzez odwołanie do
kwoty globalnej bez ryzyka, iż jedna skomplikowana sprawa zablokuje cały proces rozstrzygnięcia sporu
między dwoma państwami, 4) oba państwa w całkowity sposób rozstrzygają problem odszkodowania z
tytułu nacjonalizacji.
1231
Źródło: http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/argentina_us.pdf, 08.02.2013.
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treatment1232. Standard odszkodowawczy zobowiązujący do szybkiego, adekwatnego i
skutecznego

odszkodowania

występuje

współcześnie

w

większości

umów

wielostronnych, między innymi w NAFTA z dn. 17 grudnia 1992 r. (art. 1110) i The
Energy Charter Treaty z dn. 17 grudnia 1994 r. (art. 13), jak również w większości
umów dwustronnych, między innymi w pozostałych BIT-ach stanowiących podstawę
sporów inwestycyjnych z Argentyną – niemiecko-argentyńskim BIT z dn. 9 kwietnia
1991 r.1233, hiszpańsko-argentyńskim BIT z dn. 3 października 1991 r.1234, brytyjskoargentyńskim BIT z dn. 11 grudnia 1990 r.1235 oraz francusko-argentyńskim BIT z dn. 3
lipca 1991 r.1236.
3.3. Standard odszkodowawczy wynikający ze zwyczaju międzynarodowego
(tzw. minimalny standard ochrony)

W przeciwieństwie do standardu odszkodowawczego wynikającego z umów
międzynarodowych,

standard

odszkodowawczy

wynikający

ze

zwyczaju

międzynarodowego podlegał ciągłej ewolucji na przestrzeni ostatniego stulecia.
Tradycyjnie od I połowy XX w. standard ten określano jako tzw. minimalny standard
ochrony. Tak wówczas, jak i współcześnie prawo zwyczajowe stanowi, że
odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia powinno być „szybkie, adekwatne i skuteczne”
(prompt, adequate, effective), przy czym odszkodowanie „adekwatne” (adequate) to
odszkodowanie „pełne” (full). W konsekwencji współczesny standard odszkodowawczy
wynikający z traktatów jest tożsamy ze standardem wynikającym ze zwyczaju, jest jego
kodyfikacją. Historycznie standard odszkodowawczy w prawie zwyczajowym
kształtował się w oparciu o doktrynę Hulla i w opozycjido doktryny Calvo. Zgodnie z
doktryną Calvo o odszkodowaniu za wywłaszczenie miały decydować władze krajowe
państwa przyjmującego, i do momentu kiedy w procesie wywłaszczenia cudzoziemiec
1232
Amerykańsko-argentyński BIT z dn. 14 listopada 1991 r. był podstawą wszczęcia 11 spraw: Azurix v.
Argentine , AES Corporation v. Argentina , BP America Production Co. and others v. Argentina , Pan
American Energy LLC v. Argentina , CMS Gas Transmission Co. v. Argentina , Continental Casualty Co.
v. Argentina , El Paso Energy International Co. v. Argentina , Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v.
Argentina (Merits) , Lanco International Inc. v. Argentina , LG&E Energy Corp. and others v. Argentina
(Liability Decission) i Sampra Energy International v. Argentina . W żadnej z nich trybunał nie
stwierdził naruszenia art. IV (1) BIT (wywłaszczenia). W to miejsce co najmniej w czterech z tych spraw
stwierdził naruszenie art. II (2) BIT (fair and equitable treatment).
1233
Ptarz art. 4 (2) (http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/germany_argentina_sp.pdf, 07.02.2013).
1234
Patrz art. V (http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/argentina_spain_sp.pdf, 07.02.2013).
1235
Patrz art. 5 (1) (http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/uk_argentina.pdf, 07.02.2013).
1236
Ptarz art. 5 (2) (http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/france_argentina_fr.pdf, 07.02.2013).
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był traktowany przez państwo przyjmujące na równi ze swoimi własnymi obywatelami,
tj. w sposób niedyskryminacyjny,

cudzoziemcowi nie przysługiwało prawo

dochodzenia odszkodowania na gruncie prawa międzynarodowego. Konsekwencją
doktryny Calvo było to, że w określonych sytuacjach, tj. przy okazji poważnych zmian
gospodarczo-społecznych

skutkujących

nacjonalizacją,

odszkodowanie

za

wywłaszczone mienie w ogóle nie przysługiwało lub przysługiwało w niepełnym
wymiarze. Takie stanowisko w pierwszej połowie XX w. faworyzowały państwa
Ameryki Łacińskiej i ZSRR. Takiego z kolei poglądu nie podzielały USA, zwłaszcza
sekretarz stanu C. Hull.1237 Uznawał on prawo do „szybkiego, adekwatnego i
skutecznego” odszkodowania za utracone przez amerykańskich obywateli mienie (tzw.
doktryna Hulla). Źródłem doktryny Hulla było wywłaszczenie, nacjonalizacja i tzw.
„meksykanizacja”1238 inwestycji amerykańskich w Meksyku w latach 1903-1938.
Jeszcze w 1929 r. wysokość amerykańskich inwestycji w Meksyku wynosiła 683 mln
UDS1239. W latach 1903-1909 przeprowadzono „meksykanizację” kolei. W latach
1915-1927 wywłaszczono 161 średniej wielkości amerykańskich majątków ziemskich,
wartość tych wywłaszczonych po 1927 wyniosła ok. 10 mln USD, zaś w 1936 r.
wywłaszczono pozostałe amerykańskie plantacje i hodowle. W dn. 18 marca 1938 r.
meksykański prezydent L. Cardenaz wydał dekret o nacjonalizacji sektora naftowego,
godzący m.in. w amerykańską spółkę Standard Oil1240. W tych okolicznościach w dn.
21 lipca 1938 r. C. Hull skierował do ministra spraw zagranicznych Meksyku, E. Hay’a,
notę dyplomatyczną, w następującej treści:
W ciągu ostatnich lat Rząd Stanów Zjednoczonych podczas powtarzających się okazji
kierował wobec Rządu Meksyku noty w związku z powtarzającymi się aktami
wywłaszczenia przez Rząd Waszej Ekscelencji majątków ziemskich należących do
amerykańskich obywateli bez wypłaty szybkiego, adekwatnego i skutecznego
1237

C. Hull pełnił stanowisko sekretarza stanu USA w latach 1933-1944.
Tzw. „meksykanizacja” obcego kapitału polegała na „odzyskaniu Meksyku przez Meksykanów” (The
New York Times z dn. 15.10.1937 r., s. 5). Jej fundamentalnym celem było odzyskanie kontroli nad
głównymi gałęziami gospodarki dla zapewnienia gospodarczej niezależności kraju. Stanowił odrębny
tytuł nabycia mienia przez państwo. Była ona częścią szerszych zmian gospodarczo-społecznych
zapowiedzianych w konstytucji z 1917 r. – reformy rolnej i tytułu prawnego państwa do wszelkich
zasobów mineralnych kraju.
1239
Amerykańskie inwestycje w Meksyku w 1929 r. w mln USD: górnictwo i hutnictwo – 230,
wydobycie ropy – 206, usługi publiczne – 164, rolnictwo – 59, produkcja – 6, inne (włącznie z handlem)
– 18. Dane za: E. N. Baklanoff, Expropriation of US Investment in Cuba, Mexico and Chile, Nowy Jork
1975, s. 37.
1240
W dn. 2 grudnia 1939 r. sąd najwyższy Meksyku potwierdził ważność dekretu o nacjonalizacji
przemysłu naftowego z dn. 18 marca 1938 r. Więcej: E. N. Baklanoff, Expropriation of US Investment in
Cuba, Mexico and Chile, Nowy Jork 1975, s. 44 i 51-53.
1238
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odszkodowania z tego tytułu ... Nie możemy przystać na to by obcy rząd mógł odebrać
mienie amerykańskich obywateli z pogwałceniem zasady odszkodowania w prawie
międzynarodowym. Nie możemy również przystać na to by jakikolwiek rząd
jednostronnie i na podstawie ustawodawstwa krajowego mógł, jak w niniejszej sprawie,
unieważnić tą powszechnie uznaną zasadę prawa międzynarodowego opartą na
rozsądku, słuszności i sprawiedliwości1241.

Nota ta stała się początkiem obszernej korespondencji obu rządów. W dn. 3 sierpnia
1938 r. E. Hay odpowiedział na notę C. Hulla następującymi słowami:
Przeciwnie, mój Rząd utrzymuje, iż w prawie międzynarodowym brak jest zasady
powszechnie akceptowanej w teorii jak i realizowanej w praktyce, która czyni
obowiązkowym wypłatę natychmiastowego odszkodowania, ani nawet odroczonego
odszkodowania, za wywłaszczenia o charakterze generalnym i powszechnym jak te
które Meksyk przeprowadził w celu redystrybucji ziemi1242.

W nocie zwrotnej z dn. 22 sierpnia 1938 r. C. Hull powtórzył pierwotne stanowisko
USA powołując się, między innymi, na sprawę arbitrażową między Zjednoczonym
Królestwem a Wenezuelą, Selwyn Case (Interlocutory) z 1903 r., w której orzeczono, iż
„gdy z powodu polityki lub konieczności Rządu nabywa on lub niszczy własność lub
prawa majątkowe cudzoziemca, jest on zobowiązany do pełnego i adekwatnego
zrekompensowania tychże”1243. W 1938 r. C. Hull właściwie ocenił treść
międzynarodowego prawa zwyczajowego uznając, iż amerykańskim obywatelom
przysługuje odszkodowanie szybkie, adekwatne i skuteczne. Pogląd o konieczności
wypłaty takiego odszkodowania potwierdzało nie tylko orzeczenie w Selwyn Case
(Interlocutory), ale również orzeczenia arbitrażowe w sprawach Norwegian
Shipowners’ Claims i Affaire des biens britaniques au Maroc espagnol1244. Wbrew
powszechnej opinii wyrok STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits)
niekoniecznie potwierdza zwyczajowy standard szybkiego, adekwatnego i skutecznego
odszkodowania1245. Wyrok w tej sprawie potwierdza jedynie odpowiedzialność
międzynarodową za „zajęcie” (seizure), jak również zwyczajowy charakter reparacji z

1241

Źródło: AJIL Supplement 1938, vol. 32, nr 4, s. 181 i 184.
Źródło: Ibidem, s. 186.
1243
Źródło: RIAA 2006, vol. IX, s. 383.
1244
To grupa 53 spraw wszczętych przez obywateli Zjednoczonego Królestwa przeciwko Hiszpanii.
Więcej: RIAA 2006, vol. II, s. 615-742.
1245
Por. zwłaszcza R. Dolzer, “New Foundations of the Law of Expropriation of Alien Property”, AJIL
1981, vol. 75, nr 3, s. 558 i 559.
1242
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tego powodu1246. Nawet jeżeli przyjmiemy, że zajęcie jest synonimem wywłaszczenia,
sprawa ta dotyczy wywłaszczenia nielegalnego. Nie odpowiada na pytanie, jakie
powinien być standard odszkodowawczy wspólny dla wywłaszczenia legalnego i
nielegalnego. Ponadto, określenie reparacji, czyli sposobu cofnięcia do stanu sprzed
naruszenia prawa międzynarodowego, włącznie z określeniem wysokości ewentualnego
odszkodowania, STSM pozostawił stronom sporu, Polsce i Niemcom, w toku
dwustronnych negocjacji dyplomatycznych1247. Wskazał jedynie, iż nie powinno się
ono ograniczać do wartości mienia z momentu wywłaszczenia1248.
Kolejną

odsłoną

międzynarodowym

sporu

prawie

o

zakres

zwyczajowym

standardu
była

odszkodowawczego

debata

wokół

w

nacjonalizacji

przeprowadzonych po II wojnie światowej. Państwa socjalistyczne i postkolonialne
stały na stanowisku, iż zwyczajowy standard szybkiego, adekwatnego i skutecznego
odszkodowania ma zastosowanie wyłącznie do wywłaszczenia, aktu indywidualnego,
natomiast nie do nacjonalizacji, aktu generalnego. Jak zauważa W. Dudek „[p]rawo
międzynarodowe okresu międzywojennego nie uznaje norm wyraźnie odnoszących się
do nacjonalizacji”1249. Zdaniem doktryny pochodzącej z państw socjalistycznych i
postkolonialnych praktyka ich państw w zakresie nacjonalizacji stanowi przejaw nowej
treści norm prawa zwyczajowego w zakresie odszkodowania. W ich świetle z tytułu
nacjonalizacji przysługiwało odszkodowanie niepełne. Po II wojnie światowej
obowiązek wypłaty odszkodowania za nacjonalizowane mienie regulowano w tzw.
umowach indemnizacyjnych. Z celu i okoliczności ich zawarcia wynikało, iż wspierają
one pogląd o niepełnym odszkodowaniu. W doktrynie prawa międzynarodowego nie
ma

zgody,

czy

umowy

indemnizacyjne

stanowiły

przejaw

zwyczaju

międzynarodowego w zakresie standardu odszkodowawczego. Ostatecznie przeważył
pogląd, że umowy indemnizacyjne nie stanowią przejawu zwyczajowego standardu
odszkodowawczego. Takiego zdania był m.in. MTS w sprawie Barcelona Traction
Light and Power Company, Ltd. z 1970 r.:

1246

STSM stwierdza, że sprawa Factory at Chorzów (Merits) w ogóle nie dotyczy wywłaszczenia, dla
legalności którego wystarczy wypłata uczciwego odszkodowania.
1247
Por. zarządzenie STSM z dn. 25.05.1929 r. informujące o osiągnięciu przez Polskę i Niemcy
porozumienia
z
dn.
27.11.1928
r.
ws.
wysokości
reparacji
(http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_18/60_Usine_de_Chorzow_Indemnites_Ordonnance_19290525.pdf, 25.02.2013).
1248
Patrz: PCIJ Publications 1926, Series A – N° 7, s. 47 (http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 14.02.2013).
1249
W. Dudek, Międzynarodowe aspekty nacjonalizacji w Polsce, Warszawa 1976, s. 41.
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61. Odmienne są również te różne porozumienia zawarte w związku z odszkodowaniem
za nacjonalizację zagranicznego mienia. Ich uzasadnienie, wyprowadzane … ze zmian
strukturalnych w gospodarce państwa, różni się i od tego wynikającego z przepisów
mających normalnie zastosowanie. Konkretne porozumienia były zawierane dla
sprostania specyficznym sytuacjom, a ich postanowienia różniły się w zależności od
przypadku. Nie będąc dowodem na istnienie normy w zakresie klasy beneficjentów
odszkodowania, takie porozumienia są sui generis i nie stanowią jakiejkolwiek
wskazówki w przedmiotowej sprawie1250.

MTS uznał umowy indemnizacyjne za sui generis, które nie stanowią odzwierciedlenia
międzynarodowego prawa zwyczajowego, a tym bardziej nie są jego źródłem. Skutki
prawne tych umów rozciągają się wyłącznie na okoliczności, które były podstawą ich
zawarcia. Z uwagi na wielość i różnorodność umów, jak również różne okoliczności
towarzyszące ich zawarciu nie mogły stanowić odzwierciedlenia zwyczajowego
standardu odszkodowawczego. Na wnioski w sprawie Barcelona Traction powołał się
arbiter R. Mosk w swojej opinii indywidualnej (concurring opinion)1251 do wyroku
IUSCT w sprawie American International Group, Inc. v. Iran. W opinii stwierdził, iż
powojenna praktyka państw w zakresie umów indemnizacyjnych nie stanowiła
modyfikacji zwyczajowego standardu odszkodowawczego w zakresie „szybkości,
adekwatności i skuteczności” odszkodowania:
Praktyka dotycząca porozumień po II wojnie światowej nie zmodyfikowała
międzynarodowego zwyczaju dotyczącego szybkości odszkodowania. Takie
porozumienia nie stanowią odzwierciedlenia prawnych ustaleń, ale raczej są
wynegocjowanym rezultatem skarg, iż doszło do naruszenia zobowiązań. Każde
porozumienie powinno być uznawane za sui generis1252.

W latach 60-ych i 70-ych XX w. spór o zakres zwyczajowego standardu
odszkodowawczego przeniósł się na forum ONZ. Na forum tej organizacji ścierały się
dwa stanowiska – państw zachodnich oraz państw socjalistycznych i postkolonialnych.

1250

§ 61 wyroku. Źródło Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J.
Reports 1970, s. 40 (http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf, 12.02.2013).
1251
Opinia indywidualna (concurring opinion) to taka opinia, w której sędzia lub arbiter zgadza się z
dictum wyroku, natomiast nie zgadza się z argumentami, które doprowadziły do takiego rozstrzygnięcia.
Opinii indywidualnej nie należy mylić z opinią odrębną (dissenting opinion), w której sędzia lub arbiter
nie zgadza się z dictum wyroku.
1252
Źródło: IUSCT Reports 1985, vol. 4, s. 116, przyp. 1.
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Państwa zachodnie tradycyjnie hołdowały doktrynie Hull’a,1253 natomiast państwa
socjalistyczne i postkolonialne – doktrynie Calvo1254.
Doktryny Hull’a i Calvo były osadzone w dwóch innych przeciwstawnych sobie
koncepcjach traktowania cudzoziemców. Doktryna Hull’a była synonimem, a według
niektórych innych badaczy, częścią szerszego tzw. „standardu minimalnego” (minimum
standard) lub tzw. „minimalnego standardu międzynarodowego” (international
minimum standard)1255. Współczesnie minimalny standard międzynarodowy to norma
międzynarodowego prawa zwyczajowego, która dotyczy traktowania cudzoziemców i
ich mienia. Na standard ten składa się szereg zasad minimum, których każde państwo
powinno przestrzegać bez względu na własną praktykę i treść prawa krajowego. Na
państwie

spoczywa,

przede

wszystkim,

obowiązek

poszanowania

mienia

cudzoziemców, a w przypadku jego odebrania – obowiązek wypłaty szybkiego,
adekwatnego i skutecznego odszkodowania. Z kolei doktryna Calvo w dyskursie
międzynarodowym odpowiadała pojęciu tzw. traktowania narodowego (national
treatment). Niestety, w jego świetle cudzoziemcy mogli oczekiwać traktowania jedynie
równego z obywatelami państwa nacjonalizującego. A skoro państwa nacjonalizujące
nie przewidywały odszkodowania za nacjonalizację mienia własnych obywateli lub
przewidywały odszkodowania niepełne, taki sam los miał być udziałem cudzoziemców.
W konsekwencji na forum ONZ w sporze o zakres zwyczajowego standardu
odszkodowawczego ścierały się dwa światopoglądy o tzw. minimalnym standardzie
międzynarodowym i tzw. traktowaniu narodowym.
Odzwierciedleniem sporu o standard odszkodowawczy była różnica w treści
Rezolucji nr 1803 (XVII) z 1962 r. oraz Rezolucji nr 3281 (XXIX) z 1974 r. Choć
obydwie rezolucje posługują się identycznym pojęciem „stosownego” (appropriate)
odszkodowania, zdają się one wspierać dwa różne poglądy o zakresie zwyczajowego
standardu odszkodowawczego za nacjonalizację i wywłaszczenie. Rezolucja z 1962 r.
zdaje się wspierać pogląd o odszkodowaniu szybkim, adekwatnym i skutecznym. W
szczególności wspiera ona pogląd o odszkodowaniu „adekwatnym” (adequate), czyli
„pełnym” (full). Argumentem przemawiającym za takim rozumieniem tekstu rezolucji
1253

Temu, iż roszczeń odszkodowawczych z tytułu nacjonalizacji można dochodzić w jurysdykcji
międzynarodowej, a dochodzone odszkodowanie jest „szybkie, adekwatne i skuteczne”.
1254
Temu, iż roszczeń odszkodowawczych z tytułu nacjonalizacji można dochodzić jedynie w
jurysdykcji krajowej, a dochodzone odszkodowanie jest jedynie „stosowne” (appropriate), czyli
niepełne.
1255
A. Roth, The Minimum Standard of International Law Applied to Aliens, Leiden 1949, s. 59 – 61.
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jest to, że odwołuje się ona wprost do „prawa międzynarodowego” i w ten sposób
inkorporuje doktrynę Hull’a. Natomiast rezolucja z 1974 r. zdaje się wspierać pogląd o
odszkodowaniu „niepełnym” (partial). Również dlatego, że nie czyni odwołania do
prawa międzynarodowego, a zatem i do zwyczajowego standardu odszkodowawczego.
To

właśnie

orzecznictwo

trybunałów

międzynarodowych

w

sporach

wywłaszczeniowych pozwoliło określić, który standard, odszkodowania szybkiego,
adekwatnego i skutecznego, czy standard odszkodowania niepełnego, jest współcześnie
uważany za normę międzynarodowego prawa zwyczajowego. W sprawach takich jak
SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory)1256, Amoco International Finance Corp.
(Partial)1257, INA Corporation v. Iran
1259

1258

, American International Group, Inc. v. Iran

, Tippetts Abbett McCarthy Stratton v. TAMS-AFFA1260 i wielu innych trybunały

międzynarodowe lub poszczególni arbitrzy dochodzili do wniosku, iż zwyczajowy
standard

odszkodowawczy

przewiduje

wypłatę

odszkodowania

szybkiego,

adekwatnego i skutecznego. W szczególności przewiduje on wypłatę odszkodowania
adekwatnego, czyli pełnego. Trybunały wyprowadzały takie wnioski wbrew
wyraźnemu sprzeciwowi ze strony pozwanych państw. Przykładowo, w sprawie
American International Group, Inc. v. Iran Iran argumentował, iż „nie istnieje żaden
prawny tytuł do odszkodowania równy ‘pełnej’ wartości znacjonalizowanego mienia”,
a „tradycyjnie akceptowany standard ‘szybkiego, adekwatnego i skutecznego’
odszkodowania

został

wyparty

przez

współczesne

zmiany

w

prawie

międzynarodowym”1261. Powołując się na treść Rezolucji nr 3281 (XXIX) z 1974 r.
twierdził, iż poszkodowanemu należy się jedynie niepełne odszkodowanie. IUSCT nie
zgodził się z tym stanowiskiem i przyznał skarżącemu, AIG, odszkodowanie w pełnej
wysokości1262. IUSCT do analogicznych wniosków o zwyczajowym charakterze
adekwatnego, ergo pełnego, odszkodowania, doszedł w wielu innych wspominanych
powyżej sprawach. W sprawie SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory) stwierdził:
Zarówno opinie trybunałów międzynarodowych, jak i uczonych prawników wspierają
przytłaczająco wniosek, iż na podstawie międzynarodowego prawa zwyczajowego w
1256

Patrz: s. 10 wyroku. Źródło: ILM 1986, vol. 25, s. 634.
§ 116 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1343.
1258
Patrz: opinia indywidualna (separate opinion) sędziego Lagergren’a. Źródło: ILR 1987, vol. 75, s.
609.
1259
Patrz: IUSCT Reports 1985, vol. 4, s. 105 – 110.
1260
Patrz: http://www.iusct.net/Documents/En/1607.aspx, 14.02.2013.
1261
Źródło: IUSCT Reports 1985, vol. 4, s. 105 i 106.
1262
Patrz: Ibidem, s. 109.
1257
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takich sprawach jak ta tu prezentowana – poufne wywłaszczenie mienia cudzoziemcy –
pełne odszkodowanie powinno być przyznane za odebrane mienie1263

Współcześnie zakres zwyczajowego standardu odszkodowawczego jest bezsporny.
Powszechnie uznaje się, że odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia jest szybkie,
adekwatne i skuteczne. Dla utrwalenia tego standardu niemałe znaczenie miało
współczesne orzecznictwo inwestycyjne. W sprawie Compania del Desarollo de Santa
Elena S.A. v. Costa Rica, dotyczącej wywłaszczenia bezpośredniego 30 km linii
brzegowej należącej do amerykańskich inwestorów w celu ochrony środowiska
naturalnego Kostaryki, trybunał orzekający w sprawie podkreślił, że standard
odszkodowawczy ma charakter bezsporny nawet dla stron tego sporu:
Prawo międzynarodowe pozwala Rządowi Kostaryki wywłaszczyć mienie będące
własnością cudzoziemców w granicach swojego terytorium na cel publiczny, jak
również za szybkim i adekwatnym odszkodowaniem. Nie jest to przedmiotem sporu
między stronami1264.

Choć współczesny standard odszkodowawczy jest bezsporny, odnosi się on jedynie do
cudzoziemców, a tym samym nie obejmuje on swoim zakresem obywateli państwa
wywłaszczającego. Owszem, współczesne orzecznictwo prawnoczłowiecze potwierdza,
iż odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia powinno być szybkie, adekwatne i skuteczne,
niemniej potwierdza również, iż beneficjentami tego standardu są jedynie
cudzoziemcy1265.

3.4. Odszkodowanie szybkie, adekwatne i skuteczne (prompt, adequate,
effective)

Z powyższych rozważań wynika, iż współczesny standard odszkodowawczy,
którego źródłem są zarówno umowy międzynarodowe, jak i międzynarodowe prawo
zwyczajowe, zobowiązuje do wypłaty odszkodowania „szybkiego, adekwatnego i

1263

Patrz: s. 10 wyroku. Źródło: ILM 1986, vol. 25, s. 634.
§ 71 wyroku. Źródło: ILM 2000, vol. 39, s. 1329.
1265
Por. np. rozważania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lithgow and others v. the
United Kingdom (§§ 111 i 112)(http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57526,
14.02.2013).
1264
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skutecznego” (prompt, adequate, effective)1266. Co w praktyce ten standard oznacza? Na
przestrzeni ostatniego stulecia praktyka trybunałów międzynarodowych w sporach
wywłaszczeniowych

miała

kluczowe

znaczenie

dla

określenia

i

utrwalenia

rzeczywistego znaczenia tego standardu. W procesie tym trybunały międzynarodowe
odwoływały się do umów międzynarodowych, jak również do przejawów
międzynarodowego prawa zwyczajowego – rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i
poglądów doktryny, spotykając się z bogatą różnorodnością terminologiczną
towarzyszącą standardowi odszkodowania. Zależnie od źródła odszkodowanie powinno
być „szybkie” (prompt), „adekwatne” (adequate), „sprawiedliwe” (just), „uczciwe”
(fair), „słuszne” (equitable), „pełne” (full), „częściowe” (partial), „skuteczne”
(effective), ect. W swoich wyrokach trybunały otwarcie zwracały uwagę na wyzwania
interpretacyjne związane ze wspomnianą różnorodnością terminologiczną. W sprawie
Amoco International Finance Corp. (Partial)

IUSCT tak oto odniósł się do tego

problemu:
117. Zasady międzynarodowego prawa zwyczajowego dotyczące określenia charakteru
i wysokości odszkodowania podlegającego wypłaceniu … są znacznie mniej oczywiste.
Były one, i są nadal, przedmiotem gorących sporów, których wynik jest raczej mylny.
Terminy takie jak ‘szybkie, adekwatne i skuteczne’, ‘pełne’, ‘sprawiedliwe’,
‘adekwatne’, ‘adekwatne biorąc pod uwagę wszelkie relewantne okoliczności’,
‘słuszne’, i tak dalej, są obecnie stosowane w celu określenia należnego odszkodowania
i wyprowadza się z nich zupełnie odmienne znaczenia1267.

Tym większa była rola trybunałów w określeniu, co każdy z wymienionych
przymiotników oznaczał. Przymiotniki towarzyszące pojęciu odszkodowania z tytułu
wywłaszczenia miały spełniać trzy podstawowe funkcje. Określać moment, wysokość i
sposób wypłaty odszkodowania. Jednym z częściej stosowanych przymiotników w
kontekście standardu odszkodowawczego jest przymiotnik „sprawiedliwe” (just).
Przymiotnik ten ma dwa znaczenia – szerszy i węższy. W szerokim znaczeniu
odszkodowanie sprawiedliwe to odszkodowanie szybkie, adekwatne i skuteczne, czyli
1266

Wszystkie trzy przymiotniki określające standard odszkodowawczy są różnie tłumaczone na język
polski przez przedstawicieli polskiej doktryny prawa międzynarodowego. Np. profesor M. Muszyński
przymiotniki prompt, adequate, effective tłumaczy jako „natychmiastowe, odpowiednie i szybkie”. Z tym
tłumaczeniem nie do końca należy się zgodzić, zwłaszcza z tłumaczeniem przymiotnika prompt jako
„natychmiastowe”, a to z uwagi na fakt, iż odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nie musi być
natychmiastowe w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wystarczy by było ono „szybkie”. Por. M. Muszyński,
„Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za mienie pozostawione”, PS
2006, 1(72)/2006, s. 53.
1267
§ 117 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1345.
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takie które obejmuje wszystkie trzy elementy standardu odszkodowawczego.
Stanowisko takie wspiera wykładnia literalna umów międzynarodowych, jak również
poglądy

przedstawicieli

doktryny

prawa

i

orzecznictwo

trybunałów

międzynarodowych. Pojęciem odszkodowanie sprawiedliwe posługiwał się zwłaszcza
art. IV para. 2 Treaty of Amity z 1955 r., czyli podstawa wielu rozstrzygnięć IUSCT w
sporach wywłaszczeniowych. Przepis ten określał, że odszkodowanie sprawiedliwe to
takie, które będzie „… w łatwej w realizacji formie i będzie odpowiadać pełnej
równowartości odebranego mienia ...”1268. Również dorobek doktryny prawa
międzynarodowego oraz orzecznictwo trybunałów międzynarodowych wspierają
pogląd, iż odszkodowanie sprawiedliwe jest synonimem odszkodowania szybkiego,
adekwatnego i skutecznego1269. W sprawie CME Czech Rep. B.V. v. Czech Republic
(Final) w części wyroku opatrzonej nagłówkiem „sprawiedliwe odszkodowanie na
podstawie standardów prawa międzynarodowego” trybunał posługuje się terminem
odszkodowanie stosowne, czyli „adekwatne, skuteczne i wypłacone bez zbędnej
zwłoki”1270. W wąskim znaczeniu odszkodowanie sprawiedliwe dotyczy jedynie
wysokości odszkodowania i oznacza odszkodowanie w pełnej wysokości stanowiące
równowartość odebranego mienia1271.
i.

moment wypłaty odszkodowania: odszkodowanie szybkie

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia powinno być wypłacone „szybko”
(prompt), to znaczy bez zbędnej zwłoki. Obowiązek ten nie oznacza jednak, że
odszkodowanie musi być wypłacone natychmiast, czyli w momencie wywłaszczenia
lub zaraz po wywłaszczeniu. Wystarczy by państwo złożyło „obietnicę” (offer) wypłaty
takiego odszkodowania w momencie podjęcia środków wywłaszczeniowych. Taka
obietnica może wynikać zarówno z ustawodawstwa będącego w mocy w momencie
podjęcia środków wywłaszczeniowych, jak również z decyzji ad hoc podjętej specjalnie
w tym celu przez państwo wywłaszczające. Jak wspomniano w poprzednich
fragmentach rozprawy w takich sporach wywłaszczeniowych jak Amoco International
1268

Przepis ten został przytoczony w sprawie SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory) . Źródło: ILM 1986,
vol. 25, s. 626.
1269
D. Robinson, „Expropriation in the Restatement (Revised)”, AJIL 1984, nr 1, s. 176.
1270
§ 501 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0180.pdf, 13.02.2013.
1271
Por. np. definicję wywłaszczenia sprawiedliwego w sprawie May, Thomas, Cairns and Frogmore v.
Reserve Bank of Zimbabwe przed sądem najwyższym Zimbabwe (ILR 1992, vol. 92, s. 596)
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Finance Corp. (Partial), Mondev Int. Ltd. v. USA i Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide v. Philippines

trybunały międzynarodowe uznały, iż moment

wypłaty odszkodowania nie jest równoznaczny z momentem odebrania mienia. W
świetle tego orzecznictwa wypłata odszkodowania może nastąpić po wywłaszczeniu, z
tym zastrzeżeniem, że od momentu wywłaszczenia do momentu rzeczywistej wypłaty
odszkodowania zostaną naliczone odsetki. Innymi słowy, odszkodowanie szybkie nie
musi być natychmiastowe, niemniej państwo wywłaszczające musi się liczyć z tym, iż
obowiązek wypłaty odszkodowania powstaje z momentem wywłaszczenia. Od
momentu wywłaszczenia poszkodowanemu cudzoziemcy należą się odsetki od kwoty
należnego odszkodowania.
ii.

wysokość odszkodowania: odszkodowanie stosowne lub adekwatne

Dwoma najczęściej stosowanymi przymiotnikami określającymi wysokość
odszkodowania były przymiotniki „stosowne” (appropriate) i „adekwatne” (adequate).
Niemniej, jak zauważył trybunał arbitrażowy w sprawie Compania del Desarollo de
Santa Elena S.A. v. Costa Rica, terminologia określająca wysokość odszkodowania była
bardzo bogata i różniła się zależnie od sprawy:
69. Słownictwo określające wysokość odszkodowania właściwie płatnego w związku ze
zgodnym z prawem odebraniem różniło się znacząco zależnie od okresu. Obejmowało
ono takie słowa jak ‘pełne’, ‘adekwatne’, ‘stosowne’, ‘uczciwe’ oraz ‘rozsądne’.
Czasami opisujący przymiotnik jest rozwinięty poprzez dodatkowe wspomnienie
‘wartości rynkowej’1272.

W przedmiotowej sprawie trybunał wyróżnił co najmniej kilka przymiotników
określających wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Ich pełna lista
obejmuje odszkodowanie „pełne” (full), „adekwatne” (adequate), „stosowne”
(appropriate),

„uczciwe”

(fair)1273,

„rozsądne”

(reasonable),

ale

również

„sprawiedliwe” (just) i „słuszne” (equitable). Niektórzy przedstawiciele doktryny
1272

§ 69 wyroku. Źródło: ILM 2000, vol. 39, s. 1329.
Przymiotnikiem odszkodowanie „uczciwe” (fair) posłużył się trybunał międzynarodowy w sprawie
Southern Pacific Properties v. Egypt (§ 198). Uznał, iż odszkodowanie uczciwe należy się skarżącemu,
spółce prawa Hong Kongu, z tytułu wywłaszczenia jej inwestycji w Egipcie. Odszkodowanie uczciwe
miało pokryć wydatki spółki obejmujące koszt negocjacji, planowania i wdrożenia inwestycji
mieszkaniowej, wyłożenie kapitału własnego na ten cel oraz zaciągnięte pożyczki. W sprawie skarżący
dochodził również „odszkodowania za utratę szansy lub możliwości osiągnięcia sukcesu ekonomicznego
z projektu”. Co prawda trybunał przyznał z tego tytułu 3 mln USD odszkodowania, niemniej nie stosował
na jego określenie przymiotnika „uczciwe”.
1273

389

prawa międzynarodowego stali na stanowisku, iż wszystkie wymienione przymiotniki
są synonimiczne i wszystkie jednakowo odnoszą się do wysokości odszkodowania za
wywłaszczenie. W 1961 r. A. Domke twierdził, że „[o]dszkodowanie ‘uczciwe’ jest
tożsame z terminem ‘słuszne’, ‘rozsądne’ lub ‘sprawiedliwe’, jako będące
ekwiwalentem odszkodowania ‘adekwatnego’”1274. Podobnego zdania, iż wszystkie
wymienione terminy są synonimiczne, był również brytyjski uczony M. Dixon.
Twierdził on, że zwyczajowy wymóg wypłaty adekwatnego odszkodowania jest na tyle
elastyczny, że zawiera w sobie zarówno kryterium słuszności, jak i formułę Hulla1275.
Niewątpliwie w ostatnich dziesięcioleciach dwa przymiotniki określające
wysokość odszkodowania nabrały szczególnego znaczenia – „stosowne” (appropriate) i
„adekwatne” (adequate). Terminem odszkodowanie stosowne posługiwały się rezolucje
Zgromadzenia Ogólnego ONZ – Rezolucja nr 1803 (XVII) z 1962 r. i Rezolucja nr
3281 (XXIX) z 1974 r. Znaczenie tego przymiotnika stosowne jest neutralne.
Umożliwia ono stwierdzenie, że rezolucja z 1962 r. wspiera pogląd o konieczności
wypłaty odszkodowania „adekwatnego” (adequate), czyli „pełnego” (full), a rezolucja z
1974 r. – pogląd o konieczności wypłaty odszkodowania „niepełnego” (partial).
Zwłaszcza dlatego, że ta pierwsza odwołuje się do prawa międzynarodowego i
inkorporuje zwyczajowy standard odszkodowawczy, natomiast ta druga w ogóle nie
czyni odwołania do prawa międzynarodowego. W latach 70-ych XX w. ten neutralny
termin, odszkodowanie adekwatne, stanowił kompromis między zwolennikami pełnego
odszkodowania i niepełnego odszkodowania. W wyroku z 1977 r. w sprawie Texaco
Overseas Petroleum Co. v. Libya (Merits) trybunał uznał, że stosowne odszkodowanie,
o którym mowa w tekście rezolucji z 1962 r., stanowi odzwierciedlenie opinio iuris
communis, czyli stan ówczesnego międzynarodowego prawa zwyczajowego1276. Z koli
w sprawie Kuwait and the American Independent Oil Company (Aminoil), trybunał
starał się nadać odszkodowaniu stosownemu bardziej konkretne znaczenie:
Trybunał uważa, że zdeterminowanie wysokości zasądzenia ‘stosownego’
odszkodowania jest lepiej wykonalne za sprawą środków polegających na badaniu
wszystkich okoliczności relewantnych dla partykularnej konkretnej sprawy, niż poprzez
abstrakcyjną teoretyczną dyskusję. Co więcej Karta Praw i Obowiązków

1274

M. Domke, “Foreign Nationalizations”, AJIL 1961, vol. 55, nr 3, s. 608.
M. Dixon, Textbook on International Law, Oxford 2005, s. 252.
1276
§ 87 wyroku. Źródło: ILR 1978, vol. 17, s. 30.
1275

390

Ekonomicznych Państw … rekomendowała wzięcie pod uwagę wszystkie okoliczności
w celu określenia wysokości odszkodowania …1277.

Trybunał doszedł do wniosku, że odszkodowanie stosowne to takie które określa się
poprzez „wszystkie okoliczności” (all circumstances) mające wpływ na jego wysokość.
Stopniowo standard odszkodowania stosownego był postrzegany jako standard
odszykowania pełnego, a przynajmniej między tymi dwoma terminami nie było
sprzeczności – odszkodowanie pełne mieściło się w granicach odszkodowania
stosownego. W sprawie Banco National de Cuba v. Chase Manhattan Bank między
kubańskim bankiem państwowym, Banco National de Cuba (BNC), a amerykańskim
bankiem Chase Manhattan Bank, na którego kontach zdeponowane były kubańskie
aktywa, których dochodził BNC, Sąd Apelacyjny dla II Okręgu z siedzibą w Nowym
Jorku doszedł do wniosku, że wymóg wypłaty odszkodowania stosownego jest
obejmuje swoim szerokim zakresem wymóg wypłaty odszkodowania pełnego:
Można uznać za konsensus między państwami, iż pełne odszkodowanie nie musi być
wypłacane ‘we wszystkich okolicznościach’ … jak również wymagać by państwa
wywłaszczające wypłacały ‘stosowne odszkodowanie’ – biorąc zwłaszcza pod uwagę
brak precyzyjnej definicji tego terminu … Niemniej przyjęcie wymogu ‘odszkodowania
stosownego’ nie wyklucza możliwości, iż w pewnych sytuacjach pełne odszkodowanie
jest wskazane1278.

Z wyroku tego wynika zatem, iż standard odszkodowania stosownego był na tyle
szeroki, iż mieścił w sobie standard odszkodowania pełnego. Wszystkie wymienione
wyroki w sprawach Texaco, Aminoil i Banco National de Cuba v. Chase Manhattan
Bank stanowiły źródło wymiany poglądów między trzema arbitrami w sprawie INA
Corporation v. Iran – G. Lagergren, H. Holtzmann i K. Ameli. Źródłem tej sprawy
była nacjonalizacja irańskiego sektora ubezpieczeniowego, w którego wyniku
amerykańska spółka prawa stanu Pensylwania, INA Corporation, utraciła 20 %
udziałów w irańskiej spółce ubezpieczeniowej Bimeh Shargh. IUSCT w wyroku
odwołał się do treści art. IV para. 2 amerykańsko-irańskiego Traktatu o Przyjaźni, który
stanowi, iż odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia musi być „sprawiedliwe” (just) i
odpowiadać „pełnej równowartości odebranego mienia” (full equivalent of the property
taken). Mając to na uwadze IUSCT w swoim wyroku uznał, że INA Corporation
1277

§ 144 wyroku. Źródło: ILM 1982, vol. 21, s. 1033.
Cyt. za: INA Corporation v. Iran . Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1621.aspx#_ftnref13,
12.02.2013.
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przysługuje pełna równowartość odebranego mienia, która odpowiada „uczciwej
wartości rynkowej” (fair market value) udziałów w irańskiej spółce z dnia jej
nacjonalizacji. Uczciwa wartość rynkowa jest szczegółową metodą szacowania
odszkodowania. W opinii odrębnej G. Lagergren podkreślił, iż pełna równowartość
odebranego mienia powinna brać pod uwagę wszystkie okoliczności, jak to wynika z
formuły odszkodowania stosownego1279.
Termin odszkodowanie „adekwatne” wywodzi się bezpośrednio z doktryny
Hull’a. W korespondencji dyplomatycznej między C. Hull a E. Hay z 1938 r. w taki
właśnie sposób określano wysokość odszkodowania przysługującego z tytułu
wywłaszczenia. Co ciekawe nawet E. Hay w swojej odpowiedzi z dn. 3 sierpnia 1938 r.
na notę C. Hull’a stwierdził, że Meksyk „rzeczywiście jest w obowiązku zadośćuczynić
w adekwatny sposób” amerykańskim obywatelom za wywłaszczenie ich mienia, z tym
zastrzeżeniem, że powinno się to odbywać w zgodzie z prawem meksykańskim, a nie
prawem

międzynarodowym1280.

Niezależnie

od

opozycji

ze

strony

państw

socjalistycznych i postkolonialnych odszkodowanie adekwatne stało się synonimem
odszkodowania „pełnego” (full), czyli stanowiącego „pełny ekwiwalent odebranego
mienia” (full equivalent of the property taken)1281. W sprawie Anglo-Iranian Oil Co.
(Preliminary) Wielka Brytania w swoim memorandum z 1951 r. uznała, że
odszkodowanie adekwatne to takie, które oznacza „wartość przedsiębiorstwa na
moment pozbawienia posiadania plus odsetki do dnia wyroku”1282. Według Black’s
Law Dictionary odszkodowanie adekwatne to „sprawiedliwa wartość mienia
odebranego na mocy doktryny eminent domain, płatna w pieniądzach …”1283.
Przytaczając słownikową definicję w sprawie May, Thomas, Cairns and Frogmore v.
1279

Patrz: http://www.iusct.net/Documents/En/1621.aspx#_ftnref13, 23.02.2013.
Źródło: AJIL Supplement 1938, vol. 32, nr 4, s. 187.
1281
Szereg przedstawicieli doktryny stało na stanowisku, że określenie odszkodowania jako adekwatne
jest na tyle ważne i pierwszoplanowe w standardzie odszkodowawczym, iż w rzeczywistości obejmuje
dwa pozostałe przymiotniki – szybkie i skuteczne. Tak: Lord Shawcross, “The Problems of Foreign
Investment in International Law”, Requeil des Cours 1961-I, vol. 102, s. 345.
1282
§
30
memorandum.
Źródło:
ICJ
Reports
1951,
s.
105
(http://www.icjcij.org/docket/files/16/8981.pdf, 21.02.2013). W rzeczywistości w memorandum przed MTS z dn.
10.10.1951 r. Wielka Brytania przytoczyła fragment wyroku STSM w sprawie Factory at Chorzów
(Merits) (s. 47). I rzeczywiście STSM w sprawie chorzowskiej fabryki użył sformułowania o „wartości
przedsiębiorstwa …”, niemniej w wyroku ani razu nie użył terminu „adekwatne”. W obrocie
międzynarodowym termin „adekwatne” na określenie wysokości odszkodowania pojawia się dopiero 10
lat po wyroku STSM. Po raz pierwszy termin adekwatne pojawia się nie w 1928 r., lecz w 1938 r. w
korespondencji C. Hull’a i E. Hay’a. W tym sensie stanowisko brytyjskie jest niewłaściwe, ponieważ
błędnie przytacza terminy, jak również sugeruje, że standard odszkodowania adekwatnego istniał
znacznie wcześniej niż dowodzi tego praktyka państw.
1283
Cyt. za: May, Thomas, Cairns and Frogmore v. Reserve Bank of Zimbabwe . Źródło: ILR 1992, vol.
92, s. 596.
1280
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Reserve Bank of Zimbabwe

sąd najwyższy Zimbabwe doprecyzował, że „pełny

pieniężny ekwiwalent odebranego mienia zależy od tego jaka jest rynkowa wartość
odebranego

mienia

na

dany

moment”1284.

W

sposób

odszkodowania pełnego, był przedmiotem rozważań IUSCT
zasiadający

w

jego

składzie

jednomyślnie

szczególny

1285

wspierali

standard

. Arbitrzy amerykańscy

pogląd

o

standardzie

odszkodowania pełnego. Arbitrzy europejscy, stanowiący grupę arbitrów neutralnych w
poszczególnych składach orzekających, również zdawali się wspierać ten pogląd,
niemniej odszkodowanie pełne traktowali jedynie jako zasadę, która stanowiła
wprowadzenie do bardziej szczegółowej analizy wszelkich okoliczności, które mogą
mieć wpływ na wysokość przyznawanego odszkodowania. Z kolei arbitrzy irańscy co
do zasady negowali doktrynę Hull’a. Już w pierwszej sprawie, w której IUSCT mierzył
się z problematyką odszkodowania za odebranie mienia cudzoziemców, American
International Group, Inc. v. Iran, AIG domagała się pełnego odszkodowania za utratę
35 % udziałów w irańskiej spółce ubezpieczeniowej w wyniku nacjonalizacji całego
sektora ubezpieczeniowego w Iranie. Zasądzona przez trybunał kwota była jedynie
czwartą częścią tego, czego dochodziła AIG. W kolejnej sprawie, INA Corporation v.
Iran, arbitrzy zdawali się podzielać pogląd, iż międzynarodowemu prawu
zwyczajowemu jest znany standard odszkodowania adekwatnego, czyli pełnego.
Różnili się natomiast w opinii, do jakich przypadków ma on zastosowanie:
W przypadku nacjonalizacji na tak szeroką skalę o charakterze legalnym prawo
międzynarodowe przeszło stopniowe przewartościowanie, którego skutkiem może być
podważenie doktrynalnej wartości ‘pełnego’ lub ‘adekwatnego’ (gdy jest stosowane
jako synonim ‘pełnego’) standardu odszkodowania …1286.

Trybunał zrównał ze sobą przymiotniki pełne i adekwatne, niemniej stwierdził, że
niekoniecznie muszą one określać wysokość odszkodowania z tytułu nacjonalizacji. Z
uwagi na konkretne okoliczności przedmiotowej sprawy uciekł natomiast od
odpowiedzi na pytanie, czy odszkodowanie adekwatne lub pełne z tytułu nacjonalizacji
w ogóle przysługuje. Według trybunału inwestycja AIG, przeprowadzona tuż przed
nacjonalizacją, miała niewielki zasięg. Różniła się ona od inwestycji na szeroką skalę
dokonywanych w Iranie od dłuższego już czasu. W konsekwencji IUSCT uznał, że
1284

Źródło: ILR 1992, vol. 92, s. 597.
Na temat standardu odszkodowawczego przed IUSCT G. Aldrich, The Jurisprudence of the IranUnited States Claims Tribunal, Oxford 1996, s. 218 i n. oraz R. Khan, The Iran-United States Claims
Tribunal. Controversies, Cases and Contribution, Dordrecht 1990, s. 203 i n.
1286
Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1621.aspx, 13.02.2013.
1285
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bardziej właściwy do zastosowania będzie art. IV para. 2 Treaty of Amity z 1955 r.
przewidujący

odszkodowanie

równe

„uczciwej

wartości

rynkowej”,

niż

międzynarodowe prawo zwyczajowe. Po tych wyrokach IUSCT rozstrzygał spory
dotyczące pomniejszych przypadków wywłaszczenia aniżeli nacjonalizacji1287, jak
również spory dotyczące wywłaszczenia pośredniego w postaci kontroli nad zarządem
prywatnych przedsiębiorstw1288. We wszystkich tych sprawach IUSCT znacznie łatwiej
było przyznać odszkodowanie pełne1289. Współcześnie w większości sporów
wywłaszczeniowych określenie odszkodowania adekwatnego, ergo pełnego, nie
przysparza większych problemów. Wymóg zasądzenia odszkodowania adekwatnego
wynika wprost z BIT-ów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia danego sporu1290. W
przypadku wątpliwości wskazują one konkretną metodę szacowania odszkodowania1291.
Analogiczne postanowienia zostały zawarte są w wielostronnych umowach o ochronie
inwestycji1292.
Niezależnie od tego, czy w przeszłości określane jako sprawiedliwe, stosowne,
czy adekwatne, współcześnie odszkodowanie jest bezsprzecznie pełne w tym sensie, iż
odpowiada „pełnej wartości mienia” (full equivalent of property), czyli „pełnej wartości
rynkowej” (full market value). W praktyce próba wyjaśnienia przez sędziów i arbitrów
międzynarodowych, co to tak naprawdę to oznacza, pozostaje pytaniem otwartym. Nie
jest bowiem oczywiste, jakie konkretnie techniki oszacowania odszkodowania powinni
oni brać pod uwagę, tak by osiągnąć standard odszkodowania pełnego. Tym bardziej,
że

w

przypadku

wywłaszczenia

nielegalnego

standard

odszkodowania

jest

kwalifikowaną odmianą odszkodowania za wywłaszczenie legalne1293.
1287

Patrz np. wyrok w sprawie Phelps Dodge Int. Corp. v. Iran .
Patrz np. wyrok w sprawie Sola Tiles v. Iran .
1289
Niemniej, jak zauważa M. Sornarajah, „orzecznictwo Amerykańsko-Irańskiego Trybunału
Arbitrażowego nie wspiera standardu pełnego odszkodowania w żaden znaczący sposób” (M. Sornarajah,
The International Law of Foreign Investment, Cambridge 1994, s. 395). Z opinią tą niestety nie sposób
się zgodzić mając na uwadze całokształt dorobku IUSCT.
1290
Por.
np.
art.
III
amerykańsko-ekwadorskiego
BIT
z
dn.
27.08.1993
r.
(http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/us_ecuador.pdf, 24.02.2013). Por. rozważania na temat
doktryny angielskiej, która stała na stanowisku, iż źródłem obowiązku wypłaty pełnego odszkodowania
jest jedynie traktat lub kontrakt. B. Wortley, Expropriation in Public International Law, Cambridge
1959, s. 34.
1291
Na ich podstawie trybunały posługują się następującymi metodami szacowania wywłaszczonego
mienia – „rzeczywistej wartości” (genuine value), „wartości rynkowej” (market value), „uczciwej
wartości rynkowej” (fair market value), „wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych”
(discounted cash flow), ale również wartością
1292
Por. np. art. 13 (1) The Energy Charter Treaty.
1293
IUSCT, powołując się na wyrok STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits), w Amoco
International Finance Corp. (Partial) wskazał, że przymiotniki „sprawiedliwe” (just) i „uczciwe” (fair)
odnoszą się jedynie do odszkodowania za wywłaszczenie legalne: „… odszkodowanie legalne musi
1288
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iii.

sposób wypłaty odszkodowania: odszkodowanie skuteczne

Odszkodowanie „skuteczne” (effective) to takie odszkodowanie, które jest łatwe
w realizacji. To odszkodowanie, które jest wypłacane w wymienialnej walucie, jak
również z pominięciem wszelkich innych ograniczeń dotyczących wymiany walut
(exchange controls). Zdaniem Lord Shawross ocena „skuteczności” wypłaty
odszkodowania nie wymaga szczególnego autorytetu, zwłaszcza by dojść do wniosku,
że odszkodowanie powinno mieć taką formę by można z niego skutecznie skorzystać. Z
kolei A. Domke zwraca uwagę, że waluta nie jest najważniejsza w kryterium
skuteczności odszkodowania. Znacznie większe znaczenie może mieć przeznaczenie
odszkodowania, a zwłaszcza to, czy może ono posłużyć jako kapitał do re-inwestycji.
To wreszcie odszkodowanie, które ma „rzeczywistą wartość ekonomiczną” dla byłego
właściciela wywłaszczonego mienia1294. W przypadku odszkodowań wypłacanych na
podstawie wyroków IUSCT, ich źródłem były środki zdeponowane na specjalnym
koncie pozostawionym do dyspozycji IUSCT1295. W przypadku odszkodowań
wypłacanych na podstawie umów indemnizacyjnych warto jedynie podkreślić, że
środki na wypłaty mogły pochodzić z kilku źródeł. Po pierwsze, mogły to być środki
należące do państwa nacjonalizującego zamrożone na kontach zagranicznych, a
zwłaszcza na kontach państwa, którego obywatele utracili mienie w wyniku
nacjonalizacji. Przykładowo, zgodnie z umową szwajcarsko-rumuńską 25 %
odszkodowania rumuńskiego miała pochodzić z rumuńskich aktywów zdeponowanych
na szwajcarskich kontach1296. Po drugie, odszkodowanie globalne mogło przybrać
postać różnego rodzaju dóbr. Przykładowo, zgodnie z umową polsko-francuską z dn. 19

dawać podstawę do ‘wypłaty uczciwego odszkodowania’ … lub ‘sprawiedliwej ceny za to co zostało
wywłaszczone’ …” (§ 193)(http://www.iusct.net/Documents/En/1759.aspx, 24.02.2013). Zdaniem
IUSCT odszkodowanie za wywłaszczenie nielegalne miało być poddane ostrzejszym kryteriom. Choć
pogląd o tym, że wysokość odszkodowania pełnego może się różnić w zależności od tego czy
wywłaszczenie było legalne, czy nielegalne, nie wszyscy podzielali ten pogląd. Patrz: CME Czech Rep.
B.V. v. Czech Republic (Partial)
(§ 615 in fine)(http://italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0178.pdf, 12.02.2013).
1294
M. Domke, “Foreign Nationalizations”, AJIL 1961, vol. 55, nr 3, s. 608.
1295
Lord Shawcross, “The Problems of Foreign Investment in International Law”, Requeil des Cours
1961-I, vol. 102, s. 346.
1296
F. Garcia-Amador, “The Proposed New International Economic Order: A New Approach to the Law
Governing Nationalization and Compensation”, LOA 1980, vol. 12, nr 1, s. 47.
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marca 1948 r. Polska zobowiązała się do przekazania równowartości odszkodowania
globalnego w postaci dostaw węgla kamiennego1297.

4. Odszkodowanie za wywłaszczenie nielegalne
4.1. Sprawa Factory at Chorzów (Merits)

Kluczową z punktu widzenia odpowiedzialności międzynarodowej państw za
wywłaszczenie nielegalne jest sprawa Factory at Chorzów (Merits). Sprawa ta jest
dowodem na istnienie zwyczaju międzynarodowego stanowiącego o obowiązku
reparacji za akty niezgodne z prawem międzynarodowym. Współcześnie jest uważana
za prejudykat w tym zakresie. W dn. 13 września 1928 r. STSM wydał wyrok w tej
sprawie. Źródłem tej sprawy jest spór wokół własności fabryki w Chorzowie. Tuż po I
wojnie światowej Niemcy zdecydowały się na przeniesienie prawa własności fabryki,
jak również nieruchomości, na których się znajdowała, na rzecz niemieckiej spółki
Oberschleische. Zarządzanie fabryką powierzono innej niemieckiej spółce –
Bayerische, która stała się właścicielem patentów, licencji i doświadczenia należących
do fabryki. Z kolei na mocy art. 256 Traktatu Wersalskiego sukcesorem wszelkiej
własności Niemiec na cedowanych terytoriach na Górnym Śląsku stała się Polska.
STSM uznał jednak, że na dzień zawarcia Konwencji Genewskiej, tj. 15 maja 1922 r.,
nie tyle niemiecki skarb państwa, lecz prywatna spółka niemiecka Oberschleische była
właścicielem chorzowskiej fabryki. W następstwie działań polskich władz obydwie
spółki niemieckie, Oberschleische i Bayerische, zostały wywłaszczone wbrew
postanowieniom Konwencji Genewskiej. W swoim wyroku STSM w następujących
słowach określił ten proces:
Działania Polski, które Trybunał uznał za sprzeczne z Konwencją Genewską, nie są
wywłaszczeniem – dla uznania ich za legalne, brakowałoby jedynie wypłaty uczciwego
odszkodowania; jest to przejęcie majątku, praw i interesów, które nie mogą zostać
wywłaszczone nawet za odszkodowaniem … Jak Trybunał otwarcie zadeklarował …
reparacje są w tej sprawie nie konsekwencją zastosowania Artykułów 6 – 22, lecz
aktów sprzecznych z tymi artykułami1298.

1297

Patrz: art. 3 umowy (http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000015454.pdf, 12.02.2013).
Źródło: PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 46 (http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 23.02.2013).
1298
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STSM rozróżnił „zajęcie” (seizure) od „wywłaszczenia” (expropriation), a tym samym
nie zgodził się ze stanowiskiem, iż zajęcie jest odmianą wywłaszczenia. W
rzeczywistości jednak działania Polski określone przez STSM jako zajęcie były niczym
innym jak wywłaszczeniem nielegalnym, bo sprzecznym z postanowieniami Konwencji
Genewskiej z 1922 r. W taki przynajmniej sposób powinny być interpretowane
współcześnie. Jak bowiem słusznie zauważa STSM reparacje nie są w tej sprawie
konsekwencją

zastosowania

postanowień

Konwencji

Genewskiej,

lecz

jej

naruszenia1299. W dalszej kolejności STSM wskazał, że reparacje należne Niemcom nie
ograniczają się do wartości fabryki w momencie jej zajęcia:
Wynika z tego, ze odszkodowanie należne Niemieckiemu Rządowi niekoniecznie
ogranicza się do wartości przedsiębiorstwa w momencie pozbawienia posiadania, plus
odsetki do dnia wypłaty. To ograniczenie byłoby jedynie dopuszczalne, jeżeli
Polskiemu Rządowi przysługiwałoby prawo wywłaszczenia, a na jego akt bezprawny
składało się co najwyżej niewypłacenie dwóm spółkom sprawiedliwej ceny tego co
zostało wywłaszczone1300.

STSM ponownie uczynił rozróżnienie między zajęciem a wywłaszczeniem. Zwraca
natomiast uwagę na niezwykle istotny element reparacji, a mianowicie na obowiązek
wypłaty odszkodowania, które nie może ograniczać się do wartości przedsiębiorstwa w
momencie jego odebrania.
Kluczową zasadą zawartą w aktualnym pojęciu aktu bezprawnego – zasadą która
wydaje się, że została ustanowiona w praktyce międzynarodowej, a w szczególności
przez decyzję trybunałów arbitrażowych – jest taka, że reparacje muszą, w takim
zakresie w jakim to możliwe, zlikwidować wszelkie konsekwencje aktu bezprawnego i
przywrócić stan, który z dużym prawdopodobieństwem istniałby, gdyby nie doszło do
popełnienia tego aktu. Restytucja rodzajowa, lub, jeśli to nie jest możliwe, wypłata
sumy korespondującej z wartością, która poniesiona by została w wyniku reparacji;
zasądzenie, w przypadku takiej potrzeby, odszkodowania za poniesioną szkodę, która
nie byłaby pokryta przez restytucję rodzajową lub wypłatę w jej miejsce – takie są
zasady, które służą określeniu wysokości odszkodowania należnego za akt sprzeczny z
prawem międzynarodowym1301.
1299

Z tej perspektywy nie ma większego znaczenia, czy akt bezprawny (wrongful act) nazwiemy
zajęciem, czy wywłaszczeniem nielegalnym.
1300
Źródło: PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 47 (http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 23.02.2013).
1301
Ten fragment orzeczenia w sprawie Factory at Chorzów (Merits) w orginale brzmi następująco
(ang.)“The essential principle contained in the actual notion of an illegal act-a principle which seems to
be established by international practice and in particular by the decisions of arbitral tribunals-is that
reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the
situation which would, in al1 probability, have existed if that act had not been committed. Restitution in
kind, or, if this is not possible, payment of a sum corresponding to the value which a restitution in kind
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Przedmiotowy fragment wyroku STSM okazał się najbardziej doniosły i trwały z
perspektywy

czasu.

Potwierdza

zwyczajowy

charakter

odpowiedzialności

międzynarodowej państwa za akt sprzeczny w prawem międzynarodowym, czyli art. 6 i
n. Konwencji Genewskiej, a w konsekwencji – obowiązek reparacji z tego tytułu1302.
Fragment wyroku jedynie potwierdza zwyczajowy charakter reparacji, ponieważ, po
pierwsze, w 1928 r. istniała określona linia orzecznicza w sporach wywłaszczeniowych
przewidująca odpowiedzialność międzynarodową z tego tytułu, a po drugie, to na
strony przerzucono obowiązek określenia odszkodowania1303. Nie jest zatem do końca
prawidłowa opinia, iż wyrok w sprawie Factory at Chorzów (Merits) ma charakter
przełomowy. Niewątpliwie jednak stał się najczęściej przywoływanym prejudykatem i
zalążkiem

jurisprudence

constante

w

zakresie

nie

tylko

odpowiedzialności

międzynarodowej z tytułu wywłaszczenia, ale i odpowiedzialności międzynarodowej na
zasadach ogólnych. Przykładowo IUSCT w wyroku w sprawie Amoco International
Finance Corp. (Partial) podkreślił:
191. … Niezależnie od tego, iż ma on prawie sześćdziesiąt lat, wyrok ten [w sprawie
Factory at Chorzów (Merits) – dodano] jest szeroko uznawany za najbardziej
autorytatywne odzwierciedlenie zasad mających zastosowanie w tej dziedzinie, jak
również jest aktualny współcześnie. Jakkolwiek, należy przyznać, iż potraktowanie
przez niego odszkodowania jest dość skomplikowane i musi być ostrożnie
wyjaśnione1304.

Również współczesne orzecznictwo inwestycyjne w sporach wywłaszczeniowych
uważa wyrok STSM za przejaw międzynarodowego prawa zwyczajowego w zakresie
międzynarodowej odpowiedzialności państw. W wyroku z 2000 r. w sprawie S.D.
would bear ; the award, if need be, of damages for loss sustained which would not be covered by
restitution in kind or payment in place of it-such are the principles which should serve to determine the
amount of compensation due for an act contrary to international law.” (PCIJ Publications 1928, Series A
– N° 17, s. 47, http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf,
23.02.2013)
1302
Jednocześnie, zdaniem sędziów w sprawie Factory at Chorzów (Merits), obowiązek reparacji po
stronie jednego państwa na rzecz drugiego nie zmienia swojego charakteru tylko dlatego, że szkoda jest
szacowana w majątku podmiotu prywatnego, którego mienie zostało wywłaszczone. Jak to ujął STSM
szkoda po stronie cudzoziemca i reparacje są „współzależne” (interdependent) (PCIJ Publications 1928,
Series
A
–
N°
17,
s.
26
i
27,
http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 23.02.2013).
1303
W dn. 27 listopada 1928 r. doszło do wymiany not między Ministrem Spraw Zagranicznych RP a
Posłem Niemiec w Warszawie o ustaniu różnicy zdań między Polską a Niemcami w sprawie Fabryki w
Chorzowie. Zarządzeniem z dn. 25 maja 1929 r. STSM uznał, iż porozumienie międzyrządowe stanowi
umowę międzynarodową kończącą spór między jego stronami i na podstawie art. 61 Reguł STSM
zakończył postępowanie w tej sprawie.
1304
Źródło: Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1360.
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Myers v. Canada (Partial) dotyczącej kanadyjskich przepisów regulujących wywóz
niedegradowanych substancji, trybunał arbitrażowy wskazał:
311. Zasada prawa międzynarodowego wyrażona w sprawie Fabryki w Chorzowie
(Odszkodowanie) jest w dalszym ciągu uznawana za autorytatywną zasadę prawa1305.

W wyroku z 2006 r. w sprawie ADC v. Hungary dotyczącej wywłaszczenia przez
węgierskie władze cypryjskiego inwestora trybunał arbitrażowy powtórzył wnioski
trybunału w sprawie S.D. Myers v. Canada (Partial)1306. Podobne wnioski płynął z
wielu innych współczesnych wyroków międzynarodowych uznających Factory at
Chorzów (Merits) za prejudykat.
4.2. Odpowiedzialność międzynarodowa za wywłaszczenie nielegalne1307

Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności międzynarodowej państw
ujętymi w The ILC Draft Articles z 2001 r. delikt międzynarodowy (internationally
wrongful act) ma miejsce wówczas, kiedy akt państwa, polegający na działaniu lub
zaniechaniu1308, również akt wywłaszczeniowy:
1)

stanowi naruszenie zobowiązania międzynarodowego, i

2)

można go przypisać państwu.

Akt państwa narusza zobowiązanie międzynarodowe, jeżeli jest niezgodny z
postanowieniami umowy międzynarodowej, lub zwyczaju międzynarodowego. Jak to
wykazano powyżej w przypadku wywłaszczenia akt państwa jest nielegalny, jeżeli nie
został przeprowadzony na cel publiczny, w sposób niedyskryminacyjny, wbrew due
process of law, a przede wszystkim nie spełniał standardu odszkodowawczego –

1305

§ 311 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0747.pdf, 13.02.2013.
§ 487 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf, 23.02.2013.
1307
Z procesowego punktu widzenia STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits) wyróżnił trzy kroki
jakie każdy trybunał musi podjąć badając odpowiedzialność międzynarodową państwa z tytuły
wywłaszczenia nielegalnego: po pierwsze, weryfikacja istnienia zobowiązania międzynarodowego
nakładającego obowiązek reparacji; po drugie, weryfikacja istnienia szkody, która służy oszacowaniu
wysokości odszkodowania; po trzecie, weryfikacja rozmiaru szkody (PCIJ Publications 1928, Series A –
N° 17, s. 29, http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf,
23.06.2012).
1308
Odpowiedzialność państwa za zaniechanie w sprawie wywłaszczeniowej została stwierdzona w
sprawie Biloune and Marine Drive Complex Ltd. v. Ghana w związku z nienależytym wyjaśnieniem
przez Ghanę okoliczności braku pozwolenia na budowę dla zagranicznego inwestora. Źródło: ILR 1994,
vol. 95, s. 210.
1306
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wymogu szybkości, adekwatności i skuteczności odszkodowania1309. W konsekwencji
nielegalność wywłaszczenia jest jedną z dwóch, obok atrybucji, przesłanek
odpowiedzialności międzynarodowej.
Odpowiedzialność międzynarodowa wynika zarówno z wywłaszczenia, jak i z
wszelkiego rodzaju innych aktów zbliżonych do wywłaszczenia, które są sprzeczne z
prawem międzynarodowym. Współcześnie wynika przede wszystkim z bardzo licznej
grupy wywłaszczenia pośredniego, które, jak to stwierdzono w jednym z poprzednich
rozdziałów, jest ze swej natury nielegalne, i to z uwagi na brak odszkodowania. W
konsekwencji odpowiedzialność międzynarodowa obejmuje nie tylko stosunkowo
nieliczne przypadki wywłaszczenia bezpośredniego, ale przede wszystkim bardzo
liczną grupę przypadków wywłaszczenia pośredniego – wywłaszczenie postępujące,
wywłaszczenie praw obligacyjnych, wypowiedzenie lub naruszenie koncesji lub
licencji, „środki o skutku równorzędnym” (equivalent effect to ...) i „środki
równoznaczne” (measures tantamount to …) z wywłaszczeniem, jak również to co art.
II Claims Settlement Declaration określa jako „inne środki ingerencji w prawa
majątkowe” (other meassures affecting property rights). Ponadto, odpowiedzialność ma
to do siebie, że cudzoziemiec może dochodzić naprawienia każdej szkody, która została
mu wyrządzona na skutek wywłaszczenia lub innego aktu sprzecznego z prawem
międzynarodowym. Przykładowo, cudzoziemiec obok skargi o odszkodowanie za
wywłaszczenie praw obligacyjnych może żądać odszkodowania za niedochowanie
postanowień umownych. Naruszenie umowy nie jest jej wywłaszczeniem, niemniej
może prowadzić do odpowiedzialności międzynarodowej państwa, co potwierdził w
swoim wyroku trybunał arbitrażowy w sprawie Southern Pacific Properties v.
Egypt1310.
W wyniku deliktu międzynarodowego powstaje „szkoda” (injury). W kontekście
wywłaszczenia szkoda jest pojęciem bardzo szerokim. W świetle Rezolucji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 56/83 z 2002 r. w sprawie odpowiedzialności państw
za akty niezgodne z prawem międzynarodowym szkoda ma charakter zarówno

1309

Wywłaszczenie jest pozornie legalne, gdy państwo obiecało wypłatę odszkodowania, lecz nie
dotrzymało w rozsądnym terminie tej obietnicy. Sam fakt braku odszkodowania nie przesądza jeszcze o
nielegalności wywłaszczenia w sytuacji, gdy państwo obiecało jego wypłatę.
1310
Por. §§ 179-183 (ILM 1993, vol. 32, s. 971 i 972). Prawo międzynawowe może przewidywać
odszkodowanie za niewykonanie kontraktu, jak i za jego wywłaszczenie. Są to dwie odrębne podstawy
odpowiedzialności międzynarodowej.

400

materialny (material), jak i niematerialny (moral)1311. Odpowiedzialność z tytułu
wywłaszczenia jest niezależna od intencji państwa. Nie wszystkie jednak trybunały w
sporach wywłaszczeniowych stały na takim właśnie stanowisku. Na początku XX w. w
sprawie De Lemos Case dwustronna wenezuelsko-brytyjska komisja rozważała zakres
odpowiedzialności Wenezueli za działania wenezuelskich rebeliantów skutkujące
wywłaszczeniem mienia brytyjskich obywateli. W oparciu o protokół z dn. 13 lutego
1903 r. komisja wskazała, iż zastosowane w protokole pojęcia „szkoda” (injury) i
„bezprawne zajęcie” (wrongful seizure) stanowią odzwierciedlenie bezprawności, ale
tylko takiej która powstała w sposób umyślny (intentional wrongdoing). Komisja nie
zgodziła się by szkodzie i bezprawnemu zajęciu nadać szersze bardziej pospolite
znaczenie obejmujące działanie lub zaniechanie nieumyślne:
Nadanie pospolitego znaczenia słowu oznaczałoby rozszerzenie go na jakąkolwiek i
każdą szkodę, uszkodzenie, krzywdę, psotę lub stratę, która może się przytrafić mieniu,
niezależnie od tego, czy w wyniku wypadku, incydentu, z bliska lub daleka, bezprawnie
lub inaczej, umyślnie lub nieumyślnie, dobrze lub źle, w sposób nieróżnicujący lub
równy. Taka konkluzja nie może liczyć na sensowną akceptację …1312

Wnioski w sprawie De Lemos Case zostały przywołane przez komisję w sprawie Aroa
Mines Case (Merits), w której „szkodę” (injury) zdefiniowano jako „bezprawność”
(wrong) lub „delikt” (tort). Słowo szkoda denotuje akt bezprawny, a odszkodowanie
jest sumą tego co można uzyskać z tytułu bezprawności. Według komisji szkoda
powstaje w trzech sytuacjach: po pierwsze, poprzez „niewykonanie” (nonfeasance), lub
też nieczynienie tego, co było prawnym obowiązkiem czynienia, powinnością lub
zobowiązaniem kontraktowym; po drugie, poprzez „niewłaściwe wykonanie”
(misfeasance), czyli wykonanie, niemniej w niewłaściwy lub nieprawidłowy sposób
tego, co było obowiązkiem lub zobowiązaniem kontraktowym; po trzecie, poprzez
„nielegalne wykonanie” (malfeasance), czy też niesprawiedliwe wykonanie, czyli taki
akt państwa, do podjęcia którego nie miało ono prawa1313. Co prawda współcześnie
linia orzecznicza komisji w zakresie pojęcia szkody jest jak najbardziej aktualna,
ograniczenie odpowiedzialności do aktów nieumyślnych uległo dezaktualizacji,
1311

Por.
np.
art.
31
(2)
Rezolucji
ZO
ONZ
nr
56/83
z
2002
r.
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83&Lang=E, 13.03.2013). Dla oceny
odpowiedzialności za szkodę niematerialną porównaj sprawy Benvenuti & Bonfant v. Congo (§§ 4.95 i
4.96 (ILR 1984, vol. 67 s. 378 i s. 379) i Desert Line Projects LLC v. Yemen (§§ 289 – 291 i
dictum)(http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0248_0.pdf, 23.02.2013).
1312
Źródło: RIAA 2006, vol. IX, s. 367.
1313
Por. RIAA 2006, vol. IX, s. 413.
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zwłaszcza na skutek gwałtownego wzrostu przypadków wywłaszczenia pośredniego.
IUSCT w orzeczeniach w sprawach takich jak Starrett Housing Corp. v. Iran
(Interlocutory) i Tippetts, Abbett, McCarthy and Stratton v. TAMS-AFFA potwierdził, iż
odpowiedzialność międzynarodowa państwa podlega ocenie obiektywnej. Państwo
ponosi odpowiedzialność niezależnie od własnych intencji. Powstała szkoda wymaga
reparacji na gruncie prawa międzynarodowego, czyli restytucji mienia (resitutio in
integrum), odszkodowania (compensation, damages, indemnity) lub dania satysfakcji
(satisfaction).
Odpowiedzialność międzynarodowa z tytułu nielegalnego wywłaszczenia, czyli
obowiązek cofnięcia do stanu sprzed naruszenia, charakteryzuje się cechami, które w
sposób szczególny odróżniają sposób naprawienia szkody za wywłaszczenie nielegalne
od sposobu naprawienia szkody za wywłaszczenie legalne. Do cech odpowiedzialności
międzynarodowej za wywłaszczenie nielegalne zalicza się następujące:
1) po pierwsze, wyróżniamy dwa podstawowe sposoby reparacji za
wywłaszczenie nielegalne – restytucję i odszkodowanie, przy czym
restytucja ma pierwszeństwo przed odszkodowaniem;
2) po drugie, wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nielegalnego
jest „pełna” (full) w tym znaczeniu, iż obejmuje szkodę rzeczywiście
poniesioną (damnum emergens) i przyszłe zyski (lucrum cessans);
3) po trzecie, odszkodowanie z tytuły wywłaszczenia nielegalnego szacuje się
na dzień wywłaszczenia, niemniej odszkodowanie to może być wyjątkowo
szacowane na dzień wypłaty odszkodowania z uwagi na wzrost wartości
wywłaszczonego mienia między momentem wywłaszczenia a wypłatą
odszkodowania;
4) po czwarte, odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nielegalnego obejmuje
szkodę materialną i szkodę niematerialną1314.
Wszystkie te cechy zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach.
4.3. Reparacje: restytucja, odszkodowanie i danie satysfakcji

1314

Por. art. 31 (2) Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 56/83 z 2002 r. w sprawie
odpowiedzialności
państw
za
akty
niezgodne
z
prawem
międzynarodowym
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83&Lang=E, 13.03.2013).
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Jak zauważył STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits) podstawową
zasadą odpowiedzialności międzynarodowej jest to by reparacje, w takim zakresie w
jakim to możliwe, zlikwidowały wszelkie konsekwencje aktu bezprawnego i
przywróciły stan, który z dużym prawdopodobieństwem istniałby, gdyby nie doszło do
popełnienia aktu bezprawnego. Cofnięcie do stanu sprzed naruszenia może mieć
miejsce w dwojaki sposób – poprzez restytucję, a gdy ona nie jest niemożliwa, poprzez
wypłatę

odszkodowania

stanowiącego

równowartość

mienia

podlegającego

restytucji1315. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, iż trzecia forma reparacji w prawie
międzynarodowym, danie satysfakcji, nie znajduje zastosowania wobec aktów
wywłaszczeniowych, a przynajmniej nie współcześnie. W sprawie CMS Gas
Transmission Co. v. Argentina trybunał bardzo wyraźnie wskazał, iż danie satysfakcji
jest formą reperacji jedynie w sytuacji, gdy w wyniku wywłaszczenia szkodę ponosi
państwo. Danie satysfakcji jest możliwe, gdy stronami w sporze wywłaszczeniowym są
dwa państwa, z czego jedno bierzę w opiekę dyplomatyczną swojego obywatela,
którego mienie zostało wywłaszczone, a tym samym mamy do czynienia ze szkodą
zarówno po stronie cudzoziemca, jak i państwa, które bierze go w opiekę. Z kolei
stronami współczesnego sporu wywłaszczeniowego jest państwo oraz podmiot
prywatny – cudzoziemiec. W takim przypadku „skoro nie jest to sprawa reparacji na
rzecz poszkodowanego państwa, satysfakcję można wykluczyć już na samym początku
[rozważań – dodano]”1316. Niewątpliwie orzeczenie w sprawie Factory at Chorzów
(Merits) nie było pierwszym orzeczeniem w sprawie wywłaszczeniowej, w którym
wyartykułowano

obowiązek

cofnięcia

do

stanu

sprzed

naruszenia

prawa

międzynarodowego poprzez restytucję lub odszkodowanie. Już w 1903 r. w sprawie
Upton Case komisja amerykańsko-wenezuelska uznała, że „prawo państwa … do
nabycia prywatnej własności na cele publiczne jest niekwestionowana, niemniej zawsze
za korespondującym obowiązkiem uczynienia sprawiedliwego odszkodowania”1317. W
sprawie tej amerykański właściciel skutecznie dochodził odszkodowania po tym jak
wenezuelskie władze zajęły należący do niego kadłub statku w celach militarnych
przekształcając go w barykadę do obrony przed oddziałami rewolucjonistów. Zgodnie
ze stanem faktycznym w innej sprawie, David Goldenberg et fils (Allemagne c.

1315

Por. PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 47, http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 20.02.2013.
1316
§ 399 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0184.pdf, 21.02.2013.
1317
Źródło: RIAA 2006, vol. IX, s. 236.
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Roumanie), niemieckie wojsko dokonało rekwizycji mienia D. Goldenberga i jego syna
na potrzeby okupacji Belgii. W orzeczeniu z 1928 r. trybunał arbitrażowy uznał
rekwizycję za przejaw wywłaszczenia sui generis, które nie jest nielegalne mimo, iż
stanowi odejście od zasady poszanowania praw nabytych. Niemniej uznał, że
rekwizycja, której nie towarzyszy wypłata odszkodowania w rozsądnej wysokości i
terminie jest jednak niezgodna z prawem międzynarodowym:
… odszkodowanie przyznane lata po rekwizycji ledwo osiągnęło szóstą część
wywłaszczonego mienia. Jest zatem oczywiste, że Pan Goldenberg i jego syn zostali
pozbawieni 5/6-ych ich mienia bez odszkodowania. Dlatego doszło do ‘aktu
sprzecznego z prawem narodów’, które stosuje powszechną zasadę sprzeciwiającą się
wywłaszczeniu bez sprawiedliwego odszkodowania lub specjalną regułę pisemną o
rekwizycji na cele wojskowe. I rzeczywiście w obu przypadkach formalnie ulokowane
odszkodowanie jest rażąco nieadekwatne by sprostać wymogom prawa1318.

Wyrok w sprawie David Goldenberg et fils (Allemagne c. Roumanie) zapadł zaledwie
dwa tygodnie po wyroku w sprawie Factory at Chorzów (Merits). Ze względu na krótki
odstęp czasu między obydwoma wyrokami, nie może być mowy o tym, że wnioski z
jednego wyroku zainspirowały sędziów do przyjęcia wniosków w drugim.
W świetle wyroku w sprawie Factory at Chorzów (Merits) restytucja mienia jest
teoretycznie pierwszym i podstawowym sposobem cofnięcia do stanu sprzed naruszenia
prawa międzynarodowego. Opinię taką potwierdza jurisprudence constante trybunałów
międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych. Przykładowo, we współczesnej
sprawie Metalclad Corporation v. Mexico z 2000 r. trybunał potwierdził obowiązek
przywrócenia status quo ante do stanu sprzed naruszenia:
122. Zasądzenie na rzecz Metalclad kosztu jego inwestycji w składowisko jest zgodne z
zasadami ustanowionymi w [Factory at Chorzów (Merits) ] … mianowicie, jeżeli
państwo działało wbrew swoim zobowiązaniom, jakiekolwiek zasądzenie na rzecz
skarżącego powinno, na tyle na ile to możliwe, zlikwidować wszelkie konsekwencje
aktu bezprawnego i przywrócić sytuację która z dużym prawdopodobieństwem
istniałaby, jeśli nie doszłoby do popełnienia tego aktu (status quo ante)1319.

Podobnie w sprawie CMS Gas Transmission Co. v. Argentina z 2005 r. trybunał
stwierdził, że restytucja jest standardem naprawienia szkody powstałej w wyniku aktu
bezprawnego, niemniej ograniczonym obiektywnymi warunkami:

1318
1319

Źródło: RIAA 2006, vol. II, s. 909.
§ 122 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf, 14.03.2013.
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400. Restytucja jest standardem wykorzystywanym do przywrócenia sytuacji, która
istniała przed dopuszczeniem się aktu bezprawnego, zakładając, iż nie jest materialnie
niemożliwa i nie skutkuje nieproporcjonalnym ciężarem w porównaniu do
odszkodowania1320.

Trybunał zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt reparacji, jakim jest jego
teoretyczność. Co prawda jest to pierwsza i podstawowa forma reparacji, niemniej
ograniczona jest rzeczywistą możliwością zwrotu tego, co zostało zagarnięte. Ponadto,
jeżeli taki zwrot jest możliwy trybunał może wziąć pod uwagę, czy zwrot mienia nie
będzie stanowić dla państwa wywłaszczającego nieproporcjonalnego ciężaru w
porównaniu do wypłaty odszkodowania. W konsekwencji najczęstszą formą reparacji w
prawie międzynarodowym z tytułu wywłaszczenia nielegalnego jest odszkodowanie.
Tezę o tym, że to odszkodowanie a nie restytucja mienia stanowi rzeczywistą i
najczęstszą

formę

reparacji

potwierdza

istota

wymogu

celu

publicznego

wywłaszczenia. Państwo odbiera mienie na ważny cel publiczny nie po to by
dokonywać jego zwrotu.
W przypadku, gdy zwrot mienia jest niemożliwy z powodów podanych
powyżej, państwo wywłaszczające jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.
Przyjmuje się, że odszkodowanie jest najczęstszą formą reparacji z tytułu
wywłaszczenia nielegalnego. W doktrynie prawa międzynarodowego i orzecznictwie
międzynarodowym

utrwalił

się

pogląd

o

różnicy

między

standardem

odszkodowawczym za wywłaszczenie legalne a standardem odszkodowawczym za
wywłaszczenie nielegalne. W przypadku wywłaszczenia nielegalnego odszkodowanie
musi być „pełne” (full), natomiast w przypadku wywłaszczenia legalnego dopuszcza się
możliwość by było ono „stosowne” (appropriate) lub „adekwatne” (adequate), czyli
niekoniecznie pełne. Odwołując się do sprawy Factory at Chorzów (Merits) Lord
Shawcross

wskazał,

„zajęcie”

że

(seizure)

będące

naruszeniem

umowy

międzynarodowej daje podstawę do wypłaty pełnych reparacji, natomiast we wszelkich
innych

przypadkach

wywłaszczenia
1321

odszkodowanie adekwatne
przeważającej

liczbie

mienia

poszkodowanemu

przysługuje

. To stanowisko zostało następnie utrwalone w

orzeczeń

w

sporach

wywłaszczeniowych.

Trybunały

potwierdziły, że odszkodowanie za wywłaszczenie nielegalne jest wyższe od
1320

Źródo: § 400 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0184.pdf,
13.03.2013.
1321
Lord Shawcross, “The Problems of Foreign Investment in International Law”, Requeil des Cours
1961-I, vol. 102, s. 345.
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odszkodowania za wywłaszczenie legalne. W tym sensie odszkodowanie za
wywłaszczenie nielegalne jest „pełne” (full) w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Przykładowo w sprawie SEDCO, Inc. v. Iran (Interlocutory) dotyczącej wywłaszczenia
połowy udziałów w spółce SERIDAN IUSCT podkreślił, że „wywłaszczenie nielegalne
jest poddane ostrzejszym wymogom odszkodowawczym”1322. Z tych powodów IUSCT
uznał, co następuje:
… skarżący, zgodnie ze swoim roszczeniem, musi otrzymać odszkodowanie za pełną
wartość wywłaszczonych udziałów w SERIDAN, niezależnie od tego, czy ze względu
na zastosowanie Treaty of Amity lub, niezależnie, międzynarodowego prawa
zwyczajowego, i bez względu na to, czy z innych powodów wywłaszczenie było
legalne1323.

Innymi słowy, IUSCT potwierdził, że skarżącemu w wyniku naruszenia Treaty of
Amity lub międzynarodowego prawa zwyczajowego przysługuje odszkodowanie
odpowiadające pełnej wartości wywłaszczonego mienia i to bez względu na to czy było
ono legalne z innego powodu, na przykład zostało przeprowadzone na cel publiczny.
Tylko

w

nielicznych

orzeczeniach

trybunały

międzynarodowe

w

sporach

wywłaszczeniowych nie czyniły rozróżnienia w zakresie wysokości odszkodowania ze
względu na legalność lub nielegalność wywłaszczenia. Pozornie taka sytuacja miała
miejsce w sprawie Phillips Petroleum Co. Iran:
110. Trybunał uważa, że rozróżnienie na odebranie legalne/nielegalne, które w
międzynarodowym prawie zwyczajowym w dużej mierze wynika ze sprawy [Factory
at Chorzów (Merits)] (28 września 1928) jest relewantne wyłącznie w dwóch
przypadkach: kiedy może być zasądzona restytucja mienia oraz kiedy może być
zasądzone odszkodowanie za jakikolwiek wzrost wartości mienia między datą
odebrania a datą wyroku arbitrażowego lub sądowego zasądzającego odszkodowanie.
Decyzja w sprawie [Factory at Chorzów (Merits)] nie jest podstawą jakiegokolwiek
twierdzenia, że legalne odebranie wymaga niższego odszkodowania niż to które jest
równe wartości mienia w dniu odebrania1324.

W tym konkretnym orzeczeniu rzekomy brak zróżnicowania wysokości odszkodowania
ze względu na legalność wywłaszczenia był krytykowany przez doktrynę prawa
międzynarodowego1325. Niesłusznie. W rzeczywistości bowiem IUSCT dokonał

1322

Źródło : ILM 1986, vol. 25, s. 631.
Źródło: ILM 1986, vol. 25, s. 635.
1324
§ 110 wyroku. Źródło: IUSCT Reports 1990, vol. 21, s. 122.
1325
A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection, Oxford 2008, s. 201.
1323
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zróżnicowania wysokości odszkodowania w dwóch przypadkach – restytucji mienia
oraz wzrostu jego wartości w okresie między wywłaszczeniem a wypłatą
odszkodowania. Ponadto, zakładając, że zarówno dla odszkodowania legalnego, jak i
nielegalnego trybunał przyjął standard odszkodowania pełnego, zarzuty stawiane przez
doktrynę pod adresem składu orzekającego są bezpodstawne. Przytoczony fragment
świadczy o czymś zupełnie odwrotnym od tego, co jest mu zarzucane. Skoro bowiem
trybunał przyjmuje standard odszkodowania pełnego dla wywłaszczenia legalnego, to
znaczy że w przypadku wywłaszczenia nielegalnego jest on – logicznie rzecz ujmując –
nawet wyższy od odszkodowania pełnego.
To że odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nielegalnego jest wyższe od
odszkodowania za wywłaszczenie legalne potwierdza najnowsze orzecznictwo w
sprawach inwestycyjnych. W sprawie Mondev Int. Ltd. v. USA z 2002 r. trybunał
wskazał, że „[i]stnieje różnica między odszkodowaniem zaoferowanym lub
wypłaconym za odebranie legalne oraz odszkodowanie za zajęcie bezprawne”1326. W
sprawie Vivendi Universal S.A. v. Argentina z 2007 r. dotyczącej wywłaszczenia
koncesji i innych aktów niezgodnych z argentyńsko-francuskim BIT z 1991 r. francuska
spółka dochodziła 317 milionów USD z tego tytułu. W wyroku trybunał stwierdził, że
standard zwyczajowy wynikający z orzeczenia Factory at Chorzów (Merits) „pozwala,
jeżeli wymagają tego fakty, wyższej stawki tego co można odzyskać niż to co
przewiduje art. 5 (2) [argentyńsko-francuskim BIT z 1991 r.] za wywłaszczenie
legalne”1327. Zdaniem trybunału standard wyższego odszkodowania ma charakter nie
tylko zwyczajowy, ale można go przede wszystkim przeciwstawić standardowi
odszkodowania za wywłaszczenie legalne.
4.4. Restitutio in integrum i obowiązek określonego zachowania

W wyroku The Factory at Chorzów (Jurisdiction) STSM uznał, że
„gdziekolwiek to możliwe, restitutio in pristinum jest naturalnym [sposobem – dodano]
naprawienia jakiegokolwiek naruszenia” prawa międzynarodowego w związku z

1326

§ 71 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1076.pdf, 13.03.2013. W
wyroku tym na określenie odszkodowania za wywłaszczenie legalne trybunał posługiwał się terminem
compensation, natomiast na określenie odszkodowania za wywłaszczenie nielegalne – damages.
1327
Patrz: 8.2.5 § wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0215.pdf,
29.07.2012.
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wywłaszczeniem mienia1328. Stanowisko to STSM rozwinął w przywoływanym
powyżej wyroku z 1928 r. w sprawie Factory at Chorzów (Merits), w którym uznał
restytucje za podstawową formę reparacji1329. Ze względu na wskazanie przez STSM w
1928 r. restytucji jako podstawowej formy reparacji w kolejnych dekadach trybunały
międzynarodowe zmagały się z koniecznością wyboru między dwiema formami
reparacji – mniej praktyczną restytucją i bardziej praktycznym odszkodowaniem. Warto
przypomnieć, że takie rozważania towarzyszyły wszystkim tym sporom, w których
nacjonalizacja lub wywłaszczenie zostały uznane za nielegalne. Jak to ujął IUSCT w
wyroku w sprawie Amoco International Finance Corp. (Partial) „[j]est szczególnie
wymowne, że wszystkie wyroki, które przyjęły standard restytucji dotyczą
wywłaszczenia uznanego za nielegalne”1330.
Restytucja jest stosunkowo mało praktyczną formą reparacji. Z uwagi na mało
praktyczny charakter w szeregu sporów wywłaszczeniowych cudzoziemcy w ogóle nie
wnosili o zwrot odebranego mienia. Taka sytuacja miała miejsce, między innymi, w
sprawie Lena Goldfields Ltd. dotyczącej faktycznego anulowania przez ZSRR koncesji
z 1925 r. należącej do angielskiej spółki górniczej, w sprawie Losinger et Cie. v.
Yugoslavia1331 dotyczącej braku poszanowania przez władze Jugosławii umowy ze
szwajcarską spółką oraz w sprawie Sapphire Int. Petroleums Ltd. v. National Iranian
Oil Co. dotyczącej wywłaszczenia przez Iran, za pośrednictwem irańskiej państwowej
spółki naftowej National Iranian Oil Co., kontraktu na wydobycie ropy w Iranie1332.
Istnieją co najmniej trzy przyczyny uzasadniające to dlaczego w sporach
wywłaszczeniowych skarżący nie wnoszą o restytucję, lecz o odszkodowanie za
wywłaszczone mienie. Po pierwsze, wywłaszczone mienie mogło przestać istnieć w tej
1328

Źródło: PCIJ Publications 1927, Series A – N° 9, s. 28 (http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf, 12.03.2013)
1329
Patrz: PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 47 (http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 12.03.2013).
1330
§ 206 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1363.
1331
Sprawa ta dotyczyła braku poszanowania przez Jugosławię kontraktu ze szwajcarską spółką prawa
kantonu Berno na budowę linii kolejowych w jednym z regionów Jugosławii. Pierwotnie w 1929 r.
kontrakt zawarły władze autonomicznego okręgu Pozarevac z amerykańską spółką American Oriental
Construction Syndicate. W momencie powstania sporu stronami kontraktu były już władze Jugosławii i
wspomniana spółka prawa kantonu Berno. Skargę w imieniu swojego obywatela pod rozstrzygnięcie
STSM wniosła Szwajcaria z uwagi na odmowę Jugosławii poddania sporu pod arbitraż, czyli wbrew
postanowieniom kontraktu z 1929 r. Więcej: PCIJ Publications 1935, Series C – N° 48, s. 7 i n.
(http://www.icj-cij.org/pcij/serie_C/C_78/C78_02_Losinger_Pieces_procedure_ecrite.pdf, 12.03.2013).
1332
Wszystkie trzy przykłady spraw, w których cudzoziemcy nie wnosili o restytucje mienia w wykładzie
w ramach Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego wymienia profesor R. Higgins: R. Higgins,
„International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes”, Recueil des Cours
1991-V, s. 315.
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samej formie faktycznej, w jakiej istniało w dniu wywłaszczenia. W sporze dotyczącym
odebrania chorzowskiej fabryki i stanowiącym przedmiot kilku orzeczeń STSM Polska
argumentowała, iż sprawa ta straciła oparcie w stanie faktycznym. Z tego właśnie
powodu Niemcy jeszcze przed wydaniem w 1928 r. ostatecznego wyroku w sprawie
Factory at Chorzów (Merits)

zrezygnowały z dochodzenia restytucji na rzecz

odszkodowania, ponieważ „w obecnych okolicznościach chorzowska fabryka nie
koresponduje już z fabryką, która istniała przed odebraniem w 1922 r.”1333. Zdaniem R.
Higgins to właśnie to stwierdzenie skłoniło STSM do przyjęcia w wyroku Factory at
Chorzów (Merits) z 1928 r. warunkowości restytucji jako formy reparacji za naruszenie
prawa międzynarodowego1334. Warunkowość restytucji wynika z następującego
fragmentu wyroku: „[r]estytucja rodzajowa, lub, jeśli to nie jest możliwe, wypłata sumy
korespondującej z wartością, która poniesiona by została w wyniku reparacji …”1335.
Podobnie w sprawie LIAMCO v. Libya pojedynczy arbiter uznał, że choć restytucja jest
zasadą prawa międzynarodowego, jednocześnie „… jest uwarunkowana możliwością
wykonania, a w konsekwencji obarczona swoją niemożliwością”1336. Co więcej w
sprawie tej arbiter podkreślił, że niemożliwość zwrotu mienia jest typowa zwłaszcza w
domenie międzynarodowej1337. Po drugie, wywłaszczone mienie mogło przestać istnieć
w tej samej formie prawnej, w której istniało w dniu wywłaszczenia. Przykładowo, taka
sytuacja może mieć miejsce, gdy wywłaszczone mienie przechodzi na rzecz osoby
trzeciej bona fide. W konsekwencji wykonanie orzeczonej przez trybunał restytucji
mienia jest mało realne. Po trzecie, w sytuacji gdy o restytucji decyduje trybunał
międzynarodowy istnieją określone przeszkody jurysdykcyjne uniemożliwiające zwrot
wywłaszczonego

mienia.

Sądy

krajowe

w

przeciwieństwie

do

trybunałów

międzynarodowych posiadają jurysdykcję wobec wszystkich stron zaangażowanych w
proces wywłaszczenia. Podobnie, sądy krajowe w przeciwieństwie do trybunałów
międzynarodowych

mają

pełną

jurysdykcję

nad

mieniem,

które

podlega

wywłaszczeniu.

1333

Źródło: PCIJ Publications 1927, Series A – N° 9, s. 17, http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf, 12.03.2013.
1334
Por. R. Higgins, op. cit., s. 316.
1335
Fragment wyroku w sprawie Factory at Chorzów (Merits) dostępny w: PCIJ Publications 1928,
Series
A
–
N°
17,
s.
47
(http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 23.02.2013).
1336
Źródło: ILR 1982, vol. 62, s. 198.
1337
Ibidem.
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Problematyka restytucji z tytułu nielegalnego wywłaszczenia stała się
szczególnie aktualna w latach 60-ych i 70-ych XX w., kiedy wiele państw
rozwijających się w ślad za treścią rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ starało się
odzyskać suwerenność nad swoimi surowcami naturalnymi. Jeżeli cofnięcie koncesji
naftowych z tamtego okresu uznać za niezgodne z prawem międzynarodowym
wywłaszczenie, należy zastanowić się, jakie formy reparacji mogły przysługiwać z tego
tytułu. W szczególności, czy akty wywłaszczeniowe mogły zostać uznane za nieważne
(null and void) a w konsekwencji, czy możliwe było przywrócenie cudzoziemcom
wszystkich praw wynikających z koncesji. Dwoma najbardziej znanymi wyrokami w
sporach wywłaszczeniowych podejmujących problematykę restytucji w kontekście
koncesji naftowych były dwie sprawy z 1977 r. – Texaco Overseas Petroleum Co. v.
Libya (Merits) i LIAMCO v. Libya. W pierwszej, Texaco, trybunał rozpoczął swoje
rozważania na temat restytucji od stwierdzenia, iż wyrok trybunału musi się opierać, po
pierwsze, na jurisprudence constante trybunałów międzynarodowych, a po drugie, na
poglądach doktryny prawa międzynarodowego. Przywołał najważniejszy prejudykat
STSM, a mianowicie Factory at Chorzów (Merits), rozważając, czy wyrażony w nim
obowiązek zwrotu mienia jest zasadą, za którą należy podążać w sprawach o odebranie
koncesji naftowych:
98. Można by twierdzić, że w sprawie, w której położono podwaliny pod tą zasadę
[Factory at Chorzów (Merits) – dodano], zasada ma jedynie walor obiter dictum,
natomiast nie prawdziwego ratio decidendi, ponieważ formalnie nie wniesiono o
restytucję rodzajową, jak również niemożliwość restytucji rodzajowej została uznana za
sprawą porozumienia między stronami. Niemniej, fakt pozostaje taki, że zasada ta
została wyrażona w tak ogólny sposób, że trudno nie jest postrzegać jej jako zasady
argumentowania mającej wartość precedensu: bardzo liczne cytaty z tej części opinii w
monografiach doktryny potwierdzają …, że wszyscy autorzy widzą w niej deklarację
zasady1338.

Trybunał uznał, iż restytucja wyraża zasadę, a nie wyjątek od zasady, nawet jeżeli z
prejudykatu z 1928 r. może wynikać coś odmiennego. W dalszej kolejności w sprawie
Texaco trybunał przywołał sprawę Martini II Case (Italy v. Venezuela) wenezuelskowłoskiej komisji arbitrażowej z 1930 r. W sprawie tej trybunał przychylił się do
twierdzenia, iż nałożenie na spółkę prawa włoskiego Lanzoni, Martini & Co.
określonych niesprawiedliwych obowiązków za sprawą wyroku wenezuelskiego sądu
1338

§ 98 wyroku. Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 32.
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„musi podlegać anulowaniu pod hasłem reparacji”1339. Sprawa Martini II jest
szczególnie adekwatna dla sprawy Texaco, ponieważ reparacje nie przybrały w niej
postaci odszkodowania, lecz restytucji polegającej na anulowaniu aktu sprzecznego z
prawem. Ponadto w Texaco trybunał przywołał szereg wyroków STSM i MTS1340, jak
również opinie przedstawicieli doktryny wspierających pogląd o restytucji, włącznie z
poglądami profesora P. Guggenheima o tym, iż „skutkiem reparacji jest anulowanie
normy sprzecznej z prawem”1341. Konkludując trybunał stwierdził:

… ten trybunał musi uznać, iż restitutio in integrum jest, zarówno na podstawie zasad
prawa libijskiego, jak i na podstawie zasad prawa międzynarodowego normalną sankcją
za niewykonanie zobowiązań kontraktowych, oraz nie ma zastosowania jedynie wtedy
gdy restytucja status quo ante jest niemożliwa1342.

W konsekwencji trybunał uznał odebranie przez Libię koncesji naftowych za sprzeczne
z prawem międzynarodowym i zasądził ich restytucję w postaci obowiązku
poszanowania przez Libię ich postanowień. W drugiej ze spraw dotyczących libijskich
koncesji naftowych orzeczonych w 1977 r., LIAMCO v. Libya, trybunał arbitrażowy
osiągnął zgoła odmienne rozstrzygnięcie. Trybunał nie orzekł o restytucji, lecz o
odszkodowaniu twierdząc, że ta pierwsza jest, niestety, uwarunkowana możliwością
wykonania. Powołując się na jednego z przedstawicieli doktryny, V. Friedmana,
stwierdził:
… jest uznane, iż nie jest możliwe zmuszenie Państwa do dokonania restytucji, w
rzeczywistości konstytuowałoby to niedającą się tolerować ingerencję w wewnętrzną
suwerenność państwa1343.

Zdaniem trybunału w świetle norm prawa międzynarodowego restytucja jest sprzeczna
z zasadą poszanowania suwerenności państwa ponieważ, po pierwsze, wymusza
anulowanie suwerennych aktów państwa polegających na nacjonalizacji sektora
naftowego, po drugie, nacjonalizacja może być uzna za tzw. „akt państwa” (act of state)
niepodlegający zdaniem doktryny anglosaskiej ocenie przez władze sądowniczą i, po
trzecie, „brak jest wystarczających podstaw dla [stwierdzenia] faktu, iż nacjonalizacja z
1339

Źródło: „Arbitral Award in the Martini Case”, AJIL 1931, vol. 25, nr 3, s. 585 lub
http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_II/975-1008.pdf, 12.03.2013.
1340
Przywołano między innymi sprawy The Mavrommatis Jerusalem Concessions (Merits) (STSM) i
Barcelona Traction Light and Power Company, Ltd. (MTS).
1341
§ 102 wyroku. Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 35.
1342
§ 109 wyroku. Ibidem, s. 36.
1343
Źródło: ILM 1981, vol. 20, s. 63.
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naruszeniem koncesji jest międzynarodowym deliktem za którym kryje się środek w
postaci restytucji”1344. Ostatecznie trybunał zasądził 13 milionów USD odszkodowania
z tytułu utraty rafinerii i urządzeń oraz 66 milionów USD z tytułu utraty praw
wynikających z koncesji naftowych1345.
Współczesne orzecznictwo wywłaszczeniowe również podejmuje analizę
restytucji jako formy reparacji za wywłaszczenie nielegalne, mimo iż w przeważającej
większości sporów trybunały międzynarodowe decydują się raczej na zasądzenie
pełnego odszkodowania niż na restytucję mienia. W orzecznictwie tym na szczególną
uwagę zasługuje problematyka rozróżnienia restytucji jako formy reparacji od
obowiązku określonego zachowania, do czego często w wyrokach zobowiązują
trybunały międzynarodowe. Obydwa pojęcia mogą być tożsame, ale tylko pod
warunkiem, gdy zasądzony obowiązek określonego zachowania jest de facto
przywróceniem praw, które zostały odebrane w wyniku wywłaszczenia. Szczególnych
rozważań w tym zakresie dostarcza interpretacja art. 54 (1) Konwencji ICSID:
Każde Umawiające się Państwo uzna orzeczenie wydane zgodnie z tą Konwencją jako
wiążące, jak również wykona zobowiązania pieniężne nałożone przez to orzeczenie w
granicach swojego terytorium, w taki sam sposób, w jaki byłoby ono prawomocne
orzeczenie sądu tego Państwa1346.

Z wykładni literalnej tego przepisu wynika, iż trybunały arbitrażowe powołane przez
ICSID mogą zasądzać jedynie odszkodowanie pieniężne. Jak jednak zauważa Ch.
Schreuer „byłoby błędem wnioskować z tego przepisu, że trybunał ICSID nie może
orzec o zadośćuczynieniu niepieniężnym takim jak środek tymczasowy lub nakaz
konkretnego zachowania”1347. Również travaux preparatoires nie wspierają poglądu o
zawężającej interpretacji tego przepisu, który zredagowano w taki sposób jedynie w
obawie o implementację orzeczeń, natomiast nie wyklucza on możliwości zasądzania
określonego zachowania1348. Wśród sporów inwestycyjnych, zarówno tych orzekanych
przez trybunały ICSID, jak i innych, odnaleźć można szereg przykładów restytucji i
zasądzenia określonego zachowania, m.in. Goetz and Others v. Burundi, Technicas
Medioambientales TECMED v. Mexico, Enron Corp. and Ponderosa Assets L.P. v.
1344

Ibidem, s. 64.
Do podobnych wniosków doszedł trybunał w sprawie Amco Asia Corp. and others v. Indonesia
(Merits) z 1984 r. Zdaniem trybunału restitution in integrum nie może mieć miejsca, ponieważ narusza
suwerenność państwa. § 202 wyroku (ILM 1985, vol. 24, s. 1032).
1346
Źródło: https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf, 13.03.2013.
1347
Ch. Schreuer, “Non-Pecuniary Remedies in ICSID Arbitration”, AI 2004, vol. 20, nr 4, s. 328.
1348
Ibidem.
1345
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Argentina (Jurisdiction), CMS Gas Transmission Co. v. Argentina, ADC v. Hungary i
LG&E Energy Corp. and others v. Argentina (Award).
W sprawie Goetz and Others v. Burundi burundyjskie władze cofnęły
belgijskiemu inwestorowi certyfikat działalności w wolnej strefie ekonomicznej. W
decyzji o odpowiedzialności trybunał uznał, że Burundi może zwolnić się z
odpowiedzialności poprzez wypłatę

odszkodowania albo

przyznanie

nowego

certyfikatu. Ostatecznie strony zawarły ugodę1349. W 2004 r. w sprawie Technicas
Medioambientales TECMED v. Mexico dotyczącej cofnięcia pozwolenia na
prowadzenie wysypiska odpadów skarżący wnosił o cofnięcie decyzji o zakazie
prowadzenia wysypiska. Trybunał odmówił rozważań nad ten temat z uwagi na to, iż
żądanie restytucji miało jedynie charakter subsydiarny wobec roszczenia o
odszkodowanie1350. W tym samym roku w decyzji jurysdykcyjnej w sprawie Enron
amerykański inwestor domagał się wstrzymania poboru i uznania za nielegalne
określonego rodzaju podatki (stamp tax) nałożone na niego przez część argentyńskich
prowincji. Według Argentyny trybunał nie miał możliwości żądania od niej
określonego

zachowania

a

jedynie

miał

prawo

do

uznania

środków

wywłaszczeniowych za nielegalne i zasądzenie stosownego odszkodowania. W decyzji
trybunał stwierdził:
79. Analiza uprawnień międzynarodowych sądów i trybunałów do orzekania środków
dotyczących zachowania lub środków tymczasowych, jak również pokaźnej praktyki
jaka jest dostępna w tym zakresie, pozostawia ten Trybunał bez jakiejkolwiek
wątpliwości co do faktu, iż takie uprawnienia są rzeczywiście dostępne1351.

Na poparcie swoich twierdzeń trybunał powołał się, między innymi, na wyroki w
sprawach Rainbow Warrior i Goetz and Others v. Burundi. Przytaczając sprawę Goetz
trybunał uznał, że obowiązek określonego zachowania wynikający z ugody zawartej
między stronami i zatwierdzonej przez trybunał nie pozbawia tego obowiązku mocy
prawnej1352. Z kolei na standard wyrażony w decyzji trybunału w sprawie Enron
powołał się trybunał orzekający w 2005 r. w innej sprawie przeciwko Argentynie –
CMS Gas Transmission Co. v. Argentina. Sprawa ta dotyczyła, podobnie jak większość
1349

Więcej:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=D
C536&caseId=C151, 12.03.2013.
1350
Patrz: 39 i 183 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0854.pdf,
13.03.2013.
1351
§ 79 decyzji. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0290.pdf, 12.03.2013.
1352
§ 80 decyzji. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0290.pdf, 12.03.2013.
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sporów przeciwko Argentynie, pozbawienia inwestora praw wynikających z koncesji
przyznanych w procesie prywatyzacji wielu sektorów argentyńskich usług publicznych.
Co

prawda

trybunał

uznał,

że

w

okolicznościach

argentyńskiego

kryzysu

gospodarczego orzeczenie przez trybunał powrotu do stanu prawnego sprzed kryzysu
jest mało realne, nie wykluczył możliwości by bezpośrednio strony sporu, CMS oraz
Argentyna, w drodze dwustronnych negocjacji przywróciły zobowiązania będące
między nimi w mocy przed kryzysem1353.
Dwoma

najbardziej

aktualnymi

obecnie

sprawami

inwestycyjnymi

podejmującymi problematykę obowiązku określonego zachowania to sprawy ADC v.
Hungary z 2006 r. i LG&E Energy Corp. and others v. Argentina (Award) z 2007 r. W
pierwszej z nich trybunał przypomniał orzeczenie ETPC w sprawie Papamichalopoulos
and Others v. Greece z 1993 r., w którym ETPC nakazał greckiemu rządowi zwrot
odebranych przez niego nieruchomości na potrzeby budowy bazy greckiej marynarki
wojennej, a jedynie w braku możliwości zwrotu wypłatę przez Grecję stosownego
odszkodowania1354. Ostatecznie w sprawie ADC trybunał zasądził odszkodowanie. W
drugiej sprawie, LG&E , trybunał nie zgodził się na propozycję skarżącej spółki,
LG&E, inwestującej w dystrybucję gazu w Argentynie by to trybunał w swoim wyroku
„zaprosił” (invite) Argentynę do złożenia formalnych gwarancji przywrócenia ram
prawnych regulujących rynek obrotu gazem sprzed kryzysu1355. Podobnie zatem
trybunał wybrał odszkodowanie jako formę reparacji. Konkludując można postawić
tezę, iż współcześnie trybunały inwestycyjne stosują wyrok STSM w sprawie Factory
at Chorzów (Merits) w taki sposób, iż nie orzekają o restytucji mienia z powodu jej
niepraktycznego charakteru, natomiast pozostawiają stronom swobodę przywrócenia
określonych gwarancji w drodze negocjacji dwustronnych.
4.5. Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nielegalne

W sprawie Factory at Chorzów (Merits) STSM wskazał, że „reparacje muszą …
zlikwidować wszelkie konsekwencje aktu bezprawnego i przywrócić stan, który z
dużym prawdopodobieństwem istniałby, gdyby nie doszło do popełnienia tego
1353

Patrz: 399-407 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0184.pdf,
12.03.2013.
1354
§ 497-500 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf,
12.03.2013.
1355
§ 81-84 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0462.pdf, 12.03.2013.
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aktu”1356. Wskazał, że odszkodowanie jest jedną z form reparacji, która powinna być
stosowana przez trybunały międzynarodowe w sytuacji, gdy, po pierwsze, brak jest
realnej możliwości restytucji odebranego mienia oraz, po drugie, gdy restytucja
stanowiłaby zbyt daleko idące obciążenie dla państwa wywłaszczającego w porównaniu
do wypłaty odszkodowania. STSM podkreślił również, że odszkodowanie nie powinno
się ograniczać do wartości mienia z momentu wywłaszczenia1357. Długoletnia praktyka
trybunałów międzynarodowych zapoczątkowana wyrokiem w sprawie Factory at
Chorzów (Merits) pozwoliła na ustalenie, co rozumieć pod pojęciem odszkodowania za
wywłaszczenie nielegalne. W sprawie CMS Gas Transmission Co. v. Argentina z 2005
r. trybunał, odwołując się do wyroku arbitrażowego z 1923 r. w sprawie Lusitania Case
(US v. Germany) dotyczącej zatopienia amerykańskiego statku Lusitania w trakcie I
wojny światowej1358, jak również do treści Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr
56/83 z 2002 r. w sprawie odpowiedzialności państw za akty niezgodne z prawem
międzynarodowym1359, określił odszkodowanie za wywłaszczenie nielegalne w
następujący sposób:
401. Celem odszkodowania jest pokrycie wszelkich ‘dających się oszacować szkód
włącznie z utratą zysków w takim zakresie w jakim to ustalono’. W sposób naturalny o
odszkodowanie wnosi się jedynie, gdy nie sposób wyrównać szkody poprzez restytucję.
Decyzja w Lusitani, kolejnej epokowej sprawie, stanowi, iż ‘fundamentalną koncepcją
odszkodowania jest … reparowanie za doznane szkody; sądowo zatwierdzone
odszkodowanie za bezprawie; środek powinien być proporcjonalny do straty …1360.

Odszkodowanie

za

wywłaszczenie

nielegalne

jest

kwalifikowaną

odmianą

odszkodowania za wywłaszczenie legalne. Odszkodowanie to, po pierwsze, obejmuję
szkodę rzeczywiście poniesioną (damnum emergens), jak i utracone przyszłe korzyści
(lucrum cessans); po drugie, odszkodowanie szacuje się wyjątkowo na dzień wypłaty
odszkodowania, a nie dzień wywłaszczenia; po trzecie, odszkodowanie obejmuje
zarówno szkodę materialną, jak i szkodę niematerialną.
i.

damnum emergens i lucrum cessans

1356

Por. PCIJ Publications 1928, Series A – N° 17, s. 47, http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, 23.02.2013.
1357
Ibidem.
1358
Por. RIAA 2006, vol. VII, s. 32 i n.
1359
Por. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83&Lang=E, 13.03.2013.
1360
§ 401 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0184.pdf, 12.03.2013.
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Po pierwsze, odszkodowanie za wywłaszczenie nielegalne jest „pełne” (full) w
tym sensie, iż obejmuje zarówno szkodę rzeczywiście poniesioną (damnum emergens),
jak i utracone przyszłe korzyści (lucrum cessans). Jak zauważa Y. Dinstein ten
dychotomiczny podział w sporach wywłaszczeniowych na szkodę poniesioną i przyszłą
wywodzi się ze spraw o naruszenie kontraktów. Analogia do prawa kontraktów jest
rzeczywiście bardzo trafna. Wskazuje bowiem, iż lucrum cessans powinno być
rekompensowane zawsze, natomiast damnum emergens tylko wtedy, gdy mamy do
czynienia z wywłaszczeniem nielegalnym1361. Stanowisko o zupełności odszkodowania
za wywłaszczenie, obejmującego i szkodę poniesioną i przyszłe korzyści, jest silnie
zakorzenione w polskiej doktrynie prawa. Już w 1933 r. profesor M. Zimmermann
odwołując się do polskiego prawa i praktyki podkreślił:
Rzecz prosta, że odszkodowanie musi być zupełne i musi wyrównywać wszystkie
szkody, wynikłe z wywłaszczenia dla wywłaszczonego1362.

W przypisie to tego fragmentu tekstu M. Zimmermann wskazał wprost, że
odszkodowanie musi obejmować zarówno szkodę rzeczywiście poniesioną (damnum
emergens), jak i utracone przyszłe korzyści (lucrum cessans)1363.
Równolegle do poglądów doktryny teza o zupełności odszkodowania była
wyrażana przez orzecznictwo międzynarodowe w sporach wywłaszczeniowych już od
początku XX w. W pierwszej połowie XX w. zapadło kilka wyroków komisji
dwustronnych, w których prawo do odszkodowania za lucrum cessans zostało
potwierdzone co do zasady, nawet jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy nie
doszło do jego zasądzenia z tego właśnie tytułu. Do spraw takich należą Salvador
Commercial Company z 1902 r. i Martini I Case (Italy v. Venezuela) z 1903 r. W
sprawie Salvador Commercial Company El Triunfo Company otrzymała koncesje
transportowo-handlowe w salwadorskim porcie El Triunfo. W 1899 r. Salwador
zdecydował się na wywłaszczenie koncesji. Równolegle przed lokalnymi sądami
toczyło się postępowanie upadłościowe spółki. Komisja nie zdecydowała się na
zasądzenie odszkodowania za utratę przyszłych zysków spółki, zwłaszcza w

1361

Y. Dinstein, “Deprivation of Property of Foreigners under International Law” [w:] N. Ando, E.
McWhinney, R. Wolfrum (ed.), Liber Amicorum. Judge Schigeru Oda, The Hague 2002, vol. 2, s. 865.
1362
M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Sdudjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 279.
1363
Ibidem, przyp. 1.
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okolicznościach zakończenia przez nią realnej działalności. Nie wykluczyła jednak
takiej możliwości:
Na mocy postanowień protokołu oraz uznanych reguł trybunałów międzynarodowych
w podobnych sprawach nie można się zgodzić na odszkodowanie, które ma za swoją
podstawę prawdopodobne przyszłe dochody przedsiębiorstwa sumarycznie
doprowadzonego do końca. Niezależnie od dowodów o wyliczonej stopie wzrostu
zarobków i zysków od początku do pierwszej połowy 1898 r., i jakkolwiek koncesja w
świetle swoich postanowień będzie nadal obowiązywać przez dwadzieścia jeden lat,
jesteśmy ograniczeni przez wspomnianą regułę przed założeniem, że stopa zysków
wzrośnie przez resztę okresu w takim samym stopniu, o ile w ogóle, lub nawet że
będzie kontynuować [generowanie] zysków w wysokości rzeczywiście wskazanej przez
dowody Salwadoru …1364.

W sprawie Martini komisja rozważała skargę włoskiej spółki Lanzoni, Martini & Co.,
która w 1898 r. otrzymała od Wenezueli koncesję na zarządzanie jedną z lokalnych
spółek wenezuelskich, a zwłaszcza prawo do wydobycia węgla, pobierania opłat od
transportu osób i towarów. Obszar koncesyjny obejmował kopalnie, 810 km² terenu i
przeszło 30 mil linii kolejowej. W wyniku wojny domowej z 1902 r. włoska spółka
poniosła szkody polegające na naruszeniu postanowień licencji poprzez rządową
blokadę portu morskiego, powojenne obniżenie klasy tego portu do klasy portu
krajowego, a w konsekwencji brak możliwości eksportu węgla. W części decyzji
dotyczącej lucrum cessans włosko-wenezuelska komisja podkreśliła, iż „w opinii
głównego arbitra, wyrażanej kilkukrotnie, Wenezuela nie może być odpowiedzialna za
spekulacyjne zyski, niemniej w niniejszej sprawie zyski nie są całkowicie
spekulacyjne”1365. W 1930 r. do podobnych wniosków co komisja w sprawie Martini w
doszła komisja amerykańsko-gwatemalska w P. W. Shufeldt Claim (USA, Guatemala).
Komisja uznała prawo do odszkodowania za lucrum cessans, ale tylko pod warunkiem,
że zyski te nie będą niedookreślone i spekulacyjne:
Damnum emergens jest zawsze możliwe do odzyskania, natomiast lucrum cessans musi
mieć charakter bezpośredniego pożytku z kontraktu, jak również nie może być zbyt
niedookreślone lub spekulatywne1366.

1364

Źródło: RIAA 2006, vol. XV, s. 478 (http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XV/455-479.pdf,
03.01.2012).
1365
Źródło: RIAA 2006, vol. X. s. 666.
1366
RIAA 2006, vol. II, s. 1099.
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Do problematyki zupełności odszkodowania z tytułu wywłaszczenia koncesji
powrócono w praktyce trybunałów międzynarodowych po II w.ś. W 1963 r. w sporze
między kanadyjską spółką wydobywczą prawa prowincji Ontario a Iranem, Sapphire
International Petroleums Ltd. v. NIOC, pojedynczy arbiter uznał, iż odszkodowanie
obejmuje zarówno szkodę realnie poniesioną, jak i przyszłe zyski. Stwierdził, że tak
rozumiane odszkodowanie przysługuje nawet wtedy, gdy brak jest możliwości
precyzyjnego oszacowania szkody – przed wszczęciem postępowania arbitrażowego w
przedmiotowej sprawie kanadyjska spółka nie generowała jeszcze zysków, ponieważ
nie rozpoczęła wydobycia na przyznanym jej obszarze koncesyjnym. Mimo tego
trybunał stwierdził:
Ale nawet jeżeli istnienie szkody jest niepewne, jakkolwiek jest jasne, że skarżący miał
możliwość odnalezienia ropy, możliwość którą obydwie strony uznały za bardzo
korzystną. Czy utrata tej możliwości daje podstawę do odszkodowania?
Nie jest konieczne wykazanie poniesienia konkretnej szkody by zasądzić
odszkodowanie. Wręcz przeciwnie, kiedy takie wykazanie nie jest możliwe, w
szczególności w rezultacie zachowania autora szkody, wystarczy by arbiter mógł uznać
z dostatecznym prawdopodobieństwem istnienie i zakres szkody 1367.

Mając to na uwadze w oparciu o zasadę ex aequo et bono i opinię niezależnego eksperta
arbiter oszacował przysługujące kanadyjskiej spółce odszkodowanie. Z tytułu
utraconych zysków zasądził spółce 2 000 000 USD. Nie zawsze odszkodowanie z
tytułu lucrum cessans było tak wysokie. W 1979 r. w sprawie AGIP SpA v. Congo
trybunał zasądził na rzecz włoskiego inwestora symboliczne 3 franki francuskie1368.
Poglądy o konieczności zaliczenia do wysokości szkody, a co za tym idzie i
odszkodowania, przyszłych zysków były przedmiotem rozważań również IUSCT.
Przykładowo w sprawie American International Group, Inc. v. Iran dotyczącej
nacjonalizacji sektora ubezpieczeniowego, a konkretnie spółki córki Iran America
należącej w po części do amerykańskiego giganta AIG, IUSCT przyjął następujące
zasady

oszacowania

znacjonalizowanego

mienia

na

potrzeby

należnego

odszkodowania:

1367

§ 15 wyroku. Źródło: ILR 1963, vol. 35, s. 187 i 188. Patrz również: R. Higgins, “International Law
and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes, General Course of Public International
Law”, Recueil des Cours, 1991-V, s. 191.
1368
Patrz: dictum wyroku. Źródło: ILR 1984, vol. 67, s. 343.
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Trybunał stanowi odpowiednio, iż Iran America, która była strukturą operacyjną, musi
być oszacowana jako stale działające przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wszystkie
czynniki które składają się na wartość spółki, włącznie z przewidywanymi
przychodami1369.

W przypisie do tego fragmentu wyroku trybunał podbudował swoje stanowisko
odwołując się do bogatego jurisprudence constatnte w tym zakresie, m.in. do wyroków
w przywoływanych powyżej sprawach Factory at Chorzów (Merits), P. W. Shufeldt
Claim (USA, Guatemala) i Lena Goldfields Ltd1370. Bardzo ciekawych wniosków na
temat zupełności odszkodowania dostarcza orzecznictwo w sprawach inwestycyjnych.
W 1992 r. zapadł wyrok w stosunkowo ciekawej sprawie Southern Pacific Properties v.
Egypt dotyczącej odpowiedzialności Egiptu za zerwanie w 1977 r. porozumienia z
hongkońskim inwestorem na budowę kompleksu hotelowo-turystycznego w okolicach
historycznych piramid w Gizie. W sprawie trybunał nie kwestionował obowiązku
uwzględnienia lucrum cessans w wysokości odszkodowania. To co natomiast jest
szczególne dla tej konkretnej sprawy to wskazanie przez trybunał konkretnej daty, do
której utracone przyszłe zyski mogły być maksymalnie naliczane. Cezurę czasową w
tym przypadku wyznaczał rok 1979, gdy ochroną Konwencji UNESCO w sprawie
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. piramid w Gizie i
jej bezpośredniego otoczenia. Zatem przyszłe zyski mogły być naliczone na
niekorzysść Egiptu jedynie w okresie od 1977 r. do 1979 r.1371.
Współczesne

orzecznictwo

inwestycyjne

wspiera

zasadę

zupełności

odszkodowania. Niewątpliwie jednak orzecznictwo to, w ślad za takimi sprawami jak
Salvador Commercial Company z 1902 r. i Martini I Case (Italy v. Venezuela) z 1903
r., charakteryzuje się daleko posuniętą ostrożnością w wyrównywaniu szkód
cudzoziemców za utracone przez nich przyszłe zyski. W sprawie Metalclad
Corporation v. Mexico z 2000 r. trybunał stwierdził:
… tam gdzie przedsiębiorstwo nie działało przez wystarczająco długi okres czasu by
ustanowić historię działalności lub gdy nie było ono w stanie wykazać zysku, przyszłe
zyski nie mogą posłużyć w zdeterminowaniu wartości stale działającego
przedsiębiorstwa lub uczciwej wartości rynkowej1372.

1369

Źródło: http://www.iusct.net/Documents/En/1579.aspx, 10.03.2013.
Ibidem, przyp. 21.
1371
Patrz: ILM 1993, vol. 32, s. 974.
1372
§ 120 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf, 14.03.2013.
1370
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Sprawa Metalclad została przywołana w sprawie Autopista Concesionada de
Venezuela, C.A. v. Venezuela (Merits) z 2003 r., której Wenezuela udzieliła koncesji
jednej ze spółek na utrzymanie i zarządzanie systemem autostrad w zamian za
możliwość pobierania opłat za przejazd (toll system). Z uwagi na protesty społeczne
wywołane wzrostem cen, umowa ze spółką nie mogła być realizowana. Jak
argumentowała Wenezuela odszkodowanie z tytułu utraconych przez inwestora zysków
nie należało się, skoro inwestycja znajdowała się we wstępnej fazie realizacji, a
inwestor nie mógł wykazać zysków, jakie w rzeczywistości osiągnął. Trybunał podzielił
to stanowisko. Choć sprawa opierała się na kontrakcie koncesyjnym (tzw. contrac
claim), a nie na umowie międzynarodowej (tzw. treaty claim), trybunał arbitrażowy
powołał się na orzecznictwo międzynarodowe, m.in. sprawę Metalclad, jak również
stwierdził, że do analogicznych wniosków doszedłby również wtedy, gdyby orzekał w
oparciu o prawo międzynarodowe1373. Podobnie w sprawie Siemens A.G. v. Argentina z
2007 r., w której Siemens wnosił o zasądzenie 124 000 000 USD tytułem utraconych
przyszłych zysków z argentyńskich inwestycji. Podając aż pięć różnych argumentów
trybunał odmówił zasądzenia jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu lucrum
cessans1374.
ii.

szacowanie odszkodowania

Po drugie, odszkodowanie z tytuły nielegalnego wywłaszczenia może
obejmować coś więcej aniżeli tylko szkodę rzeczywiście poniesioną wraz z przyszłymi
korzyściami. Może ono obejmować wszystko to, co cudzoziemiec „utracił” w okresie
między wywłaszczeniem a przyznanym mu odszkodowaniem. Odebrane przez państwo
mienie niekoniecznie musi utracić swoją wartość w momencie jego odebrania. Wręcz
przeciwnie. Zwłaszcza w wyniku nacjonalizacji odebrane mienie służy do
kontynuowania działalności gospodarczej i w ten sposób generuje pożytki, które
powiększają wartość odebranego mienia, a zatem i należnego odszkodowania. Szereg
trybunałów próbując właściwie oszacować wysokość odszkodowania za wywłaszczenie
nielegalne odwołało się w tym zakresie do sprawy Factory at Chorzów (Merits), w
1373

§§ 359-360 i 365 wyroku. Źródło:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=D
C610_En&caseId=C192, 16.01.2012.
1374
§§ 378-385 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0790.pdf,
16.03.2013.
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której STSM nakazał Polsce przywrócenie stanu, jaki istniałby gdyby do
wywłaszczenia w ogóle nie doszło. Za wnioskami STSM podążył, między innymi,
trybunały arbitrażowe w sprawach Texaco Overseas Petroleum Co. and California
Asiatic Oil Co. v. Libya (Final) z 1977 r. i ADC v. Hungary z 2006 r. Jak już
wspominano powyżej źródłem sprawy Texaco była nacjonalizacja libijskiego sektora
naftowego, a w konsekwencji odebranie amerykańskim przedsiębiorcom libijskich
koncesji naftowych. Choć ostatecznie trybunał orzekł o restytucji praw wynikających z
koncesji równolegle wypowiedział się na temat standardu odszkodowania za
wywłaszczenie nielegalne. Przywołując opinię J. de Arechangi wskazał:
Fakt, iż odszkodowanie zakłada, jak to ujął STSM, ‘wypłatę sumy korespondującej z
wartością, która musiałby zostać poniesiona przy okazji restytucji, ma duży wpływ na
jego zakres. W konsekwencji deprecjacji walut i opóźnień występujących w wymiarze
sprawiedliwości wartość skonfiskowanego mienia może być wyższa w momencie
decyzji sądowej niż w momencie aktu bezprawnego. Skoro rekompensata pieniężna
musi, w takim zakresie w jakim to możliwe, odzwierciedlać restytucje, wartość na
moment wypłaty odszkodowania należy uznać za kryterium1375.

Według J. de Arechangi ze względu na częste zmiany wartości walut, jak również
długość w dochodzeniu odszkodowania w postępowaniach sądowych, szacowanie
odszkodowania na moment wywłaszczenia nie odpowiada rzeczywistej wartości tego
co powinno przysługiwać poszkodowanemu cudzoziemcy. Znacznie sprawiedliwszą
metodą zdaniem uczonego jest określenie odszkodowania na moment jego wypłaty. Na
ten konkretny fragment w sprawie Texaco powołał się trybunał międzynarodowy w
sprawie inwestycyjnej ADC v. Hungary, która dotyczyła wywłaszczenia przez
węgierskie władze praw cypryjskiej spółki do zarządzania budapesztańskim lotniskiem.
Trybunał orzekł w niej co następuje:
497. Jakkolwiek w niniejszym typie sui generis zastosowanie standardu [Factory at
Chorzów (Merits) – dodano] wymaga by data wyceny była datą Wyroku a nie datą
wywłaszczenia, skoro jest to właśnie to, co jest konieczne do przywrócenia Skarżących
do tej samej sytuacji, w jakiej byliby, gdyby nie doszło do wywłaszczenia. Takie
podejście nie jest bezpodstawne. STSM w sprawie [Factory at Chorzów (Merits) –
dodano] stwierdził, iż odszkodowanie ‘niekoniecznie ogranicza się do wartości
przedsiębiorstwa na moment pozbawienia posiadania’ …1376.

1375
1376

§ 102 wyroku. Źródło: ILM 1978, vol. 17, s. 35.
§ 497 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf, 10.03.2013.
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W konsekwencji trybunał uznał, że jedyną metodą jaka pozwala mu na „przywrócenie
skarżących do tej samej sytuacji, w jakiej byliby, gdyby nie doszło do wywłaszczenia”
jest oszacowanie wysokości odszkodowania na moment wydania wyroku. Na poparcie
swojego stanowiska trybunał przytoczył szereg wyroków, w których trybunały
międzynarodowe powoływały się na wyrok w sprawie Factory at Chorzów (Merits),
między innymi, przywołał sprawę Papamichalopoulos and Others v. Greece orzeczoną
w 1993 r. przez ETPC. Od wyboru momentu szacowania odszkodowania należy
oczywiście

odróżnić

odsetki,

jakie

trybunał

zasądza

równolegle

do

sumy

odszkodowania. Odsetki mogą stanowić inny mniej oczywisty przejaw przywrócenia
sytuacji cudzoziemca do takiego stanu, jakby istniałby gdyby nie doszło do naruszenia
prawa międzynarodowego w wyniku wywłaszczenia. Analiza orzecznictwa w sporach
wywłaszczeniowych dowodzi, iż istnieje ścisła korelacja między wyborem momentu
szacowania przysługującego poszkodowanemu odszkodowania, a wyborem daty, od
której trybunał nakazuje naliczanie odsetek od odszkodowania. W sytuacji gdy trybunał
międzynarodowy decyduje się na oszacowanie odszkodowania na moment ogłoszenia
wyroku, odsetki są naliczane dopiero od określonej daty po wyroku. Przykładowo, w
sprawie ADC v. Hungary trybunał zasądził odszkodowanie oszacowane na dzień
ogłoszenia wyroku. Nakazał jednocześnie naliczenie odsetek dopiero od 30-ego dnia po
dacie ogłoszenia wyroku1377. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w sprawie
Azurix v. Argentina. Trybunał zasądził w niej odszkodowanie szacując „uczciwą
wartość rynkową” (fair market value) inwestycji na chwilę przed wywłaszczeniem.
Mając to na uwadze nakazał naliczenie odsetek od dnia zerwania koncesji przez jedną
argentyńskich prowincji, czyli od dnia naruszenia argentyńsko-amerykańskiego BIT z
1991 r., do dnia wydania wyroku, a następnie od 60-ego dnia po dacie ogłoszenia
wyroku do momentu wypłaty odszkodowania, jeżeli Argentyna zwlekałaby z wypłatą
odszkodowania1378. W konsekwencji wszędzie tam, gdzie trybunały nie zdecydowały
się na oszacowanie odszkodowania na moment ogłoszenia wyroku mogły one w
dalszym ciągu realizować postulaty wynikające z Factory at Chorzów (Merits) poprzez
zasądzenie odsetek liczonych od dnia naruszenia zobowiązania międzynarodowego
poprzez

moment

ogłoszenia

wyroku

aż

do

rzeczywistej

wypłaty

takiego

odszkodowania.

1377
1378

§ 543 wyroku. Ibidem.
§ 440 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf, 12.03.2013.
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iii.

odszkodowanie za krzywdę

Odpowiedzialność międzynarodowa z tytułu wywłaszczenia nielegalnego
oznacza obowiązek przywrócenia do stanu sprzed naruszenia. Tam gdzie nie jest to
możliwe w postaci restytucji, powinno to nastąpić poprzez wypłatę pełnego
odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach obok odszkodowania za szkodę materialną
cudzoziemcy mogą również liczyć na zadośćuczynienie za szkodę niematerialną –
krzywdę (ang. intangible loss, franc. préjudice moral). Jak zauważył trybunał
arbitrażowy w sprawie Lusitania Case (US v. Germany):
Ten poszkodowany, który na mocy postanowień prawa międzynarodowego jest
uprawniony do zadośćuczynienia za sprowadzoną [na niego – dodano] szkodę
niematerialną skutkującą cierpieniem psychicznym, zranieniem jego uczuć,
upokorzeniem, wstydem, poniżeniem, utratą pozycji społecznej, skazą na jego
wiarygodności lub jego reputacji, nie może być wątpliwości i takie odszkodowanie
powinno być proporcjonalne do szkody niematerialnej. Takie odszkodowanie jest
bardzo realne, a sam fakt, iż trudno je zmierzyć lub oszacować według standardów
pieniężnych, czyni je mimo wszystko realnym i nie daje jakiegokolwiek powodu, dla
którego poszkodowanej osobie nie powinno się w konsekwencji zadośćuczynić na
równi z odszkodowaniem za szkodę1379.

Choć Lusitania dotyczyła zatopienia amerykańskiego statku pasażerskiego podczas
pierwszej wojny światowej, a nie wywłaszczenia, przetoczony fragment miał niemałe
znaczenie dla powstania jurisprudence constante w zakresie zadośćuczynienia za
krzywdę w sporach wywłaszczeniowych. Rzeczywistym prejudykatem w tym zakresie
było oczywiście orzeczenie STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits).
Wynikający z orzeczenia obowiązek przywrócenia do stanu sprzed naruszenia oznacza
nie tylko wyrównanie czegoś, co zostało realnie utracone, ale również zadośćuczynienie
za zło, które zostało popełnione. W sporach wywłaszczeniowych w wyniku
zastosowania środków wywłaszczeniowych dochodziło do utraty dobrego imienia i
reputacji (good will), utraty klientów, upadku marki, poniżającego i nieludzkiego
traktowania osób, niepewności i poczucia zagrożenia wywołanego siłowym zajęciem i
zniszczeniem przedsiębiorstwa, osadzeniem menedżerów i pracowników w więzieniach
a następnie ich ekspulsja z kraju miejsca inwestycji. Wszystko to da się zakwalifikować
1379

Źródło: RIAA 2006, vol. VII, s. 40.
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jako szkoda niematerialna będąca rezultatem wywłaszczenia pośredniego, która
również powinna być zrekompensowana. Jedną z najbardziej znanych spraw
wywłaszczeniowych, w której doszło do zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę jest
sprawa Benvenuti & Bonfant v. Congo z 1980 r. Zgodnie ze stanem faktycznym w
sprawie w 1973 r. włoska spółka Benvenuti & Bonfant slr (B&B) i rząd w Brazzaville
podpisały porozumienie, na mocy którego powołano wspólną spółkę prawa
kongijskiego, PLASCO, produkującą butelkowaną wodę mineralną. Wbrew umowie
kongijskie władze nie ustanowiły monopolu PLASCO na produkcję i dystrybucję
butelkowanej wody, nie przyznały spółce ulg podatkowych i ustanowiły maksymalną
cenę za butelkę wodę na poziomie poniżej kosztów produkcji. W 1976 r. B&B
otrzymała pismo informujące, iż PLASCO stała się spółką państwową. Główny zakład
produkcyjny został siłowo zajęty przez kongijskie wojsko, a włoski personel uszedł z
kraju w obawie o prześladowanie. Przed trybunałem B&B starało się wykazać, iż w
wyniku działań kongijskich władz B&B poniosła straty niematerialne polegające na
utracie zaufania wśród kredytodawców i dostawców inwestora, jak również braku
możliwości prowadzenia działalności we Włoszech. Trybunał w następujący sposób
odniósł się do twierdzeń B&B:
4.96. Trybunał nie posiada żadnych dowodów zdolnych do ustalenia, czy twierdzenia
B&B pod tym tytułem są prawdziwe. W rzeczywistości B&B ogranicza się do prostego
stwierdzenia nie wspartego żadnymi konkretnymi dowodami … Niemniej, biorąc pod
uwagę środki, których obiektem była B&B, i postępowań z nich wynikających, które
niewątpliwie zakłóciły działalność B&B, Trybunał uważa za słuszne zasądzić na jej
rzecz sumę 5 000 000 CFA [franków środkowo-afrykańskich – dodano]1380.

Jak wskazuje powyższy fragment wysokość zadośćuczynienia za straty niematerialne
została oszacowana według kryterium słuszności z powodu braku jakichkolwiek innych
realnych kryteriów wyceny wartości niematerialnych. Mimo wyroku zasądzającego
zadośćuczynienie za straty niematerialne w sprawie Benvenuti & Bonfant v. Congo
współcześnie trybunały międzynarodowe sporadycznie decydują się na jego zasądzanie.
Przykładowo, w sprawie Technicas Medioambientales TECMED v. Mexico inwestor
dochodził rekompensaty za zniszczenie reputacji (damage to reputation) w wyniku
cofnięcia przez meksykańskie władze pozwolenia na prowadzenie wysypiska odpadów.
Ta część roszczenia inwestora nie spotkała się jednak ze szczególnym uznaniem

1380

§§ 4.96 wyroku. Źródło: ILR 1984, vol. 67 s. 379.
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trybunału, który nie zasądził zadośćuczynienia z uwagi na brak dowodów. Innymi
słowy, trybunał nie wykluczył takiej możliwości1381. Na zasądzenie zadośćuczynienia
za krzywdę zdecydował się natomiast w 2008 r. trybunał międzynarodowy w sprawie
Desert Line Projects LLC v. Yemen. W latach 1999-2002 omański inwestor, Desert
Line Projects LLC, zawarł z rządem Jemenu, reprezentowanym przez prezydenta A.
Abdullaha Saleha, szereg kontraktów na budowę dróg asfaltowych w głębi jemeńskiego
terytorium. Mimo realizacji większości robót drogowych, jemeńskie władze zwlekały z
zapłatą podważając wycenę wykonanych prac. Kilkukrotnie na placu budowy
dochodziło

do

siłowych

starć

między

wojskiem,

personelem

inwestora

a

podwykonawcami, którzy domagali się zapłaty za świadczone przez nich usługi
drogowe. Inwestor zarzucił Jemenowi utratę wiarygodności i prestiżu, jak również
sprowadzenie niepewności i strachu na swój personel przetrzymywany, zarówno przez
wojsko, jak i zbrojne plemiona, z których wywodzili się podwykonawcy. Rozważając
roszczenie od odszkodowanie z tego tytułu trybunał odwołał się do zacytowanego
powyżej wyroku w sprawie Lusitania Case (US v. Germany)1382. Ostatecznie zasądził
stosowne odszkodowanie argumentując to następująco:
Trybunał Arbitrażowy stwierdza, że naruszenie BIT przez Pozwanego, a szczególności
zastosowanie przymusu fizycznego wobec menedżerów Skarżącego, było umyślne i
dlatego jest przejawem odpowiedzialności opartej na winie. W konsekwencji, na
Pozwanym spoczywa obowiązek reparacji za szkodę poniesioną przez Skarżącego,
niezależnie od tego czy o charakterze fizycznym, moralnym czy materialnym. Trybunał
Arbitrażowy podziela stanowisko Skarżącego, iż jego szkoda była znacząca, skoro
miała wpływ na zdrowie fizyczne menedżerów Skarżącego, jak również wiarygodność i
reputację Skarżącego1383.

Jednym z ciekawszych wniosków, do jakich doszedł trybunał w sprawie Desert Line
Projects LLC v. Yemen jest uznanie prawa osób prawnych na równi z osobami
fizycznymi do zadośćuczynienia za krzywdę. Niemniej, zdaniem trybunału, takie prawo
przysługuje jedynie w wyjątkowych okolicznościach1384.

1381

§§ 39 i 198 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0854.pdf,
16.03.2013.
1382
§ 289 wyroku. Źródło: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0248_0.pdf,
23.02.2013.
1383
§ 290 wyroku. Ibidem.
1384
§ 289 wyroku. Ibidem. Uznanie prawa osób prawnych do odszkodowania za krzywdę jest natomiast
powszechne w orzecznictwie prawnoczłowieczym, a zwłaszcza orzecznictwie ETPC. Takie prawo ETPC
potwierdził m.in. w sprawie Comingersoll v. Portugal. Więcej na ten temat: M. Emberland,
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***

5. Podsumowanie
Fundamentem jurisprudence constante w sporach wywłaszczeniowych jest
orzeczenie STSM w sprawie Factory at Chorzów (Merits) z 1928 r. Orzeczenie w
sprawie

chorzowskiej

fabryki

było

najczęściej

przywoływanym

w

sporach

wywłaszczeniowych. Dało początek bogatemu zbiorowi orzecznictwa w zakresie
odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Orzecznictwo to charakteryzuje się
następującymi cechami:
1)

Wyjątkowo wywłaszczenie mienia cudzoziemca jest legalne w świetle
prawa międzynarodowego, nawet jeżeli nie towarzyszy mu jakiekolwiek
odszkodowanie. Wywłaszczenie legalne bez odszkodowania to nic innego
jak „konfiskata”.

2)

Choć wywłaszczenie i bezpodstawne wzbogacenie stanowią dwa odrębne
tytuły dochodzenia odszkodowania, współczesne orzecznictwo w sporach
wywłaszczeniowych sugeruje, iż bezpodstawne wzbogacenie może
stanowić uzasadnienie wypłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia,
skoro w procesie wywłaszczenia państwo nabywa mienie cudzoziemca
(vide Ronald S. Lauder v. Czech Republic).

3)

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia przysługuje zarówno za
wywłaszczenie legalne, jak i za wywłaszczenie nielegalne w świetle prawa
międzynarodowego (vide Norwegian Shipowners’ Claims).

4)

W świetle bogatego orzecznictwa międzynarodowego w sporach
wywłaszczeniowych odszkodowanie za wywłaszczenie powinno być
„szybkie”, „adekwatne”, i „skuteczne”. W międzynarodowym prawie
zwyczajowym taki standard określa się jako tzw. „minimalny standard
ochrony”. Trybunały międzynarodowe w sporach wywłaszczeniowych
podjęły próbę nadania rzeczywistego znaczenia tym pojęciom.

“Compensating Companies for Non-Pecuniary Damage: Comingersoll S.A. v. Portugal and the
Ambivalent Expansion of the ECHR Scope, BYIL 2003, vol. 74, s. 409 i n.
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5)

Wywłaszczenie nielegalne w świetle prawa międzynarodowego ma
szczególny charakter, ponieważ wiąże się z obowiązkiem cofnięcia do
stanu sprzed naruszenia. Cofnąć do stanu sprzed naruszenia można
poprzez restytucję, a dopiero gdy jest ona niemożliwa poprzez wypłatę
odszkodowania (vide Amoco International Finance Corp. (Partial)).

6)

Odszkodowanie za wywłaszczenie nielegalne ma charakter kwalifikowany
wobec odszkodowania za wywłaszczenie legalne. Jest „pełne” (full) w tym
sensie, iż obejmuje zarówno szkodę rzeczywiście poniesioną (damnum
emergens), jak i utracone przyszłe korzyści (lucrum cessans). Wyjątkowo
odszkodowanie za wywłaszczenie nielegalne może obejmować nie tylko
odszkdoowanie za szkodę, ale również zadośćuczynienie za krzywdę (vide
Benvenuti & Bonfant v. Congo). Wyjątkowo również jego wysokość może
być szacowana na moment wypłaty odszkodowania, a nie na moment
wywłaszczenia.
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ZAKOŃCZENIE
We wstępie do przedmiotowej rozprawy doktorskiej została przytoczona opinia
M. Zimmermanna, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, z monografii
uczonego pt. Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego. W monografii
opublikowanej w 1933 r. profesor w następujących słowach opisał stan badań nad
zagadnieniem wywłaszczenia w przedwojennej doktrynie prawa:
Jedną z nielicznych instytucji prawnych, które uważa się w literaturze za oddawna
ustalone i niesporne, jest instytucja wywłaszczenia. Utarło się powszechne przekonanie,
że pojęcie wywłaszczenia jest już dostatecznie zbadane i określone i nie budzi już
żadnych wątpliwości … Tem dziwniejszy musi się wydawać fakt, że przy bliższym
zbadaniu okazuje się coś przeciwnego1385.

Jak wskazują rozważania wyłożone na kartach niniejszej rozprawy, opinia profesora
M. Zimmermanna jest ponadczasowa. W XX w. nie było takiego okresu, w którym
wywłaszczenie byłoby dostatecznie zbadane i określone. W minionym wieku instytucja
wywłaszczenia stale ewoluowała, odzwierciedlając aktualne przemiany polityczne
gospodarcze i społeczne. W konsekwencji myśl profesora wyrażona w 1933 r. odnosi
się nie tylko do problematyki wywłaszczenia w latach 20-ych i 30-ych XX w.,
ale do problematyki wywłaszczenia na przestrzeni całego XX w.
Lata 20-e i 30-e XX w. były tym okresem, w którym wywłaszczenie
po raz pierwszy w historii zostało uregulowane w międzynarodowym prawie
zwyczajowym. W 1922 r. zapadł wyrok w sprawie Norwegian Shipowners’ Claims.
W 1926 i 1928 r. STSM wydał wyroki w sprawach Certain German Interests in Polish
Upper Silesia (Merits) i Factory at Chorzów (Merits) dotyczące fabryki chorzowskiej
na polskim Górnym Śląsku. W 1938 r. sekretarze stanu USA i Meksyku wymienili
obszerną korespondencję poświęconą meksykańskim środkom nacjonalizacyjnym.
Za

sprawą

tej

korespondencji,

jak

i

wspomnianych

wyroków

trybunałów

międzynarodowych w prawie międzynarodowym zwyczajowym wykształcił się tzw.
minimalny standard ochrony cudzoziemców. Na mocy tego standardu państwa
wywłaszczające były zobowiązane do wypłaty szybkiego, adekwatnego i skutecznego
odszkodowania za wywłaszczenie mienia cudzoziemców. Problematyka wywłaszczenia
mienia cudzoziemców, a zwłaszcza problematyka odszkodowania za wywłaszczenie
1385
M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 1
(pisownia oryginalna).
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takiego mienia, była przedmiotem rozważań trybunałów międzynarodowych w sporach
wywłaszczeniowych nie tylko w latach 20-ych i 30-ych, ale na przestrzeni całego XX
w. W latach 80-ych XX w. orzecznictwo wywłaszczeniowe poszerzyło się o sprawy
dotyczące wywłaszczenia pośredniego – Starrett Housing Corp. v. Iran (Interlocutory)
i Tippetts, Abbett, McCarthy and Stratton v. TAMS-AFFA. W pierwszej dekadzie XXI
w. trybunały międzynarodowe orzekały w zakresie tzw. wywłaszczenia regulacyjnego –
Pope & Talbot v. Canada (Interim). Mimo upływu ponad 80-u lat od opublikowania
w 1933 r. rozprawy Wywłaszczenie. Studjum z dziedziny prawa publicznego opinia
M. Zimmermana wyrażona na kartach tej rozprawy, jest wciąż aktualna. Pod koniec
XX w. i na początku XXI w. wydawało się, że wywłaszczenie w prawie
międzynarodowym jest dostatecznie zbadane i określone. Niemniej, na skutek nowych
sporów, praktyka trybunałów międzynarodowych w zakresie wywłaszczenia wciąż
ewoluuje. Nie może zatem dziwić fakt, że przy bliższym zbadaniu również
współcześnie wywłaszczenie nadal budzi wątpliwości natury prawnej.
We wstępie do przedmiotowej rozprawy doktorskiej został określony jej cel –
zbadanie przeszło 200-u wyroków trybunałów międzynarodowych oraz około 20-u
wyroków sądów krajowych orzekających w sporach wywłaszczeniowych z udziałem
cudzoziemców.

Szczegółowym

celem

rozprawy

było

zbadanie

związków

i prawidłowości panujących między orzeczeniami w sprawach o wywłaszczenie
wydawanymi

w

międzynarodowe

różnych
i

na

okresach

podstawie

historycznych

różnych

norm

przez
prawa

różne

trybunały

międzynarodowego.

Przykładowo, dlaczego Irańsko-Amerykański Trybunał Arbitrażowy (dalej: IUSCT)
orzekający w amerykańsko-irańskich sporach majątkowych był skłonny powoływać się
na decyzje francusko-włoskiej komisji arbitrażowej z lat 50-ych XX w.1386.
Analogicznie, dlaczego IUSCT lub współczesne trybunały arbitrażowe rozstrzygające
spory inwestycyjne były skłonne powoływać się na wnioski STSM w sprawie Factory
at Chorzów (Merits) z 1928 r. lub amerykańsko-meksykańskiej komisji roszczeniowej
z 1948 r.1387. Przykładów takiego odwoływania się przez trybunały międzynarodowe
do dorobku swoich poprzedników jest oczywiście wiele. Najważniejsze z tych
przykładów zostały opisane w przedmiotowej rozprawie doktorskiej. Wszystkie one

1386

W sprawie Oil Field of Texas, Inc. v. Iran and others z 1986 r. IUSCT przywołał decyzję w sprawie
Décision N° 196 z 1952 r.
1387
Przykładowo, w sprawach Siemens A.G. v. Argentina oraz Vivendi Universal S.A. v. Argentina
trybunały przywołały sprawę Jalapa Railroad and Power Co. (USA v. Mexico) z 1948 r.
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prowokują

pytania

o

zasadność,

logikę

i

metodologię

działań

trybunałów

międzynarodowych rozstrzygających spory międzynarodowe w oparciu o dorobek
poprzedników.
W wyniku analizy orzecznictwa wywłaszczeniowego w postaci przeszło 200-u
wyroków trybunałów międzynarodowych oraz około 20-u wyroków sądów krajowych,
można śmiało uznać, iż teza o istnieniu szczególnego zbioru orzecznictwa w zakresie
wywłaszczenia, tzw. jurisprudence constante w sporach wywłaszczeniowych,
jest

prawdziwa.

Analiza

dowodzi,

iż

w

oparciu

o

dorobek

trybunałów

międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych powstał szczególnego rodzaju zbiór
orzecznictwa liczący minimum trzydzieści prejudykatów z zakresu wywłaszczenia.
Zbiór ten niekoniecznie jest przejawem międzynardowego prawa zwyczajowego,
choć za taki z niewątpliwie można go uznać. W 1962 r. G. Christie zauważył, iż zbiór
ten powstaje sprawa po sprawie, albowiem „metoda common law budowania sprawa po
sprawie jest niewątpliwie najlepszą metodą, a w rzeczywistości prawdopodobnie jedyną
metodą,

rozwoju

prawnego1388”.

Czy

zbiór

orzecznictwa

trybunałów

międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych można uznać za przejaw
międzynarodowego

prawa

zwyczajowego

w

ściśle

wybranych

aspektach

wywłaszczenia, trudno jednoznacznie przesądzać. Z jednej strony do jurisprudence
constante należą bardzo ważne prejudykaty sprzed kilkudziesięciu lat (vide Factory at
Chorzów

(Merits)),

które

stanowiły

inspirację

dla

wielu

trybunałów

międzynarodowych. Z drugiej jednak strony jurisprudence constante nie może być
przejawem stałej i jednolitej praktyki państw, skoro poglądy państw na temat
wywłaszczenia stale ewoluują, co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie
w orzecznictwie międzynarodowym. Jurisprudence constante jest zbiorem stosunkowo
luźno powiązanych ze sobą orzeczeń, w tym sensie, iż na zbiór ten składają się
orzeczenia wydawane na podstawie różnych norm prawa międzynarodowego,
przez różne trybunały międzynarodowe i w różnych okresach historycznych. Między
trybunałami międzynarodowymi nie istnieją żadne powiązania instytucjonalne, żadne
powiązania materialnoprawne lub formalnoprawne, czego najlepszym przykładem
są wydane w odstępie zaledwie dziesięciu dni dwa zupełnie różne wyroki w sprawach
o identycznym stanie faktycznym – CME Czech Rep. B.V. v. Czech Republic (Partial)

1388

G. Christie, “What Constitutes a Taking of Property under International Law?”, BYIL 1962, vol. 38, s.
338.
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i Ronald S. Lauder v. Czech Republic. Mimo, iż orzeczenia konstytuujące jurisprudence
constante w sporach wywłaszczeniowych są wydawane:
1) przez różne trybunały międzynarodowe;
2) na podstawie różnych norm prawa międzynarodowego;
3) w zupełnie różnych okresach historycznych;
jurisprudence constante jest zbiorem orzecznictwa, który określa, czym współcześnie
wywłaszczenie

jest

w

prawie

międzynarodowym.

W

praktyce

trybunały

międzynarodowe mają możliwość czerpać z bogatego dorobku swoich poprzedników.
Każdy kolejny trybunał rozstrzygający spór wywłaszczeniowy ma możliwość osiągnąć
słuszne i spójne z dotychczasowym dorobkiem rozstrzygnięcie, a jednocześnie
wzbogacić ten dorobek o nowe własne przemyślenia i wnioski. Przykładowo,
jurisprudence constante w sporach wywłaszczeniowych stało się ważnym narzędziem
pozwalającym na nadanie rzeczywistego znaczenia pojęciom zawartym w normach
prawa międzynarodowego, czyli w podstawach prawnych wyroków wydawanych przez
trybunały międzynarodowe. Większość wielostronnych i dwustronnych umów
międzynarodowych dotyczących wywłaszczenia nie definiuje bowiem pojęć w nich
zawartych.
Dzięki istnieniu jurisprudence constante trybunałów międzynarodowych
w sporach wywłaszczeniowych możliwe było uznanie, iż następujące zagadnienia
w zakresie wywłaszczenia są bezsporne. Można je uznać za realizację postulatów
de lege lata:
Po pierwsze, w świetle jurisprudence constante można sformułować definicję
wywłaszczenia w sytuacji, gdy prawu międzynarodowemu nie jest znana definicja
legalna tego pojęcia. W sprawie Ronald S. Lauder v. Czech Republic trybunał
arbitrażowy, odwołując się, między innymi, do dorobku wywłaszczeniowego
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stwierdził, że „formalne wywłaszczenie
to środek nacelowany na ‘transfer mienia’”, natomiast „wywłaszczenie de facto
ma miejsce wtedy, gdy państwo pozbawia właściciela jego ‘prawa do korzystania,
użyczania i sprzedaży (jego) mienia”1389. Wywłaszczenie bezpośrednie i pośrednie
zostało również zdefiniowane w sprawie M. R. Feldman v. Mexico (Merits).

1389
§ 200 wyroku. W sprawie tej trybunał odwołał się do wyroku ETPC w sprawie Mellacher and Others
v. Austria.
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Po drugie, w świetle jurisprudence constante w prawie międzynarodowym
wywłaszczenie jest jednym i tym samym środkiem pozbawienia cudzoziemcy mienia,
niezależnie od zastosowanej terminologii – „wywłaszczenia”, „nacjonalizacji”, a nawet
„konfiskaty”. Za zdaniem odrębnym arbitra H. Holtzmanna do sprawy Starrett Housing
Corp. v. Iran (Interlocutory) należy powtórzyć, iż „[p]ojęcia ‘wywłaszczenie’,
‘nacjonalizacja’,

‘odebranie’,

‘konfiskata’

są

stosowane

nieomal

zamiennie

w literaturze tego przedmiotu …”1390. Prawo międzynarodowe nie koncentruje się
bowiem na terminologii wywłaszczeniowej, ale raczej na kryteriach legalności
wywłaszczenia i ewentualnych skutkach jego zastosowania.
Po trzecie, podmiotem wywłaszczającym jest państwo. Jurisprudence constante
precyzuje, iż pod pojęciem państwa należy rozumieć organy jego władzy wykonawczej,
ustawodawczej i sądowniczej, a w przypadku państw federalnych również organy
władz stanowych. Za państwo należy również uznać wszelkiego rodzaju emanacje
państwa. Podmiotem wywłaszczanym jest cudzoziemiec, zarówno osoba fizyczna,
jak i osoba prawna. Jurisprudence constante precyzuje, jak należy określać
obywatelstwo osób fizycznych lub prawnych, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości
w jego zakresie. Ponadto, w świetle jurisprudence constante przedmiotem
wywłaszczenia, oprócz prawa własności, są wszelkie prawa majątkowe, włącznie
z prawami obligacyjnymi, dobrym imieniem i reputacją, jak również ekspektatywą
praw. Zgodnie z treścią wyroku w sprawie Amoco International Finance Corp.
(Partial) „wywłaszczenie … może objąć każde prawo będące przedmiotem transakcji
handlowej …”1391, czyli każde prawo o charakterze ekonomicznym i zbywalne.
Po czwarte, w świetle jurisprudence constante wyróżnia się dwie podstawowe
formy wywłaszczenia – wywłaszczenie bezpośrednie i pośrednie. Jurisprudence
constante miało szczególny wpływ na powstanie i nazwanie właściwie nieskończonej
liczby form wywłaszczenia pośredniego, czyli takiego, gdzie nie dochodzi
do formalnego transferu mienia, lecz zaledwie ingerencji w mienie lub jego kontrola.
W świetle jurisprudence constante można wyróżnić stałe cechy wywłaszczenia
pośredniego, które łącznie składają się na to pojęcie – brak otwartego formalnego
odebrania (overt taking) tytułu prawnego; obiektywny charakter wywłaszczenia
niezależny od intencji państwa; określona intensywność zastosowanego środka; brak

1390
1391

Źródło: http://www.iusct.com//Documents/En/1702.aspx, 02.01.2012.
§ 108 wyroku. Źródło: ILM 1988, vol. 27, s. 1343.
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konkretnego momentu wywłaszczenia, jak również wielość i różnorodność form
wywłaszczenia. Kryteriów tych próżno szukać w umowach międzynarodowych
regulujących problematykę wywłaszczenia.
Po piąte, w świetle jurisprudence constante można wyróżnić międzynarodowy
standard wywłaszczeniowy – zasady i kryteria, w świetle których państwo może
realizować suwerenne prawo do wywłaszczenia. W szczególności trybunały
międzynarodowe szczegółowo analizowały takie kryteria legalności wywłaszczenia jak
wysokość odszkodowania, cel publiczny odebrania, zakaz dyskryminacji, czy wymóg
due proces of law. Jeżeli te kryteria są spełnione, wywłaszczenie jest legalne. Jeżeli nie
są spełnione, państwo ponosi odpowiedzialność międzynarodową. Choć w obu
przypadkach wywłaszczonemu cudzoziemcy przysługuje odszkodowanie, w przypadku
wywłaszczenia nielegalnego ma ono charakter kwalifikowany. Może obejmować
zarówno szkodę rzeczywiście poniesioną (damnum emergens), jak i utracone przyszłe
korzyści (lucrum cessans). Wyjątkowo może również obejmować zadośćuczynienie
za krzywdę. W konsekwencji jurisprudence constante miało szczególny wpływ
na określenie obowiązku wypłaty odszkodowania, zarówno za wywłaszczenie legalne,
jak i nielegalne. W tym drugim przypadku prejudykatem najczęściej cytowanym
przez inne trybunały międzynarodowe jest sprawa The Factory at Chorzów (Merits).
Formułując postulaty de lege ferenda należy zastrzec, iż ich trafność będzie
podlegać weryfikacji w toku dalszej ewolucji jurisprudence constante w sporach
wywłaszczeniowych. Do najważniejszych postulatów de lege ferenda można zaliczyć
następujące:
Po pierwsze, najbardziej oczywistym postulatem wynikającym z jurisprudence
constante

trybunałów

międzynarodowych

w

sporach

wywłaszczeniowych

jest konieczność i możliwość sformułowania definicji legalnej wywłaszczenia w prawie
międzynarodowym. Wprowadzenie definicji legalnej do umów międzynarodowych
dotyczących wywłaszczenia umożliwiłoby rozstrzygnięcie wielu sporów o odebranie
mienia cudzoziemców. Przykładowo, wyraźne rozgraniczenie na wywłaszczenie
regulacyjne i realizację przez państwa kompetencji regulacyjnych pozwoliłoby
na udzielenie przez poszczególne trybunały międzynarodowe rozstrzygające nowe
spory wywłaszczeniowe odpowiedzi na pytanie, czy państwo podejmując określone
działanie lub zaniechanie wobec cudzoziemca w ogóle może ponosić odpowiedzialność
na gruncie prawa międzynarodowego.
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Po drugie, w oparciu o jurisprudence constante trybunałów międzynarodowych
w dotychczasowych sporach wywłaszczeniowych do norm prawa międzynarodowego
powinien zostać wprowadzony jednolity i spójny standard międzynarodowy w zakresie
odszkodowania za wywłaszczenie. W przeszłości, a zwłaszcza zaraz po II wojnie
światowej, wśród przedstawicieli doktryny socjalistycznej nie brakowało postulatów,
iż w wyniku nacjonalizacji cudzoziemcom nie przysługuje odszkodowanie. Ku takiemu
poglądowi skłaniał się, na przykład, profesor M. Lachs. Choć współcześnie sam wymóg
wypłaty odszkodowania z tytułu odebranego mienia nie budzi większych wątpliwości,
w dalszym ciągu nie ma zgody co należy rozumieć pod pojęciem wywłaszczenia
„pełnego” (full). Ponadto, jurisprudence constante bardzo wyraźnie wskazuje,
iż odszkodowanie należy się cudzoziemcom zarówno z tytułu wywłaszczenia
legalnego,

jak

i

międzynarodowego,

nielegalnego.
jak

Prawo

również

międzynarodowe,

dotychczasowe

doktryna

orzecznictwo

prawa

trybunałów

międzynarodowych nie pogłębiają tego problemu. Orzecznictwo międzynarodowe,
w ślad za istniejącymi normami prawa międzynarodowego, ogranicza się jedynie do
trywialnego stwierdzenia, że brak odszkodowania na gruncie prawa krajowego
prowadzi do obowiązku wypłaty odszkodowania na gruncie prawa międzynarodowego.
W przypadku, gdy państwo ponosi odpowiedzialność międzynarodową, orzecznictwo
międzynarodowe milczy na temat tego, czy brak odszkodowania w prawie krajowym
nie

pociąga

za

sobą

sankcji

tzw.

podwójnego

odszykowania

w

prawie

międzynarodowym. W pierwszej bowiem kolejności wywłaszczonemu cudzoziemcy
powinno

należeć

się

wyrównanie

poniesionej

szkody

wyrządzonej

przez

wywłaszczenie, a w drugiej – reparacje z tytułu samego naruszenia prawa
międzynarodowego, niezależnie od szkody wyrządzonej w wyniku wywłaszczenia.
Skoro w świetle prawa międzynarodowego cudzoziemcom przysługuje prawo stawania
przed

trybunałami

międzynarodowymi

z

roszczeniem

o

odszkodowanie

za wywłaszczone mienie, powinno im przysługiwać to tzw. podwójne odszkodowanie
obejmujące nie tylko odszkodowanie za szkodę, ale również odszkodowanie jako formę
reparacji. Dotychczasowe prawo międzynarodowe milczy na ten temat.
Po czwarte, warto zastanowić się, jak powinna kształtować się strona formalna
rozstrzygania sporów wywłaszczeniowych. Wszystkie spory wywłaszczeniowe
powinny być rozstrzygane w ramach jednej jurysdykcji międzynarodowej, np. ICSID,
czyli tym centrum, które posiada bodaj największe doświadczenie w zakresie
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rozstrzygania

sporów

wywłaszczeniowych.

Obecnie

spory

wywłaszczeniowe

są rozstrzygane przez nieskończenie wiele trybunałów arbitrażowych. W obrocie
międzynarodowym funkcjonuje wiele sporów, których międzynarodowy charakter
wynika bądź to z instytucji międzynarodowej, która jest powołana do jego
rozstrzygnięcia, bądź to z prawa międzynarodowego wskazanego jako prawo
właściwego dla jego rozstrzygnięcia. Kierowanie sporów wywłaszczeniowych
do jednej jurysdykcji międzynarodowej umożliwiłoby uniknięcie takiej sytuacji, jaka
miała miejsce, gdy w odstępie dziesięciu dni zapadły wyroki w sprawach CME Czech
Rep. B.V. v. Czech Republic (Partial) i Ronald S. Lauder v. Czech Republic.
Konkludując, od początku XX w. do chwili obecnej trybunały międzynarodowe
rozstrzygały spory wywłaszczeniowe odwołując się do dorobku swoich poprzedników
– innych trybunałów międzynarodowych. Z biegiem lat w wyniku tego procesu powstał
nietypowy zbiór orzecznictwa wywłaszczeniowego w sporach wywłaszczeniowych –
jurisprudence constante. Analiza problematyki wywłaszczenia w świetle jurisprudence
constante trybunałów międzynarodowych w sporach wywłaszczeniowych, tak w
zakresie pojęcia wywłaszczenia, podmiotu i przedmiotu wywłaszczenia, form
bezpośrednich

i

pośrednich

wywłaszczenia,

legalności

wywłaszczenia,

jak i odszkodowania z tytułu wywłaszczenia – pozwoliła na precyzyjne określenie,
czym współcześnie wywłaszczenie jest w prawie międzynarodowym. Pozwoliła
również na określnie, czym tak naprawdę jest sam zbiór jurisprudence constante
w sporach wywłaszczeniowych
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