
Rozdzial V. Status Sealandii 
w prawie mit:dzynarodowym 

Bartosz Ziemblicki1 

§ 1. W prowadzenie

Rozczarowanie wsp6kzesnq cywilizacjq, w tym nieproporcjonalnie wyso
kie obciqzenia publicznoprawne, inspirujq ludzi do pr6b zakladania wlasnych 
panstw. Dlatego szukajq oni luk w prawie mit,dzynarodowym, kt6re by to 
umozliwily. Tymczasem prawo mit,dzynarodowe milczy w kwestii mozliwosci 
zawlaszczenia terytorium przez jednostkt, w celu stworzenia nowego panstwa. 

Zalozone w 1967 r. na platformie przeciwlotniczej u wybrzezy Wielkiej 
Brytanii roku Ksit,stwo Sealandii niedawno obchodzilo 50-lecie swojego ist
nienia. Jego historia jest tak ciekawa, ze moglaby z powodzeniem stanowic 
scenariusz filmu fabularnego. Jednak Sealandia jest r6wniez przedmiotem zy
wego zainteresowania prawnik6w specjalizujqcych sit, w prawie mit,dzynaro
dowym. Jej status budzi bowiemwiele kontrowersji. 

Historia Sealandii wpisuje sit, w szerszy trend pr6b zakladania panstw przez 
osoby prywatne2• Jednak ma tez wiele cech jq wyr6zniajqcych i indywidualizu
jqcych. Poniewaz jest to tw6r precedensowy, badania nad nim doprowadzily 
do sprzecznych opinii w doktrynie. Celem niniejszego artykulu jest rekon
strukcja stanu faktycznego, przedstawienie poglqd6w doktryny i sqd6w od
nosnie do statusu prawnomit,dzynarodowego Sealandii i wyciqgnit,cie wnio
sk6w. Z powodu ograniczen objt,tosciowych niniejszego tekstu zrezygnowano 
z przytoczenia historii Sealandii. 

1 Dr, r.pr. B. Ziemb/icki - Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu. 
2 Takie wydarzenia wciqz majq miejsce. Np. w kwietniu 2015 r. zalozony zostal Liberland, 

o powierzchni 7 km kw., mieszczqcy sic, mic,dzy Serbiq a Chorwacjq. Zalozycielem byl Czech.
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Cz�sc I. Panstwo w prawie mi�dzynarodowym 

§ 2. Sealandia w orzecznictwie sctdowym

Status prawny Sealandii nigdy nie byl przedmiotem badania przez sqd mi�
dzynarodowy. Jednakze posrednio tym zagadnieniem dwukrotnie zajmowaly 
si� sqdy krajowe, a mianowicie sad brytyjski i niemiecki sqd administracyjny. 

I. Regina v. Bates

W sprawie sqdowej z 1968 r. Regina v. Bates3, dotyczqcej naruszenia ustawy 
o broni palnej, sqd uznal, ze nie ma w tym przypadku jurysdykcji nad dzia
laniami Bates6w. Juz na wst�pie nalezy wyjasnic, ze sprawa nie dotyczyla ju
rysdykcji terytorialnej, bo jasne bylo, ze platforma Roughs Tower lezy poza
3smilowym morzem terytorialnym Wielkiej Brytanii, czyli poza jej obszarem.
Ale rzqd pr6bowal wykazac jurysdykcj� personalnq lub specjalnq jurysdykcj�
admiralicji, znanq brytyjskiemu prawu. S�dzia uznal jednak, ze ustawa o broni
palnej ma zakres terytorialny ograniczony jedynie do terytorium Wielkiej Bry
tanii i inna jurysdykcja nie moze znalezc w tym przypadku zastosowania. Za
tem w zaden spos6b nie odni6sl si� do kwestii jurysdykcji (innej niz teryto
rialna) Wielkiej Brytanii nad Sealandiq bqdi tez suwerennosci tej drugiej4.

II. In re Duchy ofSealand

Drugim orzeczeniem sqdu krajowego dotyczqcym posrednio Sealandii byl 
wyrok niemieckiego Sqdu Administracyjnego w Kolonii z 1978 r. w sprawie In 
re Duchy of Sealand. Sqd rozpoznawal odwolanie od decyzji organu panstwo
wego, kt6ry nie wyrazil zgody na pozbawienie posiadajqcego obywatelstwo Se
alandii A. Achenbacha obywatelstwa niemieckiego. Sqd badal spelnienie przez 
Sealandi� przeslanek panstwowosci z art. 1 Konwencji z Montevideo5, a wi�c
posiadania terytorium, ludnosci, wladzy najwyzszej oraz mozliwosci wchodze
nia w stosunki z innymi panstwami. Orzekl, ze Sealandia nie ma terytorium, 
bo zrobiona przez czlowieka platforma nie stanowi cz�sci powierzchni ziem
skiej6. Zakwestionowal takze ludnosc Sealandii, kt6rej brak wsp6lnej tozsamo-

3 Transcript of Records, Regina v. Bates, 1968, K.B. at 2 (Eng.) (UK-NA: LO 2/1088). 
4 J. Grimmelmann, Sealand, Haven Co, and th Rule of Law, University of Illinois Law Review 

2012, No. 2, s. 466-467. 
s Konwencja o prawa/,J;i'i obowiqzkach panstw, podpisana w Montevideo 26.12.1933 r., przy-

j�ta przez wi�kszosc panstw Ameryki P6lnocnej i Poludniowej. 
6 In re Duchy of Sealand, 80 I.L.'[\, s. 685. 
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scF. Zrobil to, chociaz stwierdzil, ze Sealandia ma 106 obywateli, z kt6rych ok. 

30-40 stale przebywa na platformie8, a w istocie liczby te sq znacznie zawy

zone9. Sqd nie uznal spelnienia takze trzeciej przeslanki z Konwencji z Monte
video10, czyli efektywnego rzqdu. Ocenil bowiem, ze kontrola nad terytorium
nie stanowi jeszcze spelnienia tego warunku, lecz ze rzqd powinien faktycz
nie zapewniac realizacj1r szerokich potrzeb spolecznych11 • Sqd nie wspomnial
w og6Ie o czwartej przeslance z Konwencji z Montevideo, niemniej, biorqc

pod uwag1r, ze zadne panstwo nie uznaje Sealandii i nie nawiqzalo z niq sto

sunk6w dyplomatycznych, nalezy sqdzic, ze i t1r przeslank1r okreslilby jako nie
spelnionq. Nie ma bowiem lepszego dowodu na spelnienie przeslanki moz
liwosci zawierania stosunk6w z innymi panstwami niz zawarcie tych stosun
k6w. W konsekwencji sposr6d czterech przeslanek panstwowosci niemiecki
Sqd Administracyjny nie stwierdzil spelnienia zadnej.

§ 3. Status Sealandii w poglqdach
przedstawicieli doktryny 

Na przestrzeni kilkudziesi1rciu lat istnienia Sealandii przedstawiciele dok
tryny prawa mi1rdzynarodowego kilkakrotnie podj1rli pr6b1r ustalenia statusu 
tego samozwanczego panstwa. Opinie w tym zakresie r6zniq si1r od siebie istot
nie. 

W prawie mi1rdzynarodowym nie ma aktu prawnego o charakterze po
wszechnym, kt6ry definiowalby panstwo. Jest jednak taki akt o charakterze re
gionalnym, a mianowicie wspomniana juz Konwencja z Montevideo z 1933 r. 
Jednakze poziom og6Inosci jej przepis6w sprawia, ze stosowanie jej w praktyce 
wywoluje wiele kontrowersji. 

Pierwszym prawnikiem internacjonalistq, kt6ry sporzqdzil opini1r na temat 
statusu prawnego Ksi1rstwa Sealandii, byl dr W. Leisner z Uniwersytetu w Er-

7 In re Duchy of Sea/and, 80 I.L.R., s. 687. 
Bibidem. 
9 J. Grimmelmann, Sealand, HavenCo, s. 470. 
10 Konwencja ci prawach i obowillzkach panstw, podpisana w Montevideo 26.12.1933 r., przy

j�ta przez wi�kszosc panstw Ameryki Polnocnej i Poludniowej. 
11 In re Duchy of Sea/and, 80 I.L.R., s. 687.
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langen12
• Sporzqdzenie opinii zlecil samozwanczy ksiqz� Bates i wydana zostala 

ona w 1975 r. Opinia jest kr6tka (6 stron) i juz na wst�pie jej autor przedsta
wia wynik swojej analizy - jego zdaniem Ksi�stwo Sealandii jest suwerennym 
panstwem w rozumieniu prawa narod6w13. 

Druga opinia prawna na temat statusu prawnomi�dzynarodowego Sealan
dii powstala trzy lata p6:iniej. Sporzqdzil jq dr B. Vitanyi14 z Uniwersytetu 
w Nijmegen, r6wniez na zlecenie wladz Sealandii. Nie dziwi wi�c fakt, ze r6w
niez w tym przypadku autor przychyla si� do tezy, ze Sealandia jest panstwem. 
Ta opinia jest znacznie dluzsza od pierwszej i dzieli si� na cztery rozdzialy, 
kt6re dotyczq, odpowiednio, rozwazan o powstaniu panstwa w og6le, o po
wstaniu panstwa na sztucznej instalacji na morzu pelnym, a takze statusu te
rytorium Sealandii oraz uznania nowego panstwa na arenie mi�dzynarodowej. 

Statusem prawnym Sealandii zajmowali si� ponadto T.A. Dennis (2003), 
F.B. Arenas (2003), M. Conroy (2004) i /. Grimmelmann (2012). 

I. Terytorium

W. Leisner w swojej opinii nigdzie nie odnosi si� do Konwencji z Mon
tevideo, jednak ewidentnie status prawny Sealandii weryfikuje na podstawie 
kryteri6w w niej zawartych. Odnosnie do terytorium wskazuje, ze platforma 
Sealandii jest przymocowana trwale do stalego lqdu, tyle ze b�dqcego juz pod 
wodq. Jednak ,,terytorium panstwa" to termin prawny, a nie geograficzny, wi�c 
przewazajqcym kryterium jest wlasnie trwale polqczenie z powierzchniq ziemi. 
W. Leisner podnosi r6wniez, ze prawo mi�dzynarodowe nie stawia wymagan
dotyczqcych minimalnego obszaru stanowiqcego terytorium panstwa15

• Wiele
bardzo malych panstw, np. Nauru, zostalo uznanych na arenie mi�dzynarodo
wej16. Sealandia uzyskala swoje terytorium w drodze zawlaszczenia ziemi ni
czyjej, bowiem Wielka Brytania porzucila platform�. W. Leisner wskazuje, ze
nie ma znaczenia, czy terytorium jest naturalne, czy tez zostalo skonstruowane
przez czlowieka. Wiele obszar6w istnieje tylko dlatego, ze czlowiek zbudowal

12 W. Leisner, Legal Expert Opinion on the Jus Gentium Situation of the Principa
lity of Sealand, 1976, http://principality-of-sealand.eu/chronologie/voelkerrecht_e.html ( dostt;p: 
17.5.2015 r.). 

13 W. Leisner, Legal Expert Opinion, s. 2. 
14 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status of the Principality of Sealand, 1978, 

http://principality-of-seahJtl.eu/archiv/opinion_ vitanyi_e.html ( dostt;p: 17.5.2015 r.). 
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16 Ibidem, s. 5. 
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tamy, groble czy waly. Co wit;cej, czt;sc terytorium Wenecji, podobnie jak Se

alandia, osadzona jest na palach17
• W. Leisner podkresla, ze zgodnie z prawem

mit;dzynarodowym sztuczne wyspy majq morze terytorialne, o ile Sq mozliwe 

do zamieszkania, znajdujq sit; nad powierzchniq wody i Sq widoczne w nor

malnych warunkach pogodowych. Dlatego Sealandia ma morze terytorialne 

i moze roscic sobie prawa takze do szelfu kontynentalnego18
• 

Sporo uwagi kwestii terytorium Sealandii poswit;ca w swojej opinii B. Vi

tanyi. Podobnie jak W. Leisner on r6wniez podkresla, ze prawo mit;dzynaro
dowe nie stawia wymog6w co do wielkosci terytorium panstwa. W szczeg6I
nosci powoluje sit; na rezolucjt; Zgromadzenia Og6Inego ONZ, zgodnie z kt6rq 

wielkosc terytorium, izolacja geograficzna i ograniczone zasoby nie stanowiq 
przeszkody dla niepodleglosci terytorialnej19• 

B. Vitanyi poddaje analizie kwestit;, czy powstanie Sealandii nie stano
wilo naruszenia prawa Wielkiej Brytanii do szelfu kontynentalnego. Ot6z szelf 
stal sit; przedmiotem zainteresowania prawa mit;dzynarodowego dopiero wraz 
z proklamacjq prezydenta Stan6w Zjednoczonych H. Trumana z 28.9.1945 r., 
kiedy wysunql on pewne roszczenia w tym zakresie. W czesniej szelf byl pojt;
ciem wylqcznie geograficznym. Roszczenia H. Trumana, jak sam podkreslil, 
nie majq wplywu na wolnosc m6rz nad szelfem. Status szelfu zostal uregulo
wany w prawie mit;dzynarodowym w 1958 r., gdy przyjt;ta zostala Konwencja 
o szelfie kontynentalnym20• Zgodnie z niq szelf moze rozciqgac sit; zar6wno od
zwyklego terytorium lqdowego, jak i od wysp21

• Panstwo nadbrzezne ma prawo
do badan i eksploracji jego zasob6w naturalnych22• Prawa panstwa nadbrzez
nego nie naruszajq statusu w6d ponadszelfowych23

• Panstwo nadbrzezne ma
prawo wznoszenia, konserwowania lub utrzymywania w ruchu na szelfie kon
tynentalnym instalacji i innych urzqdzen koniecznych do badania tegoz i eks
ploatacji jego zasob6w naturalnych, ustanawiania strefbezpieczenstwa wok6l
tych instalacji i urzqdzen oraz podejmowania w tych strefach srodk6w ko
niecznych do ich ochrony24

• Strefy bezpieczenstwa mogq sit; rozciqgac na prze-

17 Ibidem, s. 4. 
1s Ibidem, s. 5. 
19 Rezolucja ZO ONZ Nr 2709 (XXV), przyj�ta 14.12.1970 r. 
20 Konwencja o szelfie kontynentalnym, sporz,idzona w Genewie 29.4.1958 r. (Dz.U. z 1964 r. 

Nr 28, poz. 179). 
21 Art. 1 Konwencji o szelfie kontynentalnym.
22 Art. 2 ust. 1 Konwencji o szelfie kontynentalnym.
23 Art. 3 Konwencji o szelfie kontynentalnym.
24 Art. 5 ust. 2 Konwencji o szelfie kontynentalnym. 
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strzeni 500 m wok6l tych instalacji i innych urzqdzen, kt6re zostaly wzO:ie
sione, mierzqc od kazdego punktu ich zewn�trznej kraw�dzi. Statki wszelkich 
bander Sq obowiqzane do poszanowania tych strefbezpieczenstwa25. Urzq<;lze
nia te i instalacje, choe podlegajq jurysdykcji panstwa nadbrzeznego, nie majq 
statusu prawnego wysp. Nie majq one wlasnego morza terytorialnego, a ich 
obecnose nie wplywa na wyznaczenie granic morza terytorialnego panstwa 
nadbrzeznego26. Wszelkie instalacje porzucone lub nieczynne muszq bye cal
kowicie usuni�te27

• 

Z powyzszych przepis6w R Vitanyi wyciqga wniosek, ze szelf kontynen
talny nie stanowi cz�sci terytorium panstwa nadbrzeznego, jego jurysdykcja 
jest wylqcznie funkcjonalna i jej zakres ogranicza si� do badan i eksplora
cji28. Jak wynika z orzeczenia Mi�dzynarodowego Trybunalu Sprawiedliwosci 
w sprawie szelfu kontynentalnego Morza P6lnocnego, prawa te Sq wylqczne, 
a zatem nawet jesli panstwo nadbrzezne z nich nie korzysta, to nie wolno 
tego robie nikomu innemu29. A contrario prawo mi�dzynarodowe nie zabra
nia wszelkiej innej aktywnosci na tym obszarze. B. Vitanyi rozumie to w ten 
spos6b, ze kazde panstwo lub inny podmiot ma prawo wznosie sztuczne kon
strukcje na szelfie kontynentalnym panstwa nadbrzeznego, ale sztuczne kon
strukcje sluzqce badaniu i eksploracji samego szelfu moze wznosie tylko pan
stwo nadbrzezne30. Wylqcznose na sztuczne konstrukcje na potrzeby badan
i eksploracji traktuje jako wyjqtek od zasady wolnosci wszelkiej aktywnosci 
na szelfie, a jako ze sq to wlasnie wyjqtki; powinny bye interpretowane wqsko31. 
Na poparcie swojej tezy przytacza takie wlasnie stanowisko Belgii, wyrazone 
w pismie do Sekretarza Generalnego ONZ32. 

B. Vitanyi uwaza, ze cechq wyr6zniajqcq Sealandi� sposr6d innych zakla
danych na sztucznych instalacjach panstw jest to, ze tw6rcy Sealandii nie zbu
dowali platformy, na kt6rej miesci si� ksi�stwo, lecz zawlaszczyli istniejqcq juz 
instalacj�. Instalacj� t� wzniosla Wielka Brytania w czasie drugiej wojny swia
towej na potrzeby obrony przeciwlotniczej. Jednak porzucila jq w czasach po
koju, a wi�c utradla prawa suwerenne do niej. Wydarzenie to mialo miejsce 
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2s Art. 5 ust. 3 Konwencji o szelfie kontynentalnym. 
26 Art. 5 ust. 4 Konwencji o szelfie kontynentalnym. 
27 Art. 5 ust. 5 Konwencji o szelfie kontynentalnym. 
28 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 8. 
291.C.J. Reports 1969., s. 23. 
30 B. Vitanyi, Legal O)l,ii'!ion about the International Status, s. 8-9 .
. 31 Ibidem, s. 14.
32 Pismo z 3.5.1971 r., U.N. DoG,.NAC.138/35.
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okolo 20 lat przed powstaniem Sealandii33. Zgodnie z Konwencjq o szelfie kon
tynentalnym z 1958 r. wszelkie instalacje porzucone lub nieczynne muszq bye 
calkowicie usuni1rte34. Wielka Brytania nie dopelnila tego obowiqzku. 

Jak wynika z orzeczenia w sprawie wyspy Palmas z 1928 r., dla zawlaszcze
nia terytorium wymagana jest efektywna okupacja, ale jedynie w momencie 
zawlaszczenia35• Z kolei z orzeczenia w sprawie granicy mi<rdzy Gujanq Bry
tyjskq i Brazyliq z 1904 r. wynika, ze okupacja powinna bye efektywna, nie
zakl6cona i trwala36• Zdaniem B. Vitanyiego okupacja ziemi niczyjej wymaga 
dw6ch element6w: zamiaru (animus occupandi) i zewn<rtrznego wyrazu37• Nie
mniej, jak wynika z orzeczenia w sprawie Wyspy Clippertona, jesli terytorium 
jest niezamieszkane, wystarczy sam zamiar38• W ocenie B. Vitanyiego R. Bates 
i Sealandia spelnili przeslanki stawiane przez prawo mi<rdzynarodowe dla za
wlaszczenia ziemi niczyjej poprzez efektywnq okupacj<r39

• 

Co ciekawe, w zadnym miejscu swojej opinii jej autor nie poswi<rca uwagi 
wykazaniu, ze sztuczna instalacja w og6le moze stanowie terytorium panstwa. 
Przyjmuje to za pewnik. 

M. Conroy podkresla z kolei, ze Sealandia, przynajmniej przed 1987 r.,
znajdowala si1r poza jurysdykcjq Wielkiej Brytanii. Swiadczy o tym, po pierw
sze, orzeczenie w sprawie Regina v. Bates, dotyczqce strzal6w oddanych przez 
M. Batesa do przeplywajqcego statku, a po drugie zwolnienie z obowiqzku
oplacania skladek na ubezpieczenie spoleczne za M. Batesa w okresie jego prze
bywania w Sealandii40

• 

Uwaza tez, ze w odniesieniu do terytorium prawo mi1rdzynarodowe nie 
stawia wymagan co do jego minimalnej wielkosci. Nawet jesli przebieg gra
nic jest przedmiotem sporu, nie przekresla to istnienia terytorium41

• Zda
niem J. Crawforda zaden przepis prawa mi<rdzynarodowego nie wyklucza, aby 
np. dno morza stanowilo terytorium panstwa w sensie prawnym42

• Natomiast 

33 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 15-16. 
34 Art. 5 ust. 5 Konwencji o szelfie kontynentalnym. 
35 U.N. Reports oflnternational Arbitral Awards, vol. II, s. 838-839. 
36 U.N. Reports oflnternational Arbitral Awards, vol. XI, s. 21. 
37 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 18. 
38 U.N. Reports oflnternational Arbitral Awards, vol. II, s. 1111. 
39 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 19. 
40 M. Conroy, Sealand - the Next New Haven?, Suffolk Transnational Law Review 2003-2004, 

vol. 27, s. 146. 
41 J. Crawford, The Creation of States in International Law, London 1979, s. 111. 
42 J. Crawford, The Criteria for Statehood in International Law, British Yearbook oflnterna

tional Law 1976-1977, vol. 48, s. 139. 
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N.A.M. Green uwaza, ze terytorium panstwa nie moze bye sztuczna konstruk
cja wybudowana na dnie morza43, zas art. 5 Konwencji o szelfie kontynental
nym wyklucza uznanie sztucznej konstrukcji za wysp�44

• Jak zauwaza T.A. Den
nis, zaden sqd mi�dzynarodowy nie orzekal jeszcze o tej kwestii45

• 

R6wniez wedlug F.B. Arenasa wym6g posiadania terytorium nie implikuje 
stalosci i precyzji granic, a tym bardziej minimalnego terytorium46

• Nikt nie 
kwestionuje panstwowosci Ksi�stwa Monako, kt6rego terytorium liczy zaled
wie 1,5 km kw.47. Istotne jest jednak, by dany obszar podlegal skutecznej kon
troli rzqdu48

• Terytorium Sealandii rodzi dwa problemy prawne: 1) obejmuje
ono sztucznq instalacj� na morzu otwartym, kt6ra 2) zbudowana jest na szelfie
kontynentalnym Wielkiej Brytanii49• 

Odnosnie do pierwszego problemu F.B. Arenas wchodzi w polemik� 
z W. Leisnerem i B. Vitanyim. Zwraca m.in. uwag�, ze powolanie si� na rezo
lucj� ZO ONZ Nr 2709 jest niezasadne z dw6ch powod6w. Po pierwsze do
tyczy ona panstw majqcych normalne, lqdowe terytoria. Po drugie odnosi si� 
ona do panstw kolonialnych. A zadne z tych kryteri6w nie przystaje do Sealan
dii, co moze wr�cz sugerowac, ze a contrario liberalne podejscie do przesla
nek panstwowosci kraj6w postkolonialnych nie ma zastosowania do pozosta
lych panstw50• W. Leisnerowi zarzuca natomiast, ze zaden suweren nigdy nie 
powstal na sztucznej instalacji, zas niemiecki sqd wprost zakwestionowal takq 
mozliwosc51• 

Odnosnie do drugiego argumentu (zlokalizowanie na szelfie kontynental
nym Wielkiej Brytanii) F.B. Arenas nie zgadza si� z tezq B. Vitanyiego, ze prawa 
panstwa nadbrzeznego sq tak ograniczone, ze nie mogq stanowic przeszkody 
w budowie przez inne panstwa instalacji riiezwiqzanych bezposrednio z bada
niem i eksploracjq szelfu52• Powoluje si� w tym miejscu na orzeczenie sqdu 

43 N.A.M. Green, International Law, London 1987, s. 43. 
44 Ibidem, s. 188. 
45 T.A. Dennis, The Principality of Sealand: Nation Building by Individuals, Tulsa Journal of 

Comparative & International Law 2002-2003, vol. 10, s. 284. 
46 F.B. Arenas, Cyberspace Jurisdiction and the Implications of Sealand, Iowa Law Review 

2003, vol. 88, s. 1171. 
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47 L. Henkin, International Law: Case and Materials, St. Paul 1987, s. 234. 
48 J. Crawford, The Criteria, s. 111. 
49 F.B. Arenas, Cyberspace Jurisdiction, s. 1174. 
50 Ibidem, s. 1175. :,�'-
5 1 In re Duchy of Sea/and, 80 I.L.R., s. 683-687. 
52 F.B. Arenas, Cyberspace JuriS'QCtion, s. 1177. 
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amerykanskiego interpretujc1cego szeroko prawa wylqczne panstwa na szelfie 
kontynentalnym53 , 

Podsumowujqc, w doktrynie bezsporny jest fakt, ze nie ma wymogu doty
czc1cego minimalnej wielkosci terytorium panstwa. Bezsporne jest takze to, ze 
w chwili proklamacji panstwa sealandzkiego platforma znajdowala si(, poza te
rytorium Wielkiej Brytanii. R6wniez nie mozna kwestionowac faktu, ze Bate
sowie wykonywali efektywnq okupacj(, Roughs Tower przez ostatnie p6l wieku 
i zadne panstwo nie roscilo do nich pretensji terytorialnych bqdz nie pr6bo
walo ich usunqc. Natomiast odpowiedz na pytanie, czy terytorium moze sta
nowic w calosci sztuczna instalacja, jest jui skomplikowana, zwlaszcza w kon
tekscie brzmienia przyj(,tej w 1982 r. Konwencji o prawie morza54• Zgodnie 
z niq55 sztuczne wyspy, instalacje i konstrukcje nie majq statusu wysp, wi(,c 
w konsekwencji nie majq wlasnego morza teryforialnego, a ich obecnosc nie 
wplywa na delimitacj(, morza terytorialnego, wylqcznej strefy ekonomicznej 
lub szelfu kontynentalnego. Oczywiscie Konwencja ta zostala przyj(,ta po po
wstaniu Sealandii i mozna si(, zastanawiac, czy ten przepis stanowi usankcjo
nowanie istniejc1cego wczesniej prawa zwyczajowego. R6wnie kontrowersyjne 
jest to, czy powstanie Sealandii nie naruszylo praw Wielkiej Brytanii do szelfu 
kontynentalnego. 

II. Ludnosc

Odnosnie do ludnosci W. Leisner stoi na stanowisku, ze prawo mi(,dzy
narodowe nie stawia wymagan dotyczc1cych minimalnej liczby obywateli. Nie 
wymaga r6wniez, by obywatele ci nie posiadali r6wnoczesnie obywatelstwa in
nych panstw56• Dlatego nie ma on wqtpliwosci, ze Sealandia spelnia to kryte
rium. 

Podobnie uwaza M. Conroy57
, powolujqc si(, na J. Crawforda, wedlug kt6-

rego prawo mi(,dzynarodowe nie stawia wymog6w odnosnie do minimalnej 
populacji panstwa58• 

53 United States v. Ray, 423 F.2d 16 (1970). 
54 Konwencja Narod6w Zjednoczonych · o prawie morza, sporZlldzona w Montego Bay 

10.12,1982 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543). 
55 Art. 60 ust. 8 Konwencji o prawie morza. 
56 W. Leisner, Legal Expert Opinion, s. 4. 
57 M. Conroy, Sealand - the Next New Haven?, s. 130. 
58 Por. J. Crawford, The Creation, s. 40. 
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Zdaniem T.A. Dennisa ludnosc nie tylko nie musi miec minimalnej liczby, 
ale takze nie musi miec jednolitej narodowosci ani wspolnej kultury, religii 
i j�zyka. Dlatego w jego ocenie kryterium panstwowosci jest stosunkowo latwe 
do spelnienia59

• 

W ocenie F.B. Arenasa60 <lane dotyczqce populacji Sealandii Sq rozbiezne 
i malo wiarygodne. Wyglqda na to, ze zwykle na platformie przebywalo kilka
kilkanascie osob (ksiqz�ca rodzina, personel techniczny, ochrona). Przy czym 
pod koniec zycia R. Batesa rodzina nie mieszkala juz w Sealandii, zas rotacja 
pracownik6w byla bardzo duza. Jak wspomniano powyzej, niemiecki sqd, roz
strzygajqc o obywatelstwie A. Achenbacha, zakwestionowal panstwowosc Se
alandii wlasnie z uwagi na kryterium ludnosci. Stwierdzil bowiem, ze Sealandia 
ma zaledwie 106 obywateli o wqtpliwych faktycznych z niq zwiqzkach i brak 
jest w niej zycia spolecznego61

• R6wniez J. Grimmelmann uwaza, ze mimo za
pewnien ze strony rodziny Bates6w liczba osob przebywajqcych na Sealandii 
si�gala nieraz zaledwie jednej lub dw6ch62

• 

f. Barcik i T. Srogosz kwestionujq panstwowosc Sealandii wlasnie z uwagi
na brak, w ich ocenie, ludnosci63.

Podsumowujqc, regulacje prawnomi�dzynarodowe dotyczqce ludnosci 
panstwa sq liberalne. Nie ma minimalnej wymaganej liczby ludnosci, nie ma 
obowiqzku wylqcznosci obywatelstwa danego panstwa ani tez wsp6lnej tozsa
mosci i kultury. Jednakze w przypadku Sealandii ludnosc ta po pierwsze jest 
wyjqtkowo mala i nie przebywa na Roughs Tower, a po drugie nie tworzy spo
lecznosci wspolnie zaspokajajqcej swoje potrzeby i posiadajqcej wspolne inte
resy. Zatem o ile z formalnego punktu widzenia przeslanka ludnosci jest spel
niona, 0 tyle mozna zarzucic W tym przypadku pozornosc tego spelnienia. 

III. Wladza najwyzsza

Odnosnie do wladzy najwyzszej W. Leisner dowodzil w swojej opinii, ze 
byla ona sprawowana przez R. Batesa w spos6b trwaly. Prawo mi�dzynaro
dowe nie stawia wymagan dotyczqcych okreslonej formy rzqdow ani tez fak
tycznych mozliwosci obrony wlasnego terytorium64.

62 

59 T.A. Dennis, The Principality of Sealand, s. 283. 
60 F.B. Arenas, Cyberspace Jurisdiction, 1174. 
61 Patrz przypis 29. 
62 J. Grimmelmann, S!;_:Hand, HavenCo, s. 437. 
63 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo mi�dzynarodowe publiczne, Warszawa 2007, s. 129. 
64 W. Leisner, Legal Expert Opi�ion, s. 4. 
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1) Zdaniem /. Crawforda skuteczny rzqd ocenia si� na podstawie trzech kry-

teri6w. Po pierwsze, czy ma kontrol� nad terytorium z wylqczeniem innych 

podmiot6w. Po drugie, czy egzekwuje prawo i porzqdek. Po trzecie, im wi�kszy 

jest sprzeciw wobec panstwa, tym bardziej efektywny musi miec ono rzqd65
• 

W edlug N.A.M. Greena rzqd powinien: 1) reprezentowac panstwo i jego 

ludnosc; 2) m6c rzqdzic ludnosciq; 3) miec element stalosci66
• Jednak niekt6re 

panstwa (Rwanda, Kongo) zostaly przyj�te do ONZ w czasach, gdy nie spel
nialy powyzszych kryteri6w67

• 

Rzqd musi sprawowac efektywnq kontrol� zar6wno nad terytorium, jak 

i ludnosciq. Dlatego Tybet, mimo kontroli nad ludnosciq, nie jest panstwem, 

poniewaz nie sprawuje kontroli nad terytorium68
• Uznaje si� takze, ze rzqd po

winien bye dostatecznie niezalezny od wplyw6w zewn�trznych. Dlatego od
mawiano panstwowosci republikom radzieckim69

• F.B. Arenas zasadniczo nie 
neguje efektywnosci rzqdu w Sealandii. Rodzina ksiqz�ca wlada platformq od 
kilkudziesi�ciu lat i nikt nie kwestionuje jej legitymacji7°. Uchwalila konstytu
cj�, wydaje znaczki, pieniqdze i paszporty. W qtpliwosci budzi natomiast adres 
pocztowy Sealandii, w kt6rym wskazuje si� Wielkq Brytani�71

• 

W doktrynie co do zasady nie kwestionuje si� spelnienia przez Sealandi� 
przeslanki posiadania wladzy najwyzszej. 

IV. Utrzymywanie relacji z innymi panstwami

Jak zauwaza T.A. Dennis72
, czwarte kryterium z Konwencji z Montevideo, 

dotyczqce mozliwosci utrzymywania relacji z innymi panstwami, nie jest cechq 
typowq dla panstwa. Majq jq takze inne podmioty prawa mi�dzynarodowego. 
W odniesieniu do panstwa kryterium to rozumie si� jako niepodleglosc.:73 lub
suwerennosc.:74

• Oczywiscie nie chodzi o calkowitq niezaleznosc od wplyw6w 

65 Por. f. Crawford, The Creation, s. 45-46. 
66 N.A.M. Green, International Law, s. 43. 
67 R. Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford: Claren

don Press 1994, s. 40. 
68 R.D. Sloane, The Changing Face of Recognition in International Law: A Case Study of Tibet, 

Emory International Law Review 2002, vol. 16, s. 107. 
69 F.B. Arenas, Cyberspace Jurisdiction, s. 1171. 
70 Oczywiscie z wyjl\tkiem os6b zamieszanych w zamach stanu z 1978 r. 
71 F.B. Arenas, Cyberspace Jurisdiction, s. 1179. 
72 T.A. Dennis, The Principality of Sealand, s. 285-286. 
73 I. Brownlie, Principles of International Law, London 1990, s. 73-7 4. 
74 T.A. Dennis, The Principality of Sealand, s. 286. 
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zewn�trznych, ho w dzisiejszych czasach globalizacji i wsp6lzaleznosci mi�dzy 
panstwami taka wolnosc jest rzadkosciif5 • 

Zdaniem W. Leisnera Sealandia jest zdolna do utrzymywania stosunk6w 
z innymi podmiotami prawa mi�dzynarodowego, w tym bycia czlonkiem or
ganizacji mi�dzynarodowych76• Jesli chodzi o kompetencj� do wchodzenia
w relacje z innymi podmiotami prawa mi�dzynarodowego, ich cz�stotliwosc 
jest nieistotna77• 

J. Crawford uwaza, ze kompetencja do udzialu w stosunkach mi�dzynaro
dowych jest w istocie konsekwencjq, a nie przeslankq panstwowoscF8• W przy
padku Sealandii byl on sporadyczny i w zasadzie nieoficjalny. Wladze Sealan
dii traktujq orzeczenie sqdu brytyjskiego z 1968 r. jako uznanie SealandiF9• 

J ednak z orzeczenia tego wynika jedynie brak jurysdykcji brytyjskiego sqdu do 
rozstrzygni�cia sprawy. Podobnie jako uznanie panstwowosci wladze Sealan
dii oceniajq spotkanie z niemieckim negocjatorem dotyczqce uwolnienia nie
mieckiego obywatela po pr6bie zamachu stanu. Faktem jest jednak, ze zadne 
panstwo nie uznalo wprost Sealandii. Wielka Brytania80, Stany Zjednoczone81 

czy Niemcy82 zadeklarowaly cos wr�cz przeciwnego. 
Mimo ze Sealandia nie utrzymuje stosunk6w dyplomatycznych z innymi 

panstwami (a raczej mimo ze inne panstwa nie utrzymujq stosunk6w dyplo
matycznych z Sealandiq), wydaje si�, ze jest do tego zdolna. Zresztq Ksi�stwo 
Sealandii wielokrotnie pr6bowalo te stosunki nawiqzac. Posiada bowiem umo
cowanych do tego przedstawicieli z ksi�ciem Batesem wlqcznie. Fakt, ze nie 
byloby w stanie utrzymywac plac6wek dyplomatycznych w innych panstwach 
oraz ze inne panstwa nie sq sklonne ustanowic stosunk6w dyplomatycznych, 
nie wplywa na jego zdolnosc do ich utrzymywania. 

75 M.R. Fowler, J.M. Bunck, Law, Power, and the Sovereign State: the Evolution and Applica-
tion of the Concept of Sovereignty, Penn State University Press 1995, s. 48-49. 

76 W. Leisner, Legal Expert Opinion, s. 4. 
77 N.L. Wallace-Bruce, daims to Statehood in International Law, London 1994, s. 56. 
78 J. Crawford, The Criteria, s. 119. 
79 Zob. http://www.sealandgov.org/about (dostc,p: 17.5.2015 r.). 
80 M.D. Bellaby, Sealand Offers Online ,,Data Haven", USA Today, 28 June 2000, s. 12A, 

za: F.B. Arenas, Cyberspace Jurisdiction, s. 1181 
81 M. Rosenberg, The _Principality of Sealand. The supposed country off the British Coast is not 

independent, ThoughtCc\
)
lttps://www.thoughtco.com/principality-of-sealand-l 435434 ( dostc,p: 

9.7.2019 r.). 
82 Wspomniana sprawa In re Dit_chy of Sea/and.
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V. Uznanie Sealandii na arenie mitrdzynarodowej

W. Leisner w swojej opinii kwestiq uznania Sealandii zajmuje sit; w pierw

szej kolejnosci, zanim w og6le przeanalizuje spelnienie przez niq przeslanek 
panstwowosci. Nie uwaza on, ze orzeczenie sqdu brytyjskiego, kt6ry stwierdzil, 
ze sprawa Regina v. Bates nie podlega jego jurysdykcji, mozna traktowac jako 
uznanie panstwa Sealandii83. R6wniez wqtpliwosci niemieckiego resortu spraw 
wewnt;trznych, dotyczqce stosowania prawa prywatnego mit;dzynarodowego 
w zwiqzku z posiadaniem przez niemieckiego obywatela takze obywatelstwa 
Sealandii, nie przesqdzajq o uznaniu Sealandii, z uwagi na fakt, ze organ ten nie 
jest uprawniony do reprezentowania Niemiec w stosunkach mit;dzynarodo
wych84. Jednakze zdaniem W. Leisnera o uznaniu Sealandii na arenie mit;dzy
narodowej przesqdza fakt honorowania sealandzkich paszport6w przez urzt;d
nik6w Wielkiej Brytanii i Francji, kt6rzy nie zakwestionowali ich jako doku
ment6w podr6zy85• 

B. Vitanyi podnosi, ze w doktrynie prawa mit;dzynarodowego istniejq dwie
teorie dotyczqce znaczenia uznania: konstytutywna i deklaratoryjna. Pierwsza 
z nich przewazala az do polowy XIX w., choc i p6zniej miala swoich zwolenni
k6w86. Jednakze wsp6kzesnie dominuje poglqd o deklaratoryjnym charakterze
uznania panstwa87, co potwierdza takze prawo stanowione88 i orzecznictwo89.

Przeslanki uznania, w ocenie B. Vitanyiego, przeszly ewolucjt;. Dawniej, 
z uwagi na to, ze panstwa powstawaly gl6wnie w drodze secesji, gl6wnym 
kryterium oceny byla legalnosc tejze secesji. Obecnie warunki uznania dzieli 
sit; na wewnt;trzne, zwiqzane z wykonywaniem wylqcznej i efektywnej wladzy 
na swoim terytorium, oraz zewnt;trzne, zwiqzane ze stosunkiem do spoleczno
sci mit;dzynarodowej i przestrzegania prawa mit;dzynarodowego. Najwazniej
sza jest efektywnosc wladzy90. W przypadku Sealandii, wedlug B. Vitanyiego,
wykonuje ona wladzt; najwyzszq i wylqcznq na swoim terytorium w spos6b 

83 W. Leisner, Legal Expert Opinion, s. 2.
84 Ibidem. Nalezy miec na uwadze, ze opinia zostala wydana przed wyrokiem niemieckiego 

s.:idu w sprawie In re Duchy of Sea/and. 
85 W. Leisner, Legal Expert Opinion, s. 3 i 7. 
86 Np. H. Kelsen, Principles oflnternational Law, Nowy Jork 1966, s. 272-272.
87 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 25.
88 Art. 3 Konwencji z Montevideo. 
89 Deutsche Continental Gas-Gesellschaft v. Polish State, U.N. Reports oflnternational Arbi

tral Awards 1929, vol. IX, s. 336. 
90 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 27-28.

65 



Czrsc I. Panstwo w prawie mirdzynarodowym 

stabilny i skuteczny91
• Trzeba jednak miec na wzgl�dzie, ze prawo mi�dzyna

rodowe nie przewiduje obowiqzku uznania nowego panstwa, zas ewentualne 
uznanie ma skutki tylko mi�dzy stronami. Uznanie maze nastqpic de iure, 
poprzez oficjalne stwierdzenie, bqdz de facto, poprzez np. rozpocz�cie roz
m6w w celu zawarcia porozumienia. Z drugiej jednak strony brak uznania nie 
wplywa w zaden spos6b na legalne istnienie panstwa. 

Zdaniem M. Conroya demonstracja niepodleglosci de facto i de iure jest po
mocna, ale nie rozstrzygajqca dla uzyskania mi�dzynarodowego uznania. Osta
tecznie to spolecznosc mi�dzynarodowa musi przyznac suwerennosc, a klu
czowe jest tu poparcie mocarstw92• A zatem ostatnie slowo w kwestii uznania
suwerennosci terytorium nalezy do spolecznosci mi�dzynarodowej, nawet je
sli spelnione Sq przeslanki niepodleglosci de facto i de iure93

• W jego ocenie
Sealandia spelnia przeslanki niepodleglosci de facto, bowiem spelnia wymogi 
panstwowosci z Konwencji z Montevideo, a ponadto zadne panstwo wlqcznie 
z Wielkq Brytaniq nie wywiera wplywu na jej politycznq wolnosc. W szczeg61-
nosci M. Conroy dowodzi, ze Sealandia ma terytorium. Opiera swq tez� na teo
rii dostatecznej zwartosci (ang. sufficient consistency), zgodnie z kt6rq klu
czowe jest, aby granice nie byly kwestionowane94• Uwaza, ze nalezy stosowac
skuteczne wladztwo zamiast podejscia technicznego95• Odnosnie do skutecz
nego rzqdu nalezy stwierdzic, ze Sealandia wydala szereg akt6w prawnych96• 

Biorqc pod uwag� aktywnosc politycznq i administracyjnq, zdaniem M. Con
roya, Sealandia istnieje jako niezalezny podmiot97• Nie osiqgn�la jednak uzna
nia de iure98

• 

Powolujqc si� na L. Henkina99
, F.B. Arenas twierdzi, ze uznanie panstwa 

na arenie mi�dzynarodowej nie jest formalnq przeslankq panstwowosci100• 

Tego samego zdania jest T.A. Dennis101
, powolujqcy si� na M.N. Shawa102

• 
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91 Ibidem, s. 29-30. 
92 M. Conroy, Sealand - the Next New Haven?, s. 133. 
93 Ibidem, s. 142. 
94 J. Crawford, The Creation, s. 38. 
95 M. Conroy, Sealand - the Next New Haven?, s. 143. 
96 Ibidem, s. 145. 
97 Ibidem, s. 146. 
98 Ibidem, s. 148. 
99 L. Henkin, International Law: Politics and Values, 1995, s. 14.
100 F.B. Arenas, Cybel;,sJ.'ace Jurisdiction, s. 1170. 
10 1 T.A. Dennis, The Principality of Sealand, s. 292. 
102M.N. Shaw, International L�w, Cambridge: Grotious Publications 1991, s. 143-144.
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Uznanie ma bowiem charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, jest wi(,c 

bardziej aktem politycznym anizeli prawnym. 
Powolujqc si(, na fr6dla prasowe, J. Grimmelmann twierdzi, ze Stany Zjed

noczone, Wielka Brytania czy ONZ wprost zaprzeczyly uznaniu Sealandii, 
a zadne inne panstwo jej nie uznalo103

• Tymczasem Sealandia pr6buje wyka

zac swoje uznanie na arenie mi(,dzynarodowej, powolujqc si(, na pojedyncze 
zdarzenia stanowiqce wyjqtki od oficjalnych stanowisk panstw. Jako przyklady 
uznania rzqd Sealandii przedstawia orzeczenie w sprawie Regina v. Bates, wy
slanie do niej przez Niemcy swojego przedstawiciela w sprawie negocjowania 
uwolnienia uwi(,zionego przez Bates'a G. Putza czy tez mozliwosc podr6zowa

nia po niekt6rych krajach na podstawie paszport6w sealandzkich104
• 

Podsumowujqc, wsp6lczesnie jest bezsporne, ze uznanie ma charakter de
klaratoryjny, a nie konstytutywny, nie jest wi(,C przeslankq istnienia panstwa. 
z drugiej strony nie ma obowiqzku uznawania panstw. Niemniej trudno po
minqc fakt, ze zadne panstwo na swiecie nie uznalo Sealandii, a twierdzenia 
przeciwne nie znajdujq poparcia w faktach. 

VI. Zakladanie panstw przez jednostki

B. Vitanyi wskazuje, ze znane sq przypadki zawlaszczenia terytorium ni
czyjego przez jednostki. Za przyklad stawia tu Republik', Liberii. Przekonuje 
takze o podmiotowosci prawnomi(,dzynarodowej jednostek105.

W. Leisner uwaza, ze nie jest problemem, ze jednostki prywatne zakladajq
panstwa - tak samo powstal Izrael1°6

• W skazuje takze na istotny fakt, ze zadne
panstwo, a w szczeg6lnosci Wielka Brytania, nie protestowalo przeciwko utwo
rzeniu Sealandii. Przeciwnie - Sealandia funkcjonuje od lat bez sprzeciwu kt6-
regokolwiek podmiotu prawa mi(,dzynarodowego107

• 

R6wniez B. Vitanyi stoi na stanowisku, ze jest juz za p6zno na sprze
ciw Wielkiej Brytanii wobec ustanowienia Ksi(,stwa Sealandii. Powoluje si(, 
na orzeczenie Mi(,dzynarodowego Trybunalu Sprawiedliwosci w sprawie mi(,
dzy Wielkq Brytaniq i Norwegiq dotyczqcej polow6w, w kt6rej Wielka Bryta
nia bezskutecznie pr6bowala dowiesc, ze nie byl jej znany system delimitacji 

103 J. Grimmelmann, Sealand, HavenCo, s. 472. 
104 Ibidem.
10s B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 20. 
106 W. Leisner, Legal Expert Opinion, s. 4-5.
107 Ibidem, s. 6.

67 



Czfsc I. Panstwo w prawie mifdzynarodowym 

obszar6w morskich stosowany przez Norwegi�108. Podobnie w przypadku Se
alandii, kt6ra lezy u wybrzezy Wielkiej Brytanii, wznosi swoja, flag�, a nawet 
ostrzeliwala przeplywaja,ce w poblizu statki, trudno uznac, ze pozostala przez 
Wielka, Brytani� niezauwazona109

• Dlatego, zdaniem B. Vitanyiego, nalezy przy
ja,c, ze Wielka Brytania milcza,co przyzwolila na powstanie i istnienie Ksi�stwa 
Sealandii110. 

B. Vitanyi, powoluja,c si� na doktryn�m , orzecznictwo112 i prawo stano
wione113, wskazuje, ze dla powstania panstwa potrzebne jest jednoczesne za
istnienie trzech element6w: terytorium, ludnosci i wladzy najwyzszej. Wladza 
okreslana jest jako suwerenna, co oznacza, ze jest pierwotna i najwyzsza ( w tym 
wyla,czna). Zgodnie z Konstytucja, Sealandii glowa, panstwa jest ksia,z�. Do po
mocy ma Rad�, kt6ra spelnia funkcje legislacyjne, rza,d, kt6ry spelnia funkcje 
wykonawcze, oraz Wysoki Sa,d, kt6ry spelnia funkcje sa,downicze. Wprawdzie 
w zakresie nieuregulowanym w Sealandii stosuje si� prawo brytyjskie, jednak 
nie wplywa to w zaden spos6b na jej suwerennosc i nie jest to zjawisko nie
spotykane w swiecie. Jako przyklad B. Vitanyi wymienia m.in. Polsk�, kt6ra po 
rozbiorach przez jakis czas utrzymywala prawo zaborc6w na poszczeg6lnych 
obszarach. W ocenie B. Vitanyiego nie mozna kwestionowac suwerennosci Se
alandii114. 

Jak zauwaza T.A. Dennis, w doktrynie nie ma zgody w kwestii przeslanek 
panstwowosci, gl6wnie dlatego, ze przeslanki te Sq zalezne od kontekstu, W kt6-

rym tego poj�cia si� uzywa115
• Kryteria klasyfikacji sa, zreszta, naginane, o czym 

swiadczy przyjmowanie do ONZ panstw, kt6re ich w zasadzie nie spelniaja,116.
Konwencja z Montevideo dostarcza kryteri6w panstwowosci. Sa, one jednak 
na tyle og6lne, ze moga, stanowic zaledwie punkt wyjscia szczeg6lowych roz
wazan117. Brakuje tez konsekwencji w ich stosowaniu w praktyce118.

108 I.C.J. Reports 1951, s. 138-139. 
109 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 22. 
110 Ibidem, s. 24. 
lll P. Reuter, Principes de droit international public, Hague Recueil 1961, vol. 103, s. 508. 
112 Przypis llO. 
113 Przypis 5. 
114 B. Vitanyi, Legal Opinion about the International Status, s. 3-5. 
11s R. Higgins, Problems and Process, s. 39; T.D. Grant, Defining Statehood: The Montevideo 

Convention and Its Discontents, Columbia Journal of Transnational Law 1999, vol. 37(2), s. 408. 
116 T.A. Dennis, The_ Principality of Sealand, s. 275. 
117 J. Crawford, Bro�lie's Principles, s. 72. 
118 L. Chen, An Introduction to Contemporary International Law. A Policy-Oriented Perspec

tive, New Haven: Yale University Pf,fss 2000, s. 40.
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T.A. Dennis nie neguje mo:iliwosci zalo:ienia panstwa przez jednostk�119•

Kwestionuje natomiast poglqd, jakoby to Wielka Brytania uzyskala suwerennq 
wladz� nad Sealandiq. Wprawdzie prawo mi�dzynarodowe nie przewiduje 

mo:iliwosci uzyskania wladzy suwerennej nad jakims terytorium przez jed
nostk�120, ale jesli jednostka znajdzie dostatecznq liczb� ludzi, kt6rzy b�dq

chcieli :iyc pod jej rzqdami, mo:ie utworzyc panstwo. Zgodnie z brytyjskim 

prawem prawa suwerenne nabyte przez podmiot podlegajqcy brytyjskiej wla

dzy (przez brytyjskiego obywatela) zostajq nabyte na rzecz Wielkiej Brytanii121.
z drugiej jednak strony nikt nie mo:ie zmusic suwerena do przyj�cia odpo
wiedzialnosci mi�dzynarodowej za <lane terytorium122, a Wielka Brytania ewi

dentnie odrzucila swojq suwerennosc nad Sealandiq przez: 1) opuszczenie plat
formy po drugiej wojnie swiatowej; 2) orzeczenie brytyjskiego sqdu, :ie nie 
ma nad niq jurysdykcji; 3) odmow� brytyjskiego rzqdu pomocy w uwolnieniu 
G. Piitza.

T.A. Dennis twierdzi, :ie chocia:i jednostka nie jest co do zasady podmiotem
prawa mi�dzynarodowego, czasami faktyczne wladztwo nad terytorium mo:ie 
slu:iyc zar6wno za efektywnq kontrol�, jak i tytul prawny123. Trwale i pokojowe
okazywanie suwerennosci terytorialnej mo:ie slu:iyc za tytul prawny124. Prawo
mi�dzynarodowe zna kilka sposob6w na nabycie terytorium, m.in. zawlasz
czenie, cesj� czy podb6j. Ale wszystkie one dotyczq powi�kszania ju:i istnie
jqcego terytorium. Prawo mi�dzynarodowe nie przesqdza natomiast o sposo
bach nabycia terytorium przez nowe panstwo, wymagajqc jedynie efektywnej 
kontroli125. Powstanie Sealandii najbardziej przypomina zawlaszczenie teryto
rium niczyjego126.

Co ciekawe, T.A. Dennis w swoim artykule poswi�conym Sealandii bada 
kryteria panstwowosci, jednak unika zaj�cia jednoznacznego stanowiska, czy 
wedlug niego Sealandia jest panstwem, czy nie jest. Stwierdza jedynie, :ie prawo 

119 T.A. Dennis, The Principality of Sealand, s. 261. 
120 M.F. Lindley, The Acquisition and Government of Backward Territory, Negro Universities 

Press 1969, s. 84. 
121 M.F. Lindley, The Acquisition, s. 85.
122 Ibidem, s. 85. 
123 T.A. Dennis, The Principality of Sealand, s. 273. 
124 R. Y. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law, Manchester University

Press 1963, s. 4-5. 
12s Ibidem, s. 6-8. 
126 T.A. Dennis, The Principality of Sealand, s. 275.
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mit,dzynarodowe nie daje jednoznacznej odpowiedzi i ze nalezy wypracowac 
standardy oceny w tym zakresie127. 

F.B. Arenas okresla Sealandit, mianem wyspy pirat6w, kt6ra nie podlega 
zadnym prawom poza wlasnymi128. 

W 2002 r. jeden z wlascicieli HavenCo R. Lackey na konferencji orga
nizowanej przez czasopismo ,,Hacker" dumnie oglosil, ze Sealandia spel
nila wszystkie techniczne wymogi panstwowosci. Takie twierdzenie moze bye 
oparte na przeslankach z Konwencji z Montevideo w ujt,ciu literalnym, ale nie 
celowosciowym129. Swiat jest polityczny i trzeba to miec na uwadze130

• W oce
nie J. Grimmelmanna z punktu widzenia prawa mit,dzynarodowego Sealandit, 
nalezy traktowac jako czt,sc Wielkiej Brytanii. Rodzina Bates6w jest tolerowana 
dop6ty, dop6ki nie zagraza interesom korony brytyjskiej. Jest ignorowana 
przez wladze tego panstwa, kt6re nie widzq potrzeby usuwania mieszkanc6w 
z platformy. Jest to jednak kwestia PR, a nie prawa131

• 

Na marginesie dyskusji o panstwowosci Sealandii jako takiej J. Grimmel
mann rozpatruje tez kwestit, Sealandii jako panstwa prawa. Uwaza on, ze w tak 
malej spolecznosci, w kt6rej ksiqzt, sprawuje wladzt, absolutnq, niemalze brak 
jest ustaw, a przestrzeganie zasady niepolqczalnosci mandat6w jest prawie nie
mozliwe z uwagi na niewielkq liczbt, ludnosci, trudno Sealandii taki status 
przyznac:132

• 

§ 4. Zakonczenie

Przepisy prawa mit,dzynarodowego regulujq przeslanki podmiotowosci 
panstw w spos6b bardzo og6lny, pozostawiajqc wiele miejsca na interpretacjt,. 
Milczq natomiast calkowicie w kwestii mozliwosci zakladania panstw przez 
jednostki. Przyklad Sealandii obrazuje praktykt, solidarnej niecht,ci panstw do 
uznawania takich twor6w za panstwa. Jesli chodzi o stanowisko sqd6w, to 
na temat panstwowosci Sealandii mial okazjt, wypowiedziec sit, tylko jeden sqd, 
i to nie mit,dzynarodowy, lecz krajowy. Orzekl on, ze Sealandia nie tylko nie 
jest panstwem, ale tez nie spelnia chocby jednego kryterium panstwowosci. 
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127 Ibidem, s. 296. 
12s F.B. Arenas, Cyberspace Jurisdiction, s. 1166. 
129 J. Grimmelmann, Sealand, HavenCo, s. 474. 
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131 Ibidem, s. 465. 
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Rozdzial V. Status Sealandii w prawie mif;dzynarodowym 

W doktrynie poglqdy na temat panstwowosci Sealandii Sq podzielone. 
W. Leisner oraz B. Vitanyi uwazajq, ze Sealandia jest panstwem. M. Conroy tez

jest zdania, ze spelnia ona przeslanki z Konwencji z Montevideo, ale prezentuje
pragmatyczne podejscie, ze dopiero uznanie na arenie mi�dzynarodowej prze
sqdza o statusie panstwa. T.A. Dennis nie zajmuje stanowiska. F.B. Arenas jest
sceptyczny, zas J. Grimmelmann stanowczo opowiada si� przeciw panstwowo
sci Sealandii. Trafny wydaje si� jego argument, ze Sealandia spelnia przeslanki
panstwowosci z Konwencji z Montevideo interpretowane zgodnie z wyklad

niq literalnq, ale z dominujqCq obecnie wykladniq celowosciowq juz nie. Kwe
stia statusu istniejqcej juz ponad p6l wieku Sealandii pozostanie przedmiotem
kontrowersji co najmniej do czasu jego ewentualnego zbadania przez kt6rys
z sqd6w mi�dzynarodowych.
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