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ARTUR MEZGLEWSKI

Â STWO WATYKAN
Â SKIE
STOLICA APOSTOLSKA I PAN
JAKO PODMIOTY PRAWA MIEÎDZYNARODOWEGO

PodmiotowosÂcÂ prawa mieÎdzynarodowego wyrazÇa sieÎ w tzw. zdolnosÂci prawnomieÎdzynarodowej, a wieÎc w zdolnosÂci do posiadania
praw i obowiaÎzkoÂw mieÎdzynarodowych oraz w zdolnosÂci do czynnosÂci prawnomieÎdzynarodowych, czyli zdolnosÂci do nabywania praw
i zaciaÎgania zobowiaÎzanÂ mieÎdzynarodowych w drodze wøasnego dziaøania1. Zakres tej drugiej zdolnosÂci mozÇe bycÂ zroÂzÇnicowany. NiewaÎtpliwie wyrazÇa sieÎ on w mozÇliwosÂci zawierania umoÂw o charakterze
mieÎdzynarodowym (ius kontrahendi), nawiaÎzywania stosunkoÂw z innymi podmiotami prawa mieÎdzynarodowego (ius legationis), uczestniczenia w organizacjach mieÎdzynarodowych itp.
ZaroÂwno w przeszøosÂci, jak i obecnie zauwazÇa sieÎ znaczne rozbiezÇnosÂci doktryny w przedmiocie podmiotowosÂci prawnomieÎdzynarodowej Stolicy Apostolskiej i PanÂstwa WatykanÂskiego. Wedøug koncepcji monistycznych istnieje tylko jeden podmiot prawa mieÎdzynarodowego, wedøug zasÂ koncepcji dualistycznej oba podmioty, tj. Stolica Apostolska i PanÂstwo WatykanÂskie, saÎ odreÎbnymi tytulariuszami
tej podmiotowosÂci. W klasycznych teoriach monistycznych odmawiano uznania podmiotowosÂci prawnomieÎdzynarodowej baÎdzÂ Stolicy
Apostolskiej, baÎdzÂ PanÂstwu WatykanÂskiemu. Obecnie nie kwestionuje sieÎ faktu posiadania podmiotowosÂci prawnomieÎdzynarodowej
przez StoliceÎ ApostolskaÎ, podaje sieÎ jednak w watpliwosÂcÂ prawnomieÎdzynarodowe upodmiotowienie Stato della CittaÁ del Vaticano.
1

L. Antonowicz, PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, Warszawa 2003, s. 21.
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1. PODMIOTOWOSÂCÂ PRAWNOMIEÎDZYNARODOWA
STOLICY APOSTOLSKIEJ

Stolica Apostolska nie jest panÂstwem, jej podmiotowosÂcÂ mieÎdzynarodowa ma wieÎc charakter wtoÂrny, wynikajaÎcy z uznania przez
inne podmioty prawa mieÎdzynarodowego, w tym przede wszystkim
przez poszczegoÂlne panÂstwa2. Proces ksztaøtowania sieÎ podmiotowosÂci Stolicy Apostolskiej w ramach stosunkoÂw mieÎdzynarodowych
dokonywaø sieÎ od 755 r. WoÂwczas miaøo miejsce nadanie papiezÇowi
przez kroÂla FrankoÂw Pepina Maøego (KroÂtkiego) terytorium zwanego Patrimonium Sancti Petri, co daøo poczaÎtek PanÂstwu KosÂcielnemu. W okresie tym ± jak sieÎ wydaje ± papiezÇ wysteÎpuje na arenie
mieÎdzynarodowej jedynie z tytuøu sprawowania wøadzy sÂwieckiej na
okresÂlonym terytorium. Umocnienie pozycji Stolicy Apostolskiej na
arenie mieÎdzynarodowej nastaÎpiøo w okresie papocezaryzmu (XI-XIII w.). PosøugujaÎc sieÎ racjami filozoficzno-teologicznymi, akcentowano woÂwczas nie tyle roÂwnosÂcÂ, ile nadrzeÎdnosÂcÂ (prymat) papiezÇa
nad wszelkimi podmiotami wøadzy sÂwieckiej (teoria potestastis Ecclesiae directae in temporalibus)3. W zøagodzonej formie (teoria potestatis Ecclesiae indirectae in temporalibus) uzasadniano kompetencje
zwierzchniej wøadzy kosÂcielnej w epoce nowozÇytnej4.
2
PodmiotowosÂcÂ pierwotna jest udziaøem panÂstw. PanÂstwa stajaÎ sieÎ podmiotami
prawa mieÎdzynarodowego w konsekwencji ich utworzenia. W przypadku panÂstw podmiotowosÂcÂ ta jest konsekwencjaÎ suwerennosÂci i jest niezalezÇna od niczyjej woli. PodmiotowosÂcÂ innych podmiotoÂw ma natomiast charakter wtoÂrny ± jest nadana, stworzona przez panÂstwa. Zakres tego rodzaju podmiotowosÂci mozÇe bycÂ roÂzÇny, zalezÇy bowiem
od ¹stopnia zdolnosÂci do czynnosÂci prawnych, w jakie niesuwerenny uczestnik stosunkoÂw mieÎdzynarodowych zostaø wyposazÇonyº. Zob. J. Symonides, Podmioty prawa
mieÎdzynarodowego, w: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo mieÎdzynarodowe publiczne, Warszawa 1999, s. 121-123.
3
Wøadzy papieskiej przysøugiwaøo prawo regulowania relacji mieÎdzy wøadzaÎ kosÂcielnaÎ i sÂwieckaÎ, a osoba papiezÇa i wszystkie rzeczy, ktoÂre podlegaøy jego wøadzy, byøy
wyjeÎte spod kompetencji wøadzy panÂstwowej. Szerzej na ten temat: J. Krukowski,
KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 27-30; H. Misztal, Systemy relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 38.
4
PapiezÇ nie posiadaø wøadzy czysto doczesnej, ale moÂgø wykonywacÂ wøadzeÎ duchowaÎ wzgleÎdem spraw doczesnych wtedy, kiedy sprawy te zostaøy wøaÎczone w cel
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Z punktu widzenia wspoÂøczesnej doktryny prawa mieÎdzynarodowego powyzÇsze racje nie majaÎ znaczenia, chociazÇ i obecnie prezentowane saÎ w literaturze uzasadnienia doktrynalne kompetencji Stolicy Apostolskiej w sferze prawnomieÎdzynarodowej. Istotne jest natomiast, zÇe podmioty prawa mieÎdzynarodowego takzÇe w okresie, gdy
papiestwo nie sprawowaøo zÇadnej wøadzy o charakterze doczesnym
(sÂwieckim), a wieÎc w latach 1870-1929, uznawaøy StoliceÎ ApostolskaÎ
za podmiot prawa mieÎdzynarodowego.
W zakresie realizacji przez StoliceÎ ApostolskaÎ atrybutoÂw podmiotowosÂci prawnomieÎdzynarodowej stwierdzicÂ nalezÇy, co nasteÎpuje.
Stolica Apostolska realizuje ius legationis. Wykonuje ona zaroÂwno legacjeÎ czynnaÎ, jak i biernaÎ. Posiada swoje przedstawicielstwa
(nuncjatury, pronuncjatury i inne) przy rzaÎdach kilkudziesieÎciu
panÂstw. Mimo zÇe jest organizacjaÎ nieterytorialnaÎ, realizuje takzÇe legacjeÎ biernaÎ. PlacoÂwki dyplomatyczne przedstawicielstw akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej znajdujaÎ sieÎ na terenie panÂstwa
wøoskiego, jednak na podstawie zawartych umoÂw Wøochy przyznajaÎ
tym placoÂwkom wszystkie stosowne przywileje im nalezÇne, øaÎcznie
z przywilejem eksterytorialnosÂci.
Stolica Apostolska realizuje tezÇ ius contrahendi. Czyni to poprzez:
± zawieranie umoÂw dwustronnych z panÂstwami o tresÂci kosÂcielnej
(konkordaty),
± zawieranie umoÂw dwustronnych o tresÂci pozakosÂcielnej (traktat
lateranÂski),
± zawieranie umoÂw wielostronnych.
Stolica Apostolska jest zapraszana do udziaøu w roÂzÇnych konferencjach mieÎdzynarodowych. Dotyczy to takzÇe tych konferencji,
w ktoÂrych mogaÎ uczestniczycÂ tylko panÂstwa. èaÎczy sieÎ to z przyznaniem jej roÂwnego statusu z panÂstwami, a co za tym idzie, z przyznaniem jej prawa gøosu5.

ostateczny czøowieka, tzn., o ile sprawy doczesne miaøy søuzÇycÂ czøowiekowi jako sÂrodek
w osiaÎganiu celu duchowego. Zob. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 35-37.
5
Zob. J. Czaja, PrawnomieÎdzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 94.
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Stolica Apostolska jest czøonkiem niektoÂrych organizacji mieÎdzynarodowych, w tym takzÇe organizacji systemu ONZ, a z wieloma
wspoÂøpracuje, nie beÎdaÎc ich czøonkiem. Jest staøym obserwatorem przy
ONZ. Ma swoich przedstawicieli w randze delegata przy takich organizacjach mieÎdzynarodowych, jak: MieÎdzynarodowa Agencja Energii
Atomowej (AIEA) w Wiedniu, WspoÂlnota Europejska (EC) w Brukseli, Rada do WspoÂøpracy Kulturalnej z RadaÎ EuropejskaÎ w Strasburgu, MieÎdzynarodowy Komitet Medycyny i Farmacji Wojskowej. Ponadto ma swoich przedstawicieli w randze staøych obserwatoroÂw przy
wielu organizacjach mieÎdzynarodowych i rzaÎdowych6.
Stolica Apostolska wiele razy peøniøa funkcje mediatora w sporach mieÎdzynarodowych. Praktyka ta byøa czeÎsta w okresie sÂredniowiecza, jednak takzÇe i w epoce nowozÇytnej takie mediacje miaøy
miejsce7. W okresie od 1870 do 1914 r. Stolica Apostolska przeprowadziøa 13 takich interwencji mediacyjnych8.
2. PROBLEM PODMIOTOWOSÂCI MIEÎDZYNARODOWEJ
Â STWA WATYKAN
Â SKIEGO
PAN

JezÇeli uznacÂ, zÇe PanÂstwo WatykanÂskie jest panÂstwem, to jego
podmiotowosÂcÂ prawnomieÎdzynarodowa ma charakter pierwotny.
W doktrynie nie ma jednak jednomysÂlnosÂci co do uznania CittaÁ del
Vaticano za regularne panÂstwo. WaÎtpliwosÂci w tym wzgleÎdzie dotyczaÎ elementoÂw koniecznych panÂstwa oraz samej istoty panÂstwowosÂci
± jego suwerennosÂci. Podnosi sieÎ ponadto, zÇe Watykan nie ma wøasnych celoÂw panÂstwowych, lecz jest jedynie ¹narzeÎdziem i gwarantem
swobody wykonywania funkcji Stolicy Apostolskiejº9.
6

Szerzej na ten temat: J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 157-159.
PapiezÇe podejmowali interwencje celem zapobiezÇenia dwoÂm kolejnym wojnom
sÂwiatowym, jak tezÇ funkcje mediacyjne w sporze Chile z ArgentynaÎ w sprawie Kanaøu
Bengalskiego (1979). Zob. tamzÇe, s. 174-176.
8
W. Jakubowski, M. Solarczyk, UstroÂj KosÂcioøa Rzymskokatolickiego. Wybrane
zagadnienia instytucjonalne, Warszawa 2002, s. 55.
9
W. GoÂralczyk, Prawo mieÎdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1998,
s. 149.
7
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SposÂroÂd elementoÂw koniecznych kwestionowane saÎ terytorium
oraz element ludnosÂciowy. Terytorium PanÂstwa WatykanÂskiego wynosi 44 ha, czyli 0,44 km2. W zwiaÎzku z tym niektoÂrzy twierdzaÎ, izÇ
terytorium to jest zbyt maøe i dlatego uznajaÎ go jedynie za kompleks
budowli, stanowiaÎcy enklaweÎ na terytorium panÂstwa wøoskiego, wyposazÇony w przywilej eksterytorialnosÂci. PoniewazÇ jednak zÇadna norma prawa mieÎdzynarodowego nie okresÂla minimalnych wielkosÂci
panÂstwa, nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe ta cecha CittaÁ del Vaticano jest niewaÎtpliwie elementem jego panÂstwowosÂci.
ChociazÇ istnieje obywatelstwo watykanÂskie10, kwestionuje sieÎ
jednak weryfikacjeÎ warunku ludnosÂciowego. Zarzuca sieÎ przede
wszystkim, zÇe w PanÂstwie WatykanÂskim brak jest normalnej dynamiki rozwojowej ludnosÂci, brak jest tego, co spaja ludnosÂcÂ i ksztaøtuje
tozÇsamosÂcÂ (kultura, tradycja itp.).
Wysuwane saÎ ponadto zarzuty podajaÎce w waÎtpliwosÂcÂ suwerennosÂcÂ PanÂstwa WatykanÂskiego. Podnoszony jest zarzut, izÇ na tak maøym terytorium Watykan nie jest w stanie zorganizowacÂ odpowiednich søuzÇb publicznych, wobec czego nie jest suwerenny. Zarzut ten
jednak jest do odparcia, gdyzÇ na mocy traktatoÂw lateranÂskich i innych
umoÂw o charakterze mieÎdzynarodowym panÂstwo wøoskie zobowiaÎzaøo sieÎ do zapewnienia odpowiedniej pomocy w tym wzgleÎdzie.
Wedøug postanowienÂ powyzÇszego traktatu Wøochy przyjeÎøy na siebie
zabezpieczenie zaopatrzenia Watykanu w gaz, linieÎ kolejowaÎ, poøaÎczenia telegraficzne, telefoniczne, pocztowe, park samochodowy,
søuzÇby budowlane itd.
10

Konstrukcja tego obywatelstwa jest specyficzna. Przyznawane jest ono z racji
peønienia okresÂlonych funkcji w søuzÇbie Stolicy Apostolskiej. Obywatelami PanÂstwa
WatykanÂskiego saÎ: kardynaøowie rezydujaÎcy na terytorium Watykanu, dygnitarze,
funkcjonariusze, personel pomocniczy, inne osoby przebywajaÎce na staøe na terytorium Watykanu z upowazÇnienia papiezÇa, przedstawiciele dyplomatyczni oraz personel
przedstawicielstw dyplomatycznych za granicaÎ, zÇony, dzieci, rodzenÂstwo obywateli
Watykanu pod warunkiem wspoÂlnego zamieszkania (po upowazÇnieniu papieskim).
Szerzej na temat obywatelstwa watykanÂskiego: W. Jakubowski, Status prawny i ewolucja rozwiaÎzanÂ ustrojowych PanÂstwa Miasta WatykanÂskiego (wybrane zagadnienia),
w: PrzestrzenÂ polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, Warszawa 2004, red. B. GoÂrowska,
s. 288-289.
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NajpowazÇniejszym zarzutem sposÂroÂd wszystkich dotaÎd stawianych jest ten, zÇe PanÂstwo WatykanÂskie nie jest suwerenne, gdyzÇ jest
caøkowicie zalezÇne od Stolicy Apostolskiej. Fakt zalezÇnosÂci PanÂstwa
WatykanÂskiego od Stolicy Apostolskiej jest bezsporny. Stolica Apostolska jednakzÇe nie jest panÂstwem, PanÂstwo WatykanÂskie nie jest
wieÎc zalezÇne od innego panÂstwa ani jakiegokolwiek innego terytorium, jest wieÎc suwerenne11.
Pomimo wielu brakoÂw CittaÁ del Vaticano nalezÇy zaliczycÂ do
panÂstw, chociazÇ niewaÎtpliwie jest to panÂstwo w duzÇym stopniu uøomne, specyficzne. ZwroÂcicÂ ponadto nalezÇy uwageÎ, izÇ szereg panÂstw
uznaøo w sposoÂb formalny podmiotowosÂcÂ mieÎdzynarodowaÎ PanÂstwa
Miasta WatykanÂskiego12.
PanÂstwo WatykanÂskie realizuje w ograniczonym stopniu atrybuty
wynikajaÎce z podmiotowosÂci mieÎdzynarodowej. Realizuje ius kontrahendi ± gøoÂwnie przez zawieranie umoÂw dwustronnych z Wøochami13.
Uczestniczy w konferencjach mieÎdzynarodowych, a takzÇe jest czøonkiem organizacji mieÎdzynarodowych (UPU ± Powszechny ZwiaÎzek
Pocztowy, ITU ± MieÎdzynarodowy ZwiaÎzek Telekomunikacyjny).
Nie realizuje natomiast samodzielnie ius legationis. ObsøugaÎ jego
interesoÂw zajmujaÎ sieÎ przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej.
Â èCZESNE TEORIE MONISTYCZNE
3. WSPO

We wspoÂøczesnych teoriach monistycznych jako podmiot prawa
mieÎdzynarodowego uwazÇana jest jedynie Stolica Apostolska. Stanowisko to uzasadnia sieÎ jednak roÂzÇnorako. NajczeÎsÂciej wskazywanym
argumentem, majaÎcym sÂwiadczycÂ o istnieniu jednego podmiotu, jest
11
Zdaniem L. Antonowicza (PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, s. 82) ¹Stolica Apostolska nie jest czynnikiem zewneÎtrznym w stosunku do PanÂstwa WatykanÂskiego, co sprawia, zÇe panÂstwo to wraz z niaÎ jest suwerenne i tym samym jest panÂstwem
w sensie prawa mieÎdzynarodowego.
12
Szerzej na ten temat: W. Jakubowski, Podstawowe akty ustrojowe PanÂstwa
Miasta WatykanÂskiego, Puøtusk±Warszawa 2004, s. 16-17.
13
Szerzej na ten temat: J. Czaja, PrawnomieÎdzynarodowy status Watykanu,
s. 281-284.
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fakt, izÇ nigdy w historii nie miaøa miejsce taka sytuacja, aby Stolica
Apostolska i PanÂstwo WatykanÂskie jednoczesÂnie uczestniczyøy w tej
samej konferencji mieÎdzynarodowej, nalezÇaøy do tej samej organizacji mieÎdzynarodowej, czy tezÇ byøy stronami tej samej umowy mieÎdzynarodowej. Z tego faktu wyciaÎgany jest nasteÎpnie wniosek, izÇ ¹nalezÇy
moÂwicÂ nie o dwoÂch podmiotach, lecz o jednym podmiocie ± Stolicy
Apostolskiej, ktoÂry jednak ma uregulowanaÎ wedle wøasnego uznania
mozÇliwosÂcÂ wysteÎpowania takzÇe jako PanÂstwo-Miasto Watykanº14.
Nie kwestionujaÎc faktu, izÇ rzeczywisÂcie nigdy nie miaøo miejsca
jednoczesne wysteÎpowanie Stolicy Apostolskiej i Watykanu, trudno
jednak dopatrzycÂ sieÎ w formuøowanym wniosku jakiegokolwiek logicznego uzasadnienia. Co najwyzÇej na tej podstawie mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe:
± wypracowany zostaø okresÂlony zwyczaj mieÎdzynarodowy, ktoÂrego nie nalezÇaøoby naruszacÂ,
± podmiotowosÂcÂ Stolicy Apostolskiej i PanÂstwa WatykanÂskiego
doznaje pewnego ograniczenia, co nie wyøaÎcza posiadania przez oba
te podmioty podmiotowosÂci w sposoÂb specyficzny ograniczonej.
Wszyscy przedstawiciele doktryny ± w tym takzÇe monisÂci ± nie
podwazÇajaÎ faktu, izÇ w stosunkach mieÎdzynarodowych czynny udziaø
bioraÎ tak Stolica Apostolska, jak i PanÂstwo WatykanÂskie. ZastanawiajaÎce jest zatem, w jaki sposoÂb ± wobec tych oczywistych faktoÂw ±
dokonano zredukowania tych podmiotoÂw do jednego ± Stolicy Apostolskiej. Zdaniem L. Antonowicza traktowanie Watykanu jako zespoøu dwu roÂzÇnych podmiotoÂw jest uzasadnione jedynie z punktu widzenia prawa kanonicznego, natomiast z punktu widzenia prawa
mieÎdzynarodowego mamy do czynienia z jednym i tym samym podmiotem wysteÎpujaÎcym baÎdzÂ w charakterze Stolicy Apostolskiej, baÎdzÂ
PanÂstwa WatykanÂskiego15. PowyzÇsze stanowisko nie jest spoÂjne i zawiera caøy szereg sprzecznosÂci. OtoÂzÇ L. Antonowicz, przedstawiciel
doktryny prawa mieÎdzynarodowego, sam wyrazÂnie rozroÂzÇnia StoliceÎ
ApostolskaÎ i PanÂstwo WatykanÂskie, stwierdzajaÎc, izÇ ¹StoliceÎ ApostolskaÎ nalezÇy rozumiecÂ jako zespoÂø centralnych organoÂw KosÂcioøa
14
J. Symonides, Podmioty prawa mieÎdzynarodowego, s. 140-141; L. Antonowicz,
PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, s. 82.
15
L. Antonowicz, PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, s. 81.
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rzymskokatolickiego z papiezÇem na czele, natomiast PanÂstwo WatykanÂskie jest jednostkaÎ geopolitycznaÎ utworzonaÎ na podstawie traktatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a Wøochami z dnia 11 lutego 1929 r.º
NiezalezÇnie od powyzÇszego stwierdzenia zalicza on PanÂstwo WatykanÂskie do panÂstw, umieszczajaÎc go w ¹wykazie panÂstw w sensie
prawa mieÎdzynarodowegoº16. Stolica Apostolska nie jest panÂstwem,
a PanÂstwo WatykanÂskie nie jest organem KosÂcioøa katolickiego ± nie
mozÇna wieÎc moÂwicÂ o ¹jednym i tym samym podmiocie z punktu
widzenia prawa mieÎdzynarodowegoº. Stolica Apostolska jest wieÎc
odreÎbnym bytem od PanÂstwa WatykanÂskiego17.
Wedøug W. GoÂralskiego ¹Stolica Apostolska jest tytulariuszem
podwoÂjnej podmiotowosÂci w stosunkach mieÎdzynarodowych z racji
podwoÂjnej suwerennosÂci: duchowej i doczesnej. Gdy wysteÎpuje jako
strona w sprawach odnoszaÎcych sieÎ do PanÂstwa WatykanÂskiego, zamierza dziaøacÂ jako tytulariusz podmiotowosÂci doczesnej, gdy zasÂ
wysteÎpuje w sprawach natury duchowej, decyduje sieÎ dziaøacÂ w charakterze tytulariusza podmiotowosÂci duchowejº18. W stanowisku
tym mowa jest wszakzÇe o ¹dwoÂch podmiotowosÂciachº, jednakzÇe obie
przysøugiwacÂ majaÎ jednemu podmiotowi ± Stolicy Apostolskiej.
Praktycznie zatem jest tu mowa o dwoÂch przejawach jednej podmiotowosÂci, staÎd stanowisko to ± jak sieÎ wydaje ± nalezÇy zaliczycÂ do
monistycznych. PoglaÎd o istnieniu dwoÂch podmiotowosÂci czy tezÇ
dwoÂch przejawoÂw jednej podmiotowosÂci w przypadku Stolicy Apostolskiej jest nieprzekonywajaÎcy. Owszem, teoretycznie mozÇliwe jest
wysteÎpowanie na arenie mieÎdzynarodowej okresÂlonego podmiotu
w interesie czy tezÇ w imieniu innego podmiotu, jednakzÇe w przypadku
wielu umoÂw mieÎdzynarodowych ich sygnatariuszem jest PanÂstwo
WatykanÂskie, a nie Stolica Apostolska ± PanÂstwo WatykanÂskie wysteÎpuje w nich zatem w swoim imieniu, nie korzystajaÎc z posÂrednictwa
Stolicy Apostolskiej.
16

TamzÇe, s. 248.
Zob. J. Krukowski, Konkordaty wspoÂøczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994),
Warszawa 1995, s. 33-36.
18
W. GoÂralski, Zasady wzajemnych relacji PanÂstwo±KosÂcioÂø katolicki, w: Prawo
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WNIOSKI

W przedmiocie okresÂlenia liczby podmiotoÂw prawa mieÎdzynarodowego nalezÇy stanowczo opowiedziecÂ sieÎ za modelem dualistycznym. NiewaÎtpliwie istniejaÎ dwa odreÎbne podmioty prawa mieÎdzynarodowego: Stolica Apostolska i PanÂstwo WatykanÂskie. Wprawdzie
Watykan tylko czeÎsÂciowo realizuje poszczegoÂlne atrybuty tej podmiotowosÂci, nie korzystajaÎc przede wszystkim z prawa legacji, ale
fakt ten nie jest podnoszony przez inne podmioty prawa mieÎdzynarodowego przy realizacji innych uprawnienÂ wynikajaÎcych z tej podmiotowosÂci. Przedstawiciele CittaÁ del Vaticano saÎ reprezentowani na
forum mieÎdzynarodowym, bioraÎc czynny udziaø w konferencjach
mieÎdzynarodowych i uczestniczaÎc w dziaøalnosÂci organizacji mieÎdzynarodowych. Podnoszony przez zwolennikoÂw koncepcji monistycznej ± jako kontrargument ± fakt, izÇ Stolica Apostolska i PanÂstwo
WatykanÂskie nigdy nie saÎ reprezentowane jednoczesÂnie na tym samym forum nie ma tutaj zÇadnego znaczenia. Owszem, mozÇna przyjaÎcÂ,
izÇ tego rodzaju praktyka staøa sieÎ juzÇ utartym zwyczajem, ktoÂrego nie
nalezÇaøoby naruszacÂ. Skoro jednak oba podmioty korzystajaÎ na przemian z uprawnienÂ wynikajaÎcych z podmiotowosÂci publiczno-mieÎdzynarodowej, oznacza to, izÇ niewaÎtpliwie oba saÎ wøasÂciwie upodmiotowione na pøaszczyzÂnie prawa mieÎdzynarodowego.

