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Koncert w ambasadzie, czyli o spotkaniu prawa
dyplomatycznego z projektowaniem architektonicznym

The aim of this article is to present partial results of the research carried out by the
authors over the last two years and more. This research could be described as
being situated at the crossroads of diplomatic law and architectural design.
The paper comprises four parts. The first contains information on the research
results to date plus a reference to the direction of deliberations set by the
organisers of a conference, �Interdyscyplinarne Spojrzenie na Spo³eczeñstwo:
Relacje i spotkania jako przedmiot badañ� (An Interdisciplinary Look at Soci-
ety: Relations and Encounters as a Research Subject), held on 25�26 Septem-
ber 2015 at the Institute of Applied Social Sciences of Warsaw University. Part
two presents a sketch of public international law, with special attention given
to its sources, focusing primarily on international customs and soft law norms.
The authors also discuss select regulations from diplomatic law, which paints
the backdrop essential for the analysis. In the third section, the mechanisms
behind how particular architectural solutions affect existing diplomatic law
are explained. An example of a concert organised at an embassy is used to
illustrate the above. Conclusions bring the paper to a close.
Keywords: embassy, architecture, diplomatic law, soft law

Stan badañ

Autorki niniejszego artyku³u od ponad dwóch lat prowadz¹ razem bada-
nia, które ulokowane s¹ na styku prawa dyplomatycznego z projektowaniem
architektonicznym. Prace te maj¹ charakter interdyscyplinarny i dotycz¹
wspólnego pola zainteresowania obszaru nauk technicznych i obszaru nauk
spo³ecznych, a na ich gruncie odpowiednio dyscypliny: architektura i urba-
nistyka oraz dyscyplina prawo1. W wyniku dotychczasowych badañ (maj¹-

1 Zob. Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).
Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem dyscyplina naukowa �prawo� znajduje siê w dziedzinie �nauki prawne�, a ta
z kolei w obszarze �nauki spo³eczne�. Architektura, klasyfikowana ³¹cznie z urbanistyk¹, znajduje siê w dzie-
dzinie nauk technicznych oraz obszarze o tej samej nazwie (�obszar nauk technicznych�). W tym miejscu warto
zaznaczyæ, i¿ niniejsze opracowanie dotyczy zagadnieñ ze styku dyscypliny, jak¹ jest architektura i dyscypliny,
jak¹ jest mieszcz¹ce siê w obszarze nauk spo³ecznych prawo. Opracowanie, co jest �wiadom¹ strategi¹ badaw-
cz¹, nie wkracza w materiê innych ni¿ prawo dziedzin i dyscyplin objêtych obszarem nauk spo³ecznych,

Spotkania dyscyplin
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cych w znacznym stopniu charakter pionierski) autorki ustali³y co nastêpuje:
1) normy prawa dyplomatycznego i konsularnego, w tym normy kurtuazji
miêdzynarodowej determinuj¹, lub przynajmniej powinny determinowaæ,
rozwi¹zania architektoniczne; 2) architektura placówek dyplomatycznych
mo¿e zarówno u³atwiaæ, jak i utrudniaæ wykonywanie okre�lonych sk³ado-
wych prawa legacji; 3) przy projektowaniu architektonicznym ambasad war-
to postêpowaæ w my�l wskazañ tzw. idei niewidzialnego bezpieczeñstwa (na
temat ww. idei zob. wiêcej: Boddy 2008: 287�299; Jasiñski 2013: 178, 191,
195; Ku�niak, Kolarz-Piotrowicz 2015b: 73 i nast.)2.

Zamierzeniem niniejszego artyku³u jest podjêcie próby wskazania i obja-
�nienia mechanizmu kolejnego zjawiska interdyscyplinarnego, polegaj¹cego
na oddzia³ywaniu konkretnych rozwi¹zañ architektonicznych na obowi¹zu-
j¹ce prawo dyplomatyczne. Autorki stoj¹ bowiem na stanowisku, ¿e stoso-
wane okre�lone rozwi¹zania architektoniczne mog¹ wp³ywaæ nie tylko na
sferê wykonywania prawa dyplomatycznego, ale tak¿e na sferê jego obowi¹-
zywania. Rozwi¹zania architektoniczne mog¹ mianowicie prowadziæ nawet
do utraty mocy obowi¹zuj¹cej pewnych norm prawa miêdzynarodowego
publicznego, zarówno tych w pe³ni wykszta³conych (tj. maj¹cych w szcze-
gólno�ci postaæ prawa zwyczajowego), jak i norm o charakterze soft law.

Zarysowane wy¿ej dotychczasowe badania i te prowadzone aktualnie
stanowi¹ komplementarn¹ ca³o�æ. Intencj¹ autorek jest sukcesywne prezen-
towanie ich wyników w formie referatów na konferencjach o charakterze
interdyscyplinarnym oraz artyku³ów w publikacjach o podobnym profilu.

Kierunek rozwa¿añ wyznaczony przez organizatorów konferencji �Inter-
dyscyplinarne Spojrzenie na Spo³eczeñstwo: Relacje i spotkania jako przed-
miot badañ�, która odby³a siê 25�26 wrze�nia 2015 r. w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, wychodzi³ naprzeciw
d¹¿eniom autorek. Warszawscy badacze postawili miêdzy innymi dwa istotne
pytania: 1. Czy spotkania i relacje mog¹ stanowiæ odrêbny przedmiot badañ?
2. Co oznaczaj¹: �pocz¹tek�, �trwanie�, �zmiana� i �koniec� w badaniach nad
relacjami? Na pierwsze z nich mo¿na udzieliæ pozytywnej odpowiedzi, przy
czym miêdzy innymi prace prowadzone przez autorki s¹ dobrym przyk³adem

a zatem nie porusza siê tu wielu interesuj¹cych zagadnieñ, np. z zakresu socjologii architektury, choæ
niew¹tpliwie podjêta problematyka ma potencja³ zachêcaj¹cy do prac badawczych tak¿e w innej ni¿ przy-
jêta perspektywie. W szczególno�ci problematyka organizowania koncertów w budynkach ambasad wi¹-
¿e siê z takimi zagadnieniami, jak: funkcje techniczne sali (akustyka, forma) czy te¿ relacje spo³eczne, w
tym uwzglêdnianie konwenansów dotycz¹cych regu³ zachowywania siê w okre�lonych sytuacjach. St¹d
np. teoria Goffmana, odwo³uj¹ca siê do spo³eczeñstwa jako teatru, mog³aby wpisywaæ siê w przedmiot
niniejszego opracowania (zob. Goffman 1982; 2011).

2 Wyniki badañ przywo³ane w punktach 1�3 zosta³y ju¿ opublikowane (Ku�niak, Kolarz-Piotrowicz
2015a: 238�262; 2015b: 73 i nast.).
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istnienia ponadobszarowych spotkañ i relacji naukowych. W tym miejscu na-
le¿y podkre�liæ, i¿ eksploracje o charakterze interdyscyplinarnym nie tylko licz-
nie wystêpuj¹, ale s¹ potrzebne i jako takie same w sobie mog¹ stanowiæ od-
rêbny przedmiot badañ. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e nauki techniczne, w tym
architektura, s¹ bardzo odleg³e od takiej dyscypliny, jak prawo. Daje siê jednak
wykazaæ, ¿e ich kooperacja przynosi istotne spo³ecznie rezultaty, na przyk³ad
w zakresie dobrej i bezpiecznej organizacji funkcjonowania ambasad, w po³¹-
czeniu z realizacj¹ dyspozycji wynikaj¹cych z prawa miêdzynarodowego.

Autorki proponuj¹, by terminy: �pocz¹tek�, �trwanie�, �zmiana�, �ko-
niec�, w kontek�cie prowadzonych rozwa¿añ, ulokowaæ paralelnie w dyscy-
plinie architektura i w dyscyplinie prawo. I tak, �pocz¹tek� mo¿na rozumieæ
jako nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych, a dla architektury budynków
ambasad jako wybór lokalizacji, konkurs architektoniczny � wybór projek-
tanta, wznoszenie gmachu ambasady. �Trwanie� z kolei oznacza³oby odpo-
wiednio utrzymywanie relacji dyplomatycznych oraz u¿ytkowanie budynku
ambasady w czasie. �Zmiana� i �koniec� sprowadza³yby siê � na gruncie
prawa � do modyfikowania, w tym uszczuplania funkcji dyplomatycznych
(poprzez wyga�niêcie niektórych ich form). Na tle architektury natomiast �
do ewentualnej decyzji o zburzeniu lub rozbiórce budynku b¹d� przeznacze-
niu go do innych celów (np. w dawnej ambasadzie Francji w Bonn znajduje siê
obecnie tzw. mieszkaniówka), jako nienadaj¹cego siê do wype³niania w nim
pe³nego zakresu funkcji dyplomatycznych.

W tym miejscu warto zaznaczyæ, ¿e umiejscowienie niniejszych rozwa¿añ
w zakre�lonym dynamizmie: pocz¹tek, trwanie, zmiana, koniec, nie jest jedy-
nie prób¹ wpasowania siê w ramy konferencji i pokonferencyjnej publikacji,
ale jest konceptem o mocniejszym uzasadnieniu, co jest widoczne w dalszych
czê�ciach tego opracowania.

Specyficzne instytucje prawa miêdzynarodowego
publicznego � wybrane zagadnienia

Prawo miêdzynarodowe publiczne (dalej: PMP) jako specjalno�æ jurydycz-
na ma pewn¹ specyfikê. Wyró¿nia siê zw³aszcza katalog wspó³czesnych �ró-
de³ PMP. W�ród nich doktryna wymienia z regu³y traktaty i zwyczaj. To ostat-
nie �ród³o, pod pewnymi wzglêdami, obecnie jawi siê jako unikatowe, a to
dlatego, ¿e w obrêbie PMP w formie niepisanej s¹ regulowane nie tylko za-
gadnienia o znaczeniu marginalnym, ale przede wszystkim fundamental-
ne. Dobr¹ egzemplifikacj¹ powy¿szego mog¹ byæ globalnie obowi¹zuj¹ce
zakazy ludobójstwa i apartheidu, które w tak uniwersalnym zasiêgu nie maj¹
podstawy traktatowej, a jedynie zwyczajow¹. Warto podkre�liæ, ¿e zwyczaj,
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na który sk³adaj¹ siê dwa elementy, tj. wystêpuj¹ca obiektywnie praktyka �
usus i towarzysz¹cy jej element subiektywny w postaci przekonania, ¿e jest
ona wymuszona przez prawo, jako uznana przez pañstwa za prawnie wi¹¿¹-
c¹ � opinio iuris sive necessitatis (zob. np. Tunkin 1964: 115�116), jest tak¿e
nie tylko historycznym, ale aktualnym �ród³em prawa miêdzynarodowego
publicznego. Co siê tyczy zwyczaju, jako specyficznego �ród³a prawa, spo-
³eczno�æ miêdzynarodowa nie pos³uguje siê jedynie ewolucyjnie wcze�niej-
szymi jego normami, ale tak¿e tymi, które s¹ kszta³towane w bie¿¹cej prak-
tyce pañstw. Prawo miêdzynarodowe publiczne w formie zwyczajowej, czyli
niepisanej, powstaje wci¹¿ jeszcze i dzieje siê to w procesie, który aktorzy
sceny miêdzynarodowej mog¹ obserwowaæ i w którym mog¹ uczestniczyæ.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e zwyczaj w obrêbie PMP, inaczej ni¿ na
tle innych specjalno�ci prawa, reguluje kwestie zasadnicze, a nie wy³¹cznie
marginalne oraz jest aktualny, a nie wy³¹cznie historyczny. Do powy¿szego
warto dodaæ, i¿ prawo zwyczajowe w sposób specyficzny mo¿e straciæ sw¹
moc. Nie dzieje siê to wy³¹cznie wedle typowej regu³y, jak¹ jest wskazanie:
lex posterior derogat priori, ale tak¿e drog¹ desuetudo � pod tym ostatnim
pojêciem rozumie siê zarzucenie zwyczaju, odst¹pienie od praktykowania
(zob. wiêcej np.: Ipsen 1999: 181�198; Ku�niak 2012: 160�168; Czernien-
ko 2014: 75�78).

Na gruncie prawa miêdzynarodowego publicznego wykszta³ci³y siê tak¿e
specyficzne akty, nazywane mianem soft law (Ca³a-Wacinkiewicz 2011: 219).
Pojêcie to jest u¿ywane do�æ powszechnie przez przedstawicieli doktryny, ale
istniej¹ znacz¹ce rozbie¿no�ci co do tego, jak ma byæ rozumiane (zob. np.
Bierzanek, Symonides 2005: 113�114). Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e akty tzw.
miêkkiego prawa maj¹ charakter niewi¹¿¹cy, niemniej istotny jest pewien
ich walor prawny, czyli znaczenie daj¹ce siê wychwyciæ w perspektywie pra-
wa. W szczególno�ci z wykorzystaniem aktów typu soft law (np. deklaracji
organów organizacji miêdzynarodowych), tj. zgodnie z ich duchem i liter¹,
bywa dokonywana wyk³adnia aktów wi¹¿¹cych. �Miêkkie prawo� czêsto
zawiera postulaty de lege ferenda albo poniek¹d zastêpuje prawo obowi¹-
zuj¹ce w sytuacji, gdy tego ostatniego nie uda³o siê jeszcze stworzyæ (zob. np.
Ku�niak 2016: 85�87). Akty o charakterze soft law maj¹ rozmait¹ postaæ i ró¿-
ne odmiany. Najbardziej typowe dla tego gatunku wydaj¹ siê niewi¹¿¹ce re-
zolucje, uchwalane przez organy organizacji miêdzynarodowych (zob. np.
Czapliñski, Wyrozumska 2014: 14�17). Do aktów typu soft law zalicza siê
tak¿e pewne formy maj¹ce z regu³y niepisan¹ postaæ (i tym przypominaj¹ce
zwyczaj), takie jak na przyk³ad wskazania kurtuazji miêdzynarodowej. Kur-
tuazja miêdzynarodowa i protokó³ dyplomatyczny stanowi¹ niezwykle cie-
kawe uzupe³nienie prawa dyplomatycznego i konsularnego � jednego z dzia-
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³ów PMP. Prawie wszystkie normy protoko³u dyplomatycznego nie maj¹
charakteru prawnego (poza zasadami precedencji), co oznacza, ¿e ich z³ama-
nie poci¹ga za sob¹ co prawda ujemn¹ reakcjê cz³onków spo³eczno�ci miêdzyna-
rodowej, ale nie rodzi odpowiedzialno�ci prawnej. Normy kurtuazji i protoko³u
s¹ komplementarne w stosunku do norm prawa dyplomatycznego i konsu-
larnego oraz w wykonywaniu tych ostatnich doskonale siê z nimi przeplataj¹
(zob. np. Lankosz 2015: 103 i nast.). Tu warto podkre�liæ, i¿ normy kurtu-
azji i protoko³u, w znakomitej wiêkszo�ci maj¹ce charakter niepisany, mog¹
� podobnie jak zwyczaj miêdzynarodowy � wygasn¹æ drog¹ desuetudo, czyli
poprzez zarzucenie praktykowania.

Dobrym przyk³adem norm z zakresu kurtuazji i protoko³u dyplomatycz-
nego s¹ wskazania, zreszt¹ do�æ konkretne i sztywne, dotycz¹ce tego, jak
urz¹dziæ koncert w pomieszczeniach placówki dyplomatycznej. Szefowie misji
dyplomatycznych organizuj¹ koncerty w ramach wykonywanej przez pla-
cówkê zagraniczn¹3 funkcji promocyjnej, która polega miêdzy innymi na
promocji kultury w³asnego pañstwa (Gaw³owicz 2011: 134�135; Ku�niak
2015: 51 i nast.; Sutor 2012: 140�141). Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji
wiedeñskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr
37, poz. 232), funkcje misji dyplomatycznej obejmuj¹ miêdzy innymi �po-
pieranie przyjaznych stosunków miêdzy pañstwem wysy³aj¹cym a pañstwem
przyjmuj¹cym oraz rozwijanie miêdzy nimi stosunków [�] kulturalnych [�]�.
Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest w³a�nie organizowanie koncer-
tów4. Podobnie rzecz siê ma w przypadku funkcji konsularnych, zarysowa-
nych w szczególno�ci w art. 5 Konwencji wiedeñskiej o stosunkach konsu-
larnych z 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98): �funkcje konsularne
polegaj¹ na [�] popieraniu rozwoju stosunków [�] kulturalnych miêdzy
pañstwem wysy³aj¹cym a pañstwem przyjmuj¹cym oraz na popieraniu wszel-
kimi innymi sposobami przyjaznych stosunków miêdzy tymi pañstwami zgod-
nie z postanowieniami niniejszej Konwencji [�]�.

3 Sformu³owania �placówka zagraniczna� u¿ywa siê tu w rozumieniu art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o s³u¿bie zagranicznej � Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 z pó�n. zm. Termin ten
obejmuje w szczególno�ci zarówno przedstawicielstwa dyplomatyczne, jak i urzêdy konsularne. Uwagi
zawarte w niniejszym tek�cie, a odnosz¹ce siê do placówek dyplomatycznych, g³ównie do ambasady, mo¿na
odnie�æ tak¿e do placówek konsularnych. Jest to podyktowane faktem, i¿ obecnie obserwuje siê tendencjê
zlewania siê s³u¿by dyplomatycznej i konsularnej. W praktyce, zawodowe urzêdy konsularne w swoich
konsularnych okrêgach pe³ni¹ rolê miniambasad, a z kolei ambasady ulokowane w stolicach czêsto wyko-
nuj¹ rutynowe czynno�ci konsularne, je�li nie ma tam odrêbnego konsulatu (D¹browa 2013: 97).

4 Koncert opisany w niniejszym opracowaniu stanowi jedynie pewien symbol � przyk³ad wydarzenia
realizuj¹cego funkcjê promocyjn¹ placówki zagranicznej. Istniej¹ i inne podobne wydarzenia gromadz¹ce
w placówkach du¿¹ liczbê go�ci, takie jak: spotkania z twórcami kultury i intelektualistami, wydarzenia
promuj¹ce ruch turystyczny do w³asnego pañstwa, imprezy zachwalaj¹ce jego ¿ywno�æ czy zdobycze tech-
niczne.
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Przyjê³o siê, i¿ koncert w placówce zagranicznej organizuje siê w �sali�
koncertowej, w której znajduj¹ siê specjalnie, dodatkowo ustawione krzes³a,
zaaran¿owana �scena� i ma miejsce taka przestrzenna organizacja ca³o�ci,
która umo¿liwia powstanie mi³ej, swobodnej atmosfery. Na koncerty zapra-
szani s¹ cz³onkowie rz¹du, cz³onkowie personelu dyplomatycznego, przed-
stawiciele ministerstw, reprezentanci �wiata kultury i nauki oraz inne osobi-
sto�ci utrzymuj¹ce kontakty z placówk¹. Przed rozpoczêciem imprezy
gospodarz wyg³asza krótkie przemówienie, wita go�ci, przedstawia artystów
(najczê�ciej wybitnych �piewaków operowych, pianistów b¹d� zespo³y arty-
styczne pañstwa wysy³aj¹cego) oraz przypomina program. Na krzes³ach dla
ka¿dego go�cia zamieszcza siê dodatkowo wydrukowany program oraz krótk¹
informacjê o wystêpuj¹cych artystach. Aby wytworzyæ mo¿liwie uroczysty
nastrój, �wiat³a zostaj¹ przyciemnione i mog¹ byæ zapalone �wiece, a jedynie
wykonawcy w razie potrzeby korzystaj¹ z dobrego o�wietlenia. Po koncer-
cie, który trwa oko³o 1,5 godziny, z regu³y odbywa siê przyjêcie, przybiera-
j¹ce formê aperitifu (Pietkiewicz 1990: 226�227).

W tym miejscu warto zasygnalizowaæ, i¿ normy kurtuazji miêdzynarodo-
wej, równie¿ takie jak wy¿ej opisane, dotycz¹ce organizowania koncertu,
mog¹ wygasn¹æ na skutek zarzucenia ich praktykowania, a wiêc w mechani-
zmie podobnym do utraty mocy obowi¹zuj¹cej norm prawa zwyczajowego
(desuetudo). Nale¿y jednak postawiæ pytanie, jakie mog¹ byæ przyczyny ewen-
tualnego porzucenia praktyki? Kwestie te i inne szczegó³owe zagadnienia s¹
przedmiotem rozwa¿añ trzeciej czê�ci artyku³u, dla których niniejsze uwagi
stanowi¹ niezbêdne t³o.

Koncert w ambasadzie, czyli przyk³ad wp³ywu
projektowania architektonicznego na prawo dyplomatyczne

Autorki niniejszego artyku³u twierdz¹, ¿e mo¿liwe jest oddzia³ywanie
konkretnych rozwi¹zañ architektonicznych na kszta³t i obowi¹zywanie pra-
wa dyplomatycznego. Przyjête rozwi¹zania architektoniczne mog¹ modelo-
waæ prawo dyplomatyczne, w tym mog¹ uchylaæ i wygaszaæ w trybie desuetudo
pewne jego normy. Dotyczy to zarówno tych norm prawa miêdzynarodowego
publicznego, które s¹ w pe³ni wykszta³cone, tj. maj¹ na przyk³ad postaæ pra-
wa zwyczajowego, jak i norm o charakterze soft law.

Podjêcie próby obja�nienia powy¿szego mechanizmu wymaga nawi¹za-
nia do teoretycznej koncepcji �ród³a prawa miêdzynarodowego. Doktryna
dzieli �ród³a pochodzenia prawa (odpowiadaj¹c na pytanie, sk¹d prawo po-
chodzi, sk¹d czerpie swoj¹ moc) na �ród³a materialne i formalne. Te ostatnie
najpro�ciej okre�liæ mo¿na jako formy, w których powstaje prawo (ustawa,
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traktat, zwyczaj itp.). �ród³a w znaczeniu materialnym rozumiane s¹ jako
pozaprawne przyczyny, które doprowadzi³y do tego, i¿ prawo siê ukszta³to-
wa³o (zob. np.: Morawski 2008: 91 i nast.; Nahlik 1967: 159 i nast.). Mo¿-
na stwierdziæ, i¿ oba te komponenty s¹ nieroz³¹czne i ka¿de �ród³o prawa
ma swój aspekt materialny i formalny. Materialna strona procesu prawo-
twórczego stanowi jego sk³adow¹, legitymizuj¹c¹ prawo. Rozmaite czynniki
spo³eczne, polityczne oraz ekonomiczne warunkuj¹ i modeluj¹ tre�æ prawa
(Morawski 2008: 92; Tokarczyk 2009: 17). Pozaprawne przyczyny powsta-
nia prawa (�ród³a materialne), jako przedmiot analizy co do zasady lokuj¹
siê w obszarze filozofii prawa, gdzie istnieje wiele ró¿nych szkó³ dotycz¹cych
tego zjawiska. Sztandarowymi zespo³ami pogl¹dów s¹: szko³a prawa natury
oraz szko³a pozytywistyczna5. Wed³ug naturalistów prawo � w tym prawo
miêdzynarodowe � powsta³o dlatego, i¿ takie by³y wskazania natury. Bogac-
two doktryn powoduje, i¿ nie mo¿na w sposób jednoznaczny zdefiniowaæ
prawa natury, poniewa¿ ró¿ni my�liciele rozmaicie pojmowali jego istotê, w
tym �ród³o. W zale¿no�ci od konkretnego od³amu szko³y prawa naturalnego
�ród³em pochodzenia prawa mo¿e byæ natura jako taka, natura spo³eczeñ-
stwa, historia ludzko�ci, istota boska, system nakazów religijnych b¹d� god-
no�æ lub sumienie cz³owieka. Przyczyna prawnonaturalna jest zró¿nicowana
i, odpowiednio do za³o¿onej koncepcji, mo¿e mieæ charakter teologiczny lub
laicki (Oniszczuk 2004: 43; Zajad³o 2007: 267)6. Zgodnie z perspektyw¹
pozytywistyczn¹, czynnikiem sprawczym prawa jest wola, przy czym w za-
kresie prawa miêdzynarodowego jest to wola pañstw. Koncepcja prawnicze-
go pozytywizmu sk³ada siê z wielu nurtów, dla których wspólne jest to, i¿
prawo jest rezultatem woli prawodawcy. Pozytywizm oznacza taki w³a�nie
sposób pojmowania prawa oraz uzasadniania obowi¹zku dawania mu pos³u-
chu (Oniszczuk 2004: 137�138; Zajad³o 2007: 251)7.

Jak wskazano, za ka¿d¹ form¹ prawa stoi pewna, okre�lona przez konkret-
n¹ szko³ê prawa, pozaprawna si³a sprawcza � jego �ród³o materialne. Przyczy-
na tworz¹ca prawo, w tym przyczyna je modeluj¹ca lub deroguj¹ca, jak siê
wydaje, nie ma jednak charakteru czynnika pozostaj¹cego w ca³kowitym ode-
rwaniu od procesu prawotwórczego i niebêd¹cego z nim w jakimkolwiek
zwi¹zku, a zatem czynnika wzglêdem tego procesu zupe³nie �zewnêtrznego�.

5 Na gruncie prawa miêdzynarodowego publicznego do grona przedstawicieli szko³y prawa natural-
nego zalicza siê m.in.: S. Pufendorfa, Ch. Wolffa, G. Radbrucha, A. Verdrossa, L. Fullera, J. Finnisa, a do
grupy reprezentantów pogl¹dów pozytywistycznych m.in.: R. Zouche�a, C. Bynkershoeka, J.J. Mosera,
H. Kelsena, D. Anzilottiego, P. Guggenheima, H.L.A. Harta.

6 Wiêcej na temat naturalizmu prawniczego zob. np.: Oniszczuk 2012: 38�308; Stelmach, Bro¿ek,
Kurek, Eliasz 2015, Izdebski 2011.

7 Wiêcej na temat pozytywizmu prawniczego zob. np.: Oniszczuk 2012: 309�422; Gizbert-Studnic-
ki, Dyrda, Grabowski 2016; Izdebski 2011.
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Powracaj¹c do próby pokazania i obja�nienia mechanizmu oddzia³ywa-
nia konkretnych rozwi¹zañ architektonicznych (rozwi¹zañ w pe³ni �zewnêtrz-
nych� wzglêdem procesu prawotwórczego) na sferê obowi¹zywania prawa
dyplomatycznego, mo¿na pos³u¿yæ siê sygnalizowanym wcze�niej przyk³a-
dem organizowania koncertów w placówce misji dyplomatycznej. Chodzi
mianowicie o to, ¿e koncerty takie (lub inne wydarzenia promuj¹ce pañstwo
wysy³aj¹ce w pañstwie przyjmuj¹cym) mog¹ siê wcale nie odbywaæ, a to ze
wzglêdów podyktowanych rozwi¹zaniami architektonicznymi. Niemo¿no�æ
zorganizowania koncertu mo¿e przy tym wynikaæ z dwóch powodów: � po
pierwsze, co jest prozaiczne, mo¿e brakowaæ w placówce zagranicznej odpo-
wiedniego pomieszczenia lub pomieszczenie to mo¿e byæ �le usytuowane,
czyli w sposób uniemo¿liwiaj¹cy skorzystanie z niego przez kilkudziesiêciu
go�ci; � po drugie, brak mo¿liwo�ci zorganizowania koncertu mo¿e byæ po-
wodowany konieczno�ci¹ wype³nienia wymogów bezpieczeñstwa, co w do-
bie narastaj¹cego zagro¿enia terroryzmem tak¿e nie jest czynnikiem bagatel-
nym.

Zamieszczone dalej trzy opracowania graficzne obrazuj¹ uk³ady pomiesz-
czeñ misji dyplomatycznej, które ilustruj¹ opisan¹ wy¿ej sytuacjê: 1) uk³ad
pokazuj¹cy istniej¹c¹ strukturê pomieszczeñ misji dyplomatycznej niezawie-
raj¹cej sali widowiskowej oraz strukturê pomieszczeñ zawieraj¹c¹ ju¿ ow¹
salê, czyli po przebudowie; 2) modelowy schemat pokazuj¹cy uk³ad pomiesz-
czeñ misji dyplomatycznej z prawid³owo zlokalizowan¹ sal¹ widowiskow¹;
3) modelowy schemat pokazuj¹cy uk³ad pomieszczeñ misji dyplomatycznej
zawieraj¹cej salê widowiskow¹, po³o¿on¹ jednak w sposób sprzeczny z wy-
mogami bezpieczeñstwa.

Na dwóch rzutach (schemat 1) przedstawiono zaadaptowane na cele pla-
cówki dyplomatycznej (Ambasada Holandii w Rzymie) pomieszczenia bu-
dynku bêd¹cego historyczn¹ will¹ z 1929 r. oraz pó�niej przeprojektowany
i przebudowany (1995 r.) uk³ad umo¿liwiaj¹cy spotkanie, integracjê i mo¿li-
wo�æ przeprowadzenia imprezy gromadz¹cej wiêksz¹ liczbê osób w jednym
pomieszczeniu (najwiêksze pomieszczenie na parterze pe³ni funkcjê sali kon-
ferencyjnej). Dodatkowo szrafem oznaczono przestrzeñ komunikacji, czyli
przemieszczania siê w budynku. Zmieniono uk³ad korytarzowy na centralny
uk³ad komunikacyjny z klatk¹ schodow¹ i przestrzeniami holi na ka¿dej kon-
dygnacji w sercu budynku. Przestrzeñ ta pe³ni funkcjê ekspozycyjn¹ (promo-
cja twórców bêd¹cych ambasadorami kultury Holandii) i spo³eczn¹ (integra-
cja personelu dyplomatycznego).
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Schemat 1. Uk³ad pokazuj¹cy istniej¹c¹ strukturê pomieszczeñ misji dyplo-
matycznej niezawieraj¹cej sali widowiskowej oraz strukturê pomieszczeñ
zawieraj¹c¹ ju¿ ow¹ salê, czyli po przebudowie

Rzut budynku ambasady Holandii w Rzymie po przebudowie

Rzut budynku ambasady Holandii w Rzymie przed przebudow¹

�ród³o: materia³y pozyskane przez J. Kolarz od pracownika dzia³u kulturalnego ambasady Holandii
w Rzymie (lipiec 2014).
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Schemat 2. Uk³ad pomieszczeñ misji dyplomatycznej zawieraj¹cej salê wido-
wiskow¹

Schemat 3. Uk³ad pomieszczeñ misji dyplomatycznej zawieraj¹cej salê wido-
wiskow¹, po³o¿on¹ jednak w sposób sprzeczny z wymogami bezpieczeñstwa

�ród³o: materia³y pozyskane przez J. Kolarz.

�ród³o: materia³y pozyskane przez J. Kolarz.
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Jak wspomniano, zorganizowanie koncertu w ambasadzie wi¹¿e siê tak-
¿e ze spe³nieniem wymogów bezpieczeñstwa, które determinuj¹: 1) po³o¿e-
nie budynku ambasady wzglêdem granicy dzia³ki, na której jest usytuowany;
2) po³o¿enie niektórych pomieszczeñ, a szczególnie sposób kontroli dostêpu
do nich; 3) komunikacjê wewnêtrzn¹ budynku w ten sposób, ¿e: � musi zostaæ
zachowana wymagana odleg³o�æ budynku od przestrzeni publicznej miasta;
� nale¿y oddzieliæ drogi przemieszczania siê osób nale¿¹cych do personelu
dyplomatycznego i osób przybywaj¹cych z zewn¹trz, przewiduj¹c kontrolê
dostêpu do niektórych stref.

Na schemacie 3, obrazuj¹cym przyk³adowe wadliwe rozwi¹zanie archi-
tektoniczne, wielofunkcyjna sala widowiskowa zosta³a usytuowana w grani-
cy dzia³ki. W ten sposób nie zosta³a zachowana wymagana minimalna odle-
g³o�æ 15m od granicy dzia³ki budynku, co umo¿liwia na przyk³ad atak
terrorystyczny w postaci pozostawienia samochodu z ³adunkiem wybucho-
wym, którego si³a ra¿enia uszkodzi konstrukcjê budynku, a tym samym sta-
nowi zagro¿enie dla personelu dyplomatycznego i go�ci ambasady.

Je�li zatem placówka dyplomatyczna nie bêdzie nale¿ycie skonstruowana
architektonicznie, tzn. nie bêdzie mia³a odpowiednich pomieszczeñ do wyko-
nywania niektórych jej funkcji albo pomieszczenia te bêd¹ po³o¿one w sposób
ur¹gaj¹cy wymogom bezpieczeñstwa, wówczas mo¿na przyj¹æ, ¿e w³a�nie
z powodów podyktowanych uwarunkowaniami architektonicznymi (czyli po-
wodów nieobjêtych procesem prawodawczym) koncerty w placówce dyplo-
matycznej nie bêd¹ siê odbywa³y. Finalnie zaniknie okre�lona praktyka (usus),
a zatem nast¹pi jej porzucenie, czyli bêdzie mia³o miejsce wspomniane wcze-
�niej desuetudo. Warto dodaæ, i¿ fakt, ¿e opisany mechanizm zaniku pew-
nych aktywno�ci wyst¹pi tylko w tych placówkach dyplomatycznych, które
nie bêd¹ zadowalaj¹ce pod wzglêdem architektonicznym, a w innych placów-
kach prawdopodobnie nie wyst¹pi, zasadniczo nie wp³ywa na mo¿liwo�æ za-
istnienia desuetudo. Nie wszystkie (a nawet tylko nieliczne) normy miêdzyna-
rodowoprawne maj¹ bowiem charakter globalny. Wygasn¹æ zatem mog¹
dotkniête wspomnianym mechanizmem normy regionalne b¹d� dwustronne.

Podany wy¿ej przyk³ad � koncert w placówce dyplomatycznej � odnosi siê
do sfery soft law (tu: norm kurtuazji i protoko³u dyplomatycznego), w podob-
nym mechanizmie mog¹ jednak wygasn¹æ nie tylko normy �miêkkiego pra-
wa�, ale tak¿e prawa zwyczajowego, które jest niekwestionowanym i przyjêtym
przez ca³¹ doktrynê �ród³em PMP. Obydwie te formy prawa, zwyczaj i niepisa-
na czê�æ soft law, s¹ na swój sposób delikatne i podatne na zmiany. Jest tak
dlatego, poniewa¿ zasadzaj¹ siê na bie¿¹cej praktyce � s¹ od niej zale¿ne. Silna
zale¿no�æ niepisanego prawa od bie¿¹cej praktyki ujawni³a siê przy tym sto-
sunkowo niedawno. Jest to zwi¹zane z postêpem technicznym, który dopro-
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wadzi³ do tego, ¿e jedn¹ z koniecznych cech praktyki, jak¹ by³a jej d³ugo-
trwa³o�æ (czyli wymóg, który mo¿na obrazowo przedstawiæ w taki sposób:
nikt ju¿ nie pamiêta, ¿eby kiedy� by³o inaczej) zast¹piono cech¹ czêstotliwo-
�ci. Dzi� przyjmuje siê, ¿e praktyka nie musi powtarzaæ siê od niepamiêtnych
czasów, a wystarczy, by by³a intensywna.

Konkluzje

Rozwi¹zania architektoniczne s¹ w du¿ej mierze zdeterminowane tre�ci¹
prawa, przy czym zale¿no�æ ta jest do�æ oczywista. Mo¿e jednak równie¿
wyst¹piæ zale¿no�æ odwrotna, co nie jest ju¿ widoczne prima facie.

Autorki pragn¹ stwierdziæ, i¿ jest mo¿liwe, aby kszta³t obowi¹zuj¹cego
prawa by³ modelowany za pomoc¹ rozwi¹zañ architektonicznych. Wydaje
siê przy tym, i¿ nie powinno i nie musi tak byæ. Po pierwsze, pozaprawne
przyczyny powstawania prawa (w tym tak¿e jego derogacji) nie powinny mieæ
wzglêdem procesu prawotwórczego charakteru zewnêtrznego. Gdy zastoso-
wane rozwi¹zanie architektoniczne � konkretny uk³ad przestrzenny ambasa-
dy � skutkuje tym, i¿ normy prawne (chocia¿by tylko normy o charakterze
soft law) wygasaj¹, wtedy trudno mówiæ, ¿e wyp³ynê³o to z jakiego� � zale¿-
nego od konkretnej filozoficznej szko³y prawa � materialnego �ród³a. Po-
wy¿sze jawi siê jako zjawisko wzglêdem procesu prawotwórczego zewnêtrz-
ne. Po drugie, wydaje siê, i¿ opisanym wy¿ej zjawiskom mo¿na zapobiegaæ,
a aktywno�æ w tym wzglêdzie lokuje siê nie tyle w obszarze prawa, co archi-
tektury. Kluczowym momentem dla tego typu dzia³añ jest moment projekto-
wania placówki dyplomatycznej (czy to projektowania od podstaw, czy ada-
ptowania na jej cele innego budynku). Powinno to byæ dokonane w taki
sposób, by w przedziale czasowym wyznaczonym s³owem-symbolem �trwa-
nie�, czyli w trakcie trwania relacji dyplomatycznych, nie dochodzi³o do
uszczuplania funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Wadliwe wydaje siê,
by rozwi¹zania architektoniczne, lokuj¹ce siê przecie¿ w sferze wykonywa-
nia prawa, modelowa³y finalny kszta³t prawa, a zatem oddzia³ywa³y tak¿e na
jego obowi¹zywanie.

W odniesieniu do architektury misji dyplomatycznych oraz budynków
urzêdów konsularnych nale¿y baczn¹ uwag¹ obdarzyæ moment projektowa-
nia. Na tym etapie mo¿na przewidzieæ i uwzglêdniæ wszelkie podyktowane
prawem potrzeby placówki dyplomatycznej. W �wietle podjêtych tu rozwa-
¿añ, kluczowy dla zbudowania dobrych zale¿no�ci opisanych w niniejszym
artykule jest moment wyznaczony symbolicznym s³owem �pocz¹tek�.
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