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SPORY O PRZYSZŁY STATUS MORZA KASPIJSKIEGO 

A PRAWO MORZA 

Morze Kaspijskie od dawna nieobecne na arenie stosunków międzynarodowych i wyłączone 
z wszelkiej światowej rywalizacji mocarstw, wraz z rozpadem Związku Radzieckiego 
nieoczekiwanie przemieni/o się w kolejne ognisko zapalne na obszarze Kaukazu i Azji Centralnej. 

W chwili obecnej nie można przewidzieć, jak ostatecznie będzie wyglądał status prawny i

reżim Morza Kaspijskiego. Obserwowana dziś tendencja zawierania porozumień dwustronnych 
została wymuszona potrzebami rozwoju gospodarczego regionu. Nie do przyjęcia dla stron było 
bezczynne oczekiwanie na osiągnięcie porozumienia wszystkich państw usytuowanych nad 
Morzem Kaspijskim. Dokonywanie przez państwa wcześniejszych częściowych regulacji sytuacji 
prawnej basenu nie może utrudniać zawarcia w przyszłości umowy państw nadbrzeżnych 
dotyczącej statusu prawnego Morza Kaspijskiego. Mając na uwadze szczególny charakter Morza 
Kaspijskiego, stronom powinna być pozostawiona znaczna swoboda w regulowaniu nowego 
statusu akwenu. Również wśród przedstawicieli nauki prawa międzynarodowego publicznego 
nie ma zgodności co do przyszłego statusu prawnego Morza Kaspijskiego. 

Morze Kaspijskie od dawna nieobecne na arenie stosunków międzynaro
dowych i wyłączone od wszelkiej rywalizacji światowych mocarstw, wraz 
z rozpadem Związku Radzieckiego nieoczekiwanie przemieniło się w kolejne 
ognisko zapalne na obszarze Kaukazu i Azji Centralnej. Już od ponad dziesięciu 
lat między istniejącymi wcześniej jak i powstałymi później nad jego brzegami 
państwami trwa nie dający się zażegnać spór o prawny charakter zbiornika, 
a co za tym idzie o zakres suwerenności, a także prawa i obowiązki państw 
w stosunku do zasobów morza. Panującą do końca lat 80. niejasną, lecz 
z politycznego punktu widzenia stabilną sytuację w basenie zasadniczo 
skomplikowało pojawienie się wokół Morza Kaspijskiego nowych państw, 
byłych republik radzieckich. W niewykorzystywanych dotychczas złożach 
zalegających zbiornik, państwa te dostrzegły bowiem czynnik mogący w 
znacznej mierze zapewnić im niezawisłość i bezpieczeństwo polityczne, a także 
element determinujący ich szybki wzrost gospodarczy. W sprzeczności z tą 
sytuacją stoją interesy Rosji względem tego obszaru. Zasadniczym celem 
polityki rosyjskiej w tym regionie jest niedopuszczenie do zmiany sytuacji 


























