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1b. Tytuł/stopień:
Doktor
1c.

Dyscyplina naukowa:
prawo

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa
międzynarodowego publicznego.
Założenia:
a) w zakresie wiedzy: poznanie istoty prawa międzynarodowego oraz roli jaką
pełni we współczesnym świecie; zrozumienie roli państw i organizacji
międzynarodowych w kształtowaniu podstaw normatywnych, miejsce umów
międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad
odpowiedzialności za ich niedotrzymywanie.
b) w zakresie postaw: realizując treści programowe z zakresu prawa
międzynarodowego publicznego podkreślić należy znaczenie ogólnych zasad
prawa, praktyki oraz wagi zaciąganych zobowiązań.

c) w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z
zakresu prawa międzynarodowego publicznego, kształtowanie zdolności
samodzielnej oceny sytuacji w oparciu o źródła normatywne i ich analizę.
4.

Wymagania wstępne:
zaliczenie I roku studiów

5.

Metody dydaktyczne:
wykład akademicki

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
egzamin pisemny jako podstawa zaliczenia przedmiotu

7.

Treści kształcenia (programowe):
1. Społeczność międzynarodowa: kształtowanie się społeczności
miedzynarodowej – suwerenność jako podstawa społeczności
międzynarodowej – ewolucja społeczności międzynarodowej – od
społeczności państw europejskich (chrześcijańskich) do współczesnego
pojęcia społeczności międzynarodowej – znaczenie procesu
dekolonizacji – suwerenni i niesuwerenni członkowie społeczności
międzynarodowej – równość i suwerenna równość państw –wielkie
mocarstwa.
2. Prawo międzynarodowe – pojęcie – prawo
międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne – prawo
międzynarodowe (publiczne) klasyczne (absolutne rozumienie
suwerenności i ius ad bellum) – współczesne prawo międzynarodowe
(zakaz użycia siły i dozwolone formy użycia siły, prawo ludów do
samostanowienia w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym) –
powszechne prawo międzynarodowe i regionalne systemy prawa
międzynarodowego – dyspozytywne i imperatywne normy prawa
międzynarodowego – zagadnienie sankcji i środków przymusu w prawie
międzynarodowym.
3. Źródła prawa miedzynarodowego: zagadnienia ogólne (tzw. materialne źródła) – pojęcie xródeł prawa
międzynarodowego w znaczeniu formalnym i poznawczym – znaczenie
art. 38 statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – umowa
międzynarodowa i zwyczaj międzynarodowy – pojęcie i stosunek
wzajemny – kodyfikacja prawa międzynarodowego a zwyczaj
międzynarodowy – zasady ogólne prawa – środki pomocnicze do
stwierdzenia przepisów prawnych: orzeczenia sądów i doktryna; nowe
tendencje w zakresie źródeł prawa międzynarodowego: uchwały
organów organizacji międzynarodowych – znaczenie ustawodawstwa
państw i aktów jednostronnych państw.
4. Podmiotowość prawa
międzynarodowego – pojęcia podstawowe: zdolność prawna I zdolność
do działania w prawie międznarodowym – wzajemny stosunek I elementy
5.
zdolności do działania – podmiotowość pierwotna I pochodna.
Państwo jako pierwotny I podstawowy podmiot prawa
międzynarodowego: - pojęcie państwa – trzy elementy państwa –

suwerenność jako pojęcie integralne- ograniczenie wykonywania
suwerenności – ograniczenie kompetencji własnej (wyłącznej,
wewnętrznej) państwa – powstanie państwa jako akt pierwotny –
znaczenie zasady efektywności – powstanie państwa a prawo do
samostanowienia – sposoby powstania państwa (klasyczne i tzw. nowe
państwa niepodległe) – upadek państwa i jego przyczyny – koncepcje
identyczności i ciągłości państwa oraz sukcesji państw – sukcesja
państw w odniesieniu do traktatów oraz w odniesieniu do materii innych
niż traktaty – rodzaje państw ze względu na ich strukturę: państwa
jednolite – państwa złożone – federacja jako jednolity podmiot prawa
międzynarodowego – federacja jako złożony podmiot prawa
międzynarodowego – unie monarchiczne;stowarzyszenia państw:
konfederacja (związek państw) i inne stowarzyszenia państw (wspólnoty
państw); tzw. państwa zależne – zależność państwa w rozumieniu prawa
międzynarodowego – państwa wasalne i protektoraty międzynarodowe;
państwa wieczyście neutralne – pojęcie neutralności wieczystej –
neutralność wieczysta (trwała) a neutralność – współczesne państwa
wieczyście neutralne; - uznanie państwa i rządu: teoria i praktyka – inne
przypadki uznania: uznanie tzw. ruchów narodowo- wyzwoleńczych –
uznanie w wojnach domowych – uznanie za stronę wojującą i
powstańców – uznanie uprawnień i roszczeń, zwłaszcza nabytków
terytorialnych; - odpowiedzialność międzynarodowa państwa – delikt
międzynarodowy jako podstawa odpowiedzialności – koncepcja zbrodni
międzynarodowych – obiektywny charakter odpowiedzialności – tzw.
odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia – formy odpowiedzialności –
szczególne formy odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko pokojowi
(agresję).
6. Pochodne podmioty prawa międzynarodowego: organizacje międzynarodowe – Stolica Apostolska – suwerenny Zakon
Kawalerów Maltańskich (Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalny św. Jana z
Jerozolimy, Rodos i Malty); zagadnienie prawnomiędzynarodowej
podmiotowości jednostek. 7. Prawo umów międzynarodowych – część
szczegółowa.
8. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe (prawo
wewnętrzne państw); - aspekty doktrynalne – monizm i dualizm; - zasada
prymatu prawa międzynarodowego w stosunku do prawa krajowego i jej
konsekwencje; - metody stosowania prawa międzynarodowego w prawie
krajowym: - metoda recepcyjna (stosowanie pośrednie) – metoda
pozarecepcyjna (stosowanie bezpośrednie) – system mieszany; - miejsce
umów międzynarodowych w państwowych porządkach prawnych.
8.

Wykaz literatury podstawowej:
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd.8,
Warszawa 2005.

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd.2,
Warszawa 2004

