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1. Wymień działania,  jakie może/ nie może/  powinno/ musi podjąć państwo  Y w

związku z naruszeniem jego  przestrzeni  powietrznej  nad morzem terytorialnym

przez obiekt  powietrzny wykazujący związek z państwem  Z.  Tylko  państwo  Z

należy do ONZ.

a) …..

b) …..

c) …..

d) …..

e) …..

Uzupełnij każdą z sugerowanych odpowiedzi, podając zwięzłe uzasadnienie. [15 pkt]

2. Rozwiń każde z haseł w zwięzłe międzynarodowoprawne definicje (maksymalnie

5-zdaniowe):

a) non liquet,

b) acta sunt servanda,

c) prawo narodów do samostanowienia,

d) koncyliacja,

e) przyjęcie tekstu traktatu,

f) orzeczenie wstępne (prejudycjalne) Trybunału Sprawiedliwości UE,

g) proste linie szelfowe,

h) jurysdykcja sporna MTS ratione materiae,

i) nieważność względna traktatu,

j) zasada przeciwstawienia (opposability). [15 pkt]
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3. Twoim  zadaniem  jest  przygotowanie  zwięzłej  opinii  prawnej  mającej  za  swój

przedmiot  dowód  na  obowiązywanie  normy  X w  płaszczyźnie  prawa

zwyczajowego. Opinia ta ma na celu wykazanie uprawnienia po stronie państwa A

(w granicach normy X) do realizacji prawa przejścia tranzytowego między dwiema

jego  enklawami  położonymi  w  granicach  państwa  B.  Zaproponuj  hipotetyczne

rozwiązanie  przy  założeniu,  że  państwa  nie  utrzymują  ze  sobą  stosunków

dyplomatycznych i nie zawarły żadnego traktatu, który odnosiłby się do kwestii

tranzytu. Ponadto państwo A jest europejskim państwem należącym do ONZ, zaś

państwo  B (dawna kolonia państwa C, która uzyskała niepodległość w 1975 r.)

należy do afrykańskich organizacji o charakterze koordynacyjnym. [24 pkt]

4. W jakim stopniu:

a) pojęcie słuszności (equity),

b) analogie z prawa krajowego,

c) domniemania prawne

przyczyniają  się  do rozwoju prawa międzynarodowego.  Wykorzystaj  konkretne

przykłady  z  przywołaniem  źródeł  prawa  międzynarodowego,  orzecznictwa  i

stanowiska doktryny.  [22 pkt]

5. Państwo  C,  członek  ONZ,  przedłożyło  Radzie  Bezpieczeństwa  swój  spór  z

państwem  D,  które nie należy do Organizacji.  Sprawa dotyczy naruszenia praw

mniejszości w państwie D. Państwo C podnosiło, że działania podejmowane przez

państwo  D wobec  przywołanej  mniejszości  stoją  w  sprzeczności  z

postanowieniami  traktatu  zawartego  przez  obydwa  państwa  i  są  jawnym

naruszeniem  najbardziej  podstawowych  standardów  respektowanych  przez  całą

ludzką społeczność. Rada Bezpieczeństwa zwróciła się do MTS o wydanie opinii

doradczej  na temat  tego,  czy jest  kompetentna  do zajęcia się  sporem.  Minister

Spraw Zagranicznych państwa D poinformował MTS, że jego rząd, po pierwsze,

nie uznaje żadnej  jurysdykcji  ONZ,  a po drugie,  sprawa podnoszona na forum

ONZ należy do sfery jego wyłącznych, wewnętrznych kompetencji.
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Oceń sytuację.  Rozważ stanowiska poszczególnych stron. Zarysuj  projekt  opinii  doradczej

MTS. [24 pkt]
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