
ZAKRES MATERIAŁU NA ZAJĘCIA 24 MARCA 2017 r. 

PAŃSTWO JAKO PODMIOT PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

Szanowni Państwo, 
Poniżej do konkretnych zagadnień związanych z państwowością zamieściłam przykładowe 
materiały prasowe. Oczywiście mogą Państwo korzystać z innych źródeł. Przygotowując się na 
zajęcia (w tym przeglądając poniższe materiały) proszę o oddzielenie kwestii faktycznych i 
prawnych, na których należy się skupić, od przekonań politycznych i etycznych autorów.

1. efektywność i suwerenność władzy  
 
ograniczenie suwerenności (orzeczenie w sprawie Wimbledon - http://www.grocjusz.edu.pl/
Files/orzecznictwo_1.pdf) 
 
konsekwencje naruszania przez władzę prawa międzynarodowego - interwencja w Iraku a 
zobowiązanie wynikające z art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych  
 
https://www.pism.pl/index/?id=fe8c15fed5f808006ce95eddb7366e35 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/
10593/6768/3/02_Marek_M_Malinowski_Interwencja_sił%20międzynarodowych_%20w
%20Iraku%20w%20świetle_27-57.pdf 

2. terytorium  
 
nabycie terytorium - Krym, Kuryle 
http://www.tvn24.pl/raporty/rosyjska-aneksja-krymu,820  
http://odfoundation.eu/a/5293,rosja-narusza-miedzynarodowe-zobowiazania 
http://www.rp.pl/artykul/1206162-Niemcy--Zajecie-Krymu-bezprawna-aneksja.html 
http://natemat.pl/93427,krym-rosyjska-enklawa-na-ukrainie-co-trzeba-o-nim-wiedziec-zeby-
zrozumiec-co-sie-tam-dzieje 
http://biznesalert.pl/le-pen-uznaje-zajecie-krymu/ 
http://www.dyplomacja.org/index.php/pl/osmsz/83-omsz/209-polityka-usa-wobec-rosyjskich-
dzialan-na-krymie.html 
http://www.rp.pl/Gospodarka/309019889-USA-rozszerzyly-sankcje-wobec-Rosji.html#ap-1 
http://natemat.pl/168573,wojna-ktora-nigdy-sie-nie-skonczyla-o-trudnych-stosunkach-moskwy-
z-tokio  
http://forsal.pl/artykuly/972831,spor-o-kuryle-rosja-w-koncu-dogada-sie-z-japonia.html 
 
Konsekwencje bezprawnego działania  
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/ 
http://www.rp.pl/Swiat/170129057-Donald-Trump-zniesie-sankcje-wobec-Rosji.html#ap-1 
 

3. ludność 
 
sposoby nabycia obywatelstwa, w tym sposób nabycia w RP 
 
Sposób traktowania osoby posiadającej kilka obywatelstw - orzeczenie w sprawie 
NOTTEBOHMA - http://www.grocjusz.edu.pl/Files/orzecznictwo_1.pdf 
 
obywatelstwo UE, legalizacja pobytu obywatela UE na terenie innych Państw 
Członkowskich 
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=legalizacja_pobytu_obywateli_UE 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cudzoziemcy, w tym osoby ubiegające się o status uchodźcy oraz azyl 
- Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911190515 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się 
o ochronę międzynarodową, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:
32013L0033&qid=1490030683713 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281176 
 

4. powstanie państwa, uznanie państwa, skutek uznania państwa  
 
KOSOWO, https://www.pism.pl/files/?id_plik=894 
 
CYPR PÓŁNOCNY, http://forsal.pl/artykuly/813700,cypr-polnocny-panstwo-ktore-teoretycznie-
nie-istnieje.html 
 
PALESTYNA, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6082/1/PPES12013_AK.pdf, 
https://www.wprost.pl/383142/Palestyna-oficjalnie-jest-juz-panstwem, http://wyborcza.pl/
1,76842,16893555,Szwecja_uznaje_panstwo_palestynskie__Izrael_sie_burzy.html, https://
palestyna.wordpress.com/2015/05/15/watykan-oficjalnie-uznal-palestyne-jako-panstwo/, http://
alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-polityka-na-swiecie/item/51805-palestyna-panstwem-czlonkowskim-
miedzynarodowego-trybunalu-karnego, http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/08/10/
google-says-palestine-was-never-on-google-maps-after-claims-it-h/ 
 
ISIS, http://www.politykaglobalna.pl/2014/09/panstwo-islamskie-panstwem/, http://
wiadomosci.onet.pl/swiat/isis-zaprezentowalo-mape-swojego-imperium-w-tych-krajach-chce-
przejac-wladze-do-2020/7q9l4m, http://www.stosunki.pl/?q=content/„islamskie”-bez-wątpienia-
ale-czy-aby-na-pewno-„państwo”
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