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PODSTAWY PRAWA MI ĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO 

GR 8 SSA I 

 

mgr Maja Zaj ąc (maja.zajac@prawo.uni.wroc.pl) 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

1. Obecność – dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda kolejna nieobecność wymaga 

zaliczenia materiału podczas konsultacji w terminie 2 tygodniu od daty nieobecności. Niezaliczenie 

nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia (za każdą ewentualną nieobecność). 

Jednocześnie, liczba nieobecności wynosząca 50% ćwiczeń stanowi podstawę do bycia nieklasyfikowanym 

z przedmiotu. 

2. Aktywność – wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń: otrzymanie trzech plusów skutkuje podwyższeniem 

zaliczenia o 0,5 stopnia. Nieprzygotowanie do zajęć skutkuje otrzymaniem minusa, który wymaga zaliczenia 

podczas konsultacji w terminie 2 tygodni od daty jego otrzymania. W przeciwnym razie za każdego 

niezaliczonego minusa ocena ulega obniżeniu o 0,5 stopnia. 

3. Ocena końcowa – na ocenę końcową z przedmiotu składają się trzy elementy: obecność, aktywność oraz 

średnia ocen otrzymanych z kolokwiów. Kolokwia zostaną przeprowadzone w dniach: 10 kwietnia oraz 29 

maja, z materiału wskazanego w sylabusie oraz przerobionego na zajęciach. Forma kolokwium: 5 pytań 

opisowych. Czas trwania kolokwium: 60 minut. 
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Harmonogram zajęć: 

27.02.2015 Zajęcia organizacyjne; Cechy szczególne prawa międzynarodowego: 

a) podmioty tworzące prawo międzynarodowego oraz adresaci norm 

prawnomiędzynarodowych; podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego; sposób 

identyfikacji źródeł prawa międzynarodowego, rola art. 38 (1) Statutu MTS i jego 

charakter prawny; 

b) sądownictwo w prawie międzynarodowym: konsensualna podstawa jurysdykcji 

międzynarodowych sądów i trybunałów oraz decentralizacja, brak relacji hierarchicznych; 

c) egzekwowanie przestrzegania prawa międzynarodowego: break scentralizowanego i 

nadrzędnego aparatu przymusu, klasyfikacja sankcji w prawie międzynarodowym, rola 

Rady Bezpieczeństwa. 

6.03.2015 Hierarchia norm, relacja prawo międzynarodowe – prawo krajowe,  Źródła prawa 

międzynarodowego: 

a) hierarchia norm w międzynarodowym porządku prawnym: normy ius cogens, obowiązki 
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erga omnes, art. 103 Karty Narodów Zjednoczonych; 

b) relacja pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem krajowym (monizm, dualizm, 

metody wprowadzania normy prawnomiędzynarodowej do porządku krajowego), 

Konstytucja RP (rodzaje źródeł prawa przewidziane w Konstytucji RP, hierarchia źródeł 

prawa międzynarodowego, bezpośrednia skuteczność); 

c) źródła prawa międzynarodowego: traktaty oraz zwyczaj międzynarodowy. 

13.03.2015 Źródła prawa międzynarodowego cz.2; Prawo traktatów:  

a) źródła prawa międzynarodowego cd.: zasady ogólne prawa, akty jednostronne państw, 

uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych; 

b) prawo traktatów: 

• zakres stosowania Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, 

• zawarcie i wejście w życie traktatów, 

• instytucja zastrzeżeń oraz sprzeciwu wobec zastrzeżeń, 

• zasada pacta sunt servanda, 

• interpretacja traktatów. 

20.03.2015 Prawo traktatów cd.: 

• traktaty a państwa trzecie, 

• nieważność, 

• wygaśnięcie, 

• zawieszenie działania traktatów. 

27.03.2015 Podmioty prawa międzynarodowego: 

a) podmiotowość prawonomiędzynarodowa i jej atrybuty; klasyfikacja podmiotów prawa 

międzynarodowego [m.in. państwa, organizacje międzynarodowe, Stolica Apostolska, 

Zakon Kawalerów Maltańskich, terytoria mandatowe i terytoria powiernicze, powstańcy, 

strona wojująca, ruch narodowowyzwoleńczy, osoby fizyczne i osoby prawne]; 

b) państwo jako podmiot prawa międzynarodowego; prawo narodów do samostanowienia; 

c) instytucja uznania w prawie międzynarodowym; 

d) podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych; UE jako podmiot 

prawa międzynarodowego. 

10.04.2015 KOLOKWIUM I  (materiał: cechy szczególne prawa międzynarodowego, źródła prawa 

międzynarodowego, hierarchia norm prawnomiędzynarodowych, relacja pomiędzy 

prawem międzynarodowym a prawem krajowym; prawo traktatów; podmioty prawa 

międzynarodowego) 

17.04.2015 Terytorium: 

a) reżimy terytorialne w prawie międzynarodowym; 

b) sposoby nabycia terytorium w prawie międzynarodowym (zawłaszczenie, przyrost, cesja, 

zasiedzenie, zawojowanie); 

c) terytorium państwa; pojęcie suwerenności, zwierzchnictwa terytorialnego, jurysdykcji, 
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dzierżawy, administrowania terytorium, demilitaryzacji, neutralizacji; 

d) jurysdykcja państwa (jurysdykcja terytorialna, personalna, ochronna, uniwersalna). 

24.04.2015 Prawo morza – podstawowe informacje: 

a) klasyfikacja obszarów morskich (poddanych suwerenności, jurysdykcji bądź znajdujących 

się powyżej limitów jurysdykcji państw); 

b) analiza poszczególnych obszarów morskich poprzez kompetencje państwa nadbrzeżnego 

oraz uprawnienia i obowiązki państw trzecich (wody wewnętrzne, wody archipelagowe, 

morze terytorialne, strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, 

morze pełne, międzynarodowe dno morskie). 

8.05.2015 Prawo morza cd. oraz reżimy terytorialne w prawie międzynarodowym: 

a) reżim prawny Arktyki oraz Antarktyki; 

b) prawo lotnicze; przestrzeń kosmiczna; 

c) rzeki międzynarodowe. 

11.05.2015 

(w poniedziałek 

11.05 odbywają 

się zajęcia 

piątkowe) 

Prawo dyplomatyczne i konsularne: 

a) funkcje dyplomatyczne a funkcje konsularne; 

b) wyznaczanie szefa misji dyplomatycznej a wyznaczanie szefa misji konsularnej; 

c) wyznaczenie członków personelu misji dyplomatycznej innych niż szef misji; skład 

personelu misji dyplomatycznej; 

d) wyznaczenie członków personelu urzędu konsularnego innych niż kierownik urzędu 

konsularnego; skład personelu urzędu konsularnego. 

15.05.2015 Prawo dyplomatyczne i konsularne cd.: 

a) nietykalność członków misji dyplomatycznej, konsularnej; 

b) nietykalność pomieszczeń misji dyplomatycznej, konsularnej; 

c) instytucja azylu dyplomatycznego; 

d) immunitet jurysdykcyjny przedstawicieli dyplomatycznych; 

e) immunitet jurysdykcyjny urzędników konsularnych. 

22.05.2015 Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państw: 

a) zasady ogólne odpowiedzialności w prawie międzynarodowym; 

b) międzynarodowo bezprawny akt + przypisanie danego zachowania państwu m.in.: 

• akty organów państwa, 

• akty podmiotów (jednostek) wykonujących elementy władztwa publicznego, 

• akty podejmowane w oparciu o instrukcje lub pod kierownictwem lub kontrolą 

państwa, 

• akty podejmowane przez ruch powstańczy, który doprowadza do utworzenia 

nowego rządu, 

c) okoliczności wyłączające bezprawność; 

d) konsekwencje prawne odpowiedzialności międzynarodowej (m.in. reparacje: restytucja, 

odszkodowanie, satysfakcja). 
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29.05.2015 KOLOKWIUM II (z całości materiału przerobionego na zajęciach) 

5.06.2015 POPRAWA KOLOKWIUM  

Ludność: 

• instytucja obywatelstwa w prawie międzynarodowym; sytuacja prawna bezpaństwowców, 

• traktowanie cudzoziemców, 

• status prawny uchodźców, 

• pojęcie azylu, pojęcie ekstradycji. 

12.06.2015 Wystawienie ocen końcowych; podsumowanie materiału przerobionego na zajęciach 

 

 


