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Cechy szczególne prawa międzynarodowego 

1. Stanowienie prawa międzynarodowego 

a. Podmioty stanowiące prawo międzynarodowe i jego adresaci (centralny, nadrzędny organ 

ustawodawczy?) 

b. Sposób tworzenia prawa międzynarodowego  

c. Partykularyzm prawa międzynarodowego 

d. Podstawa obowiązywania prawa międzynarodowego 

i. Teoria naturalistyczna – doktryna podstawowych, zasadniczych praw państwa; 

odwołuje się do prawa natury, zakładając że zasady prawa międzynarodowego mogą 

być wyprowadzone z natury, istoty państwa (państwu przysługują prawa z samego 

faktu istnienia i muszą być respektowane przez inne podmioty prawa 

międzynarodowego) 

ii.  Teoria pozytywistyczna – podstawa obowiązywania: wspólna wola państw, znajduje 

swój wyraz w zwyczaju i normach konwencyjnych 

e. Identyfikacja źródeł prawa międzynarodowego 

i. Sposób identyfikacji źródeł prawa krajowego? 

ii.  Rola art. 38 ust. 1 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 

(autorytatywny katalog źródeł prawa międzynarodowego? kompletny? kolejność 

źródeł prawa międzynarodowego ma charakter hierarchiczny? charakter orzecznictwa 

i doktryny?) 

f. Hierarchia źródeł prawa międzynarodowego a hierarchia norm, zobowiązań 

prawnomiędzynarodowych 

i. Ius cogens 

ii.  Erga omnes 

iii.  Art. 103 Karty Narodów Zjednoczonych 

 

2. Sądownictwo międzynarodowe (rozstrzyganie sporów międzynarodowych przez stałe organy 

judykacyjne) 

a. Zasada pokojowego rozstrzygania sporów 

b. Konsensualna podstawa jurysdykcji międzynarodowych sądów i trybunałów (brak 

obowiązkowej jurysdykcji) 

c. Decentralizacja, brak relacji wertykalnych 

d. Cechy charakterystyczne międzynarodowych organów judykacyjnych (reguła): 

i. Stały charakter funkcjonowania 

ii.  Niezależność i niezawisłość 
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iii.  Kontradyktoryjny charakter postępowania 

iv. Stosowanie prawa międzynarodowego 

v. Wiążący charakter orzeczenia (inter partes) o przymiocie res iudicata 

vi. Implementacja i egzekwowanie wykonywania orzeczeń 

 

3. Egzekwowanie przestrzegania prawa międzynarodowego 

a. Brak zorganizowanego aparatu przymusu  

b. Koncepcja sankcji w prawie międzynarodowym: 

i. Sensu largo – wszelkiego rodzaju mechanizmy gwarantujące przestrzeganie prawa 

międzynarodowego m.in. presja opinii publicznej, nieważność umowy 

międzynarodowej, odpowiedzialność państw, środki odwetowe (retorsje oraz 

represalia), samoobrona, użycie siły 

ii.  Sensu stricto – środki represyjne stosowane w oparciu o kolektywną decyzję organu, 

wyposażonego w kompetencję do ich stosowania przez społeczność międzynarodową 

c. Inne klasyfikacje sankcji w prawie międzynarodowym: 

i. S.E. Nahlik: 

1. Natury psychologicznej 

2. Natury odwetowej  

3. Zorganizowane 

ii.  J. Symonides, R. Bierzanek – kryterium: sprecyzowanie rodzaju i sposobu ich 

zastosowania w umowie międzynarodowej: 

1. Zorganizowane  

a. Sankcje organizacyjne 

b. Sankcje korygujące 

c. Środki przymusu bezpośredniego 

2. Niezorganizowane 

a. Środki socjologiczne (psychologiczne) 

b. Środki odwetowe 

d. Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ 

i. Groźba lub naruszenie międzynarodowego pokoju / bezpieczeństwa lub akt agresji 

ii.  Adresaci sankcji 

iii.  Sposób podejmowania decyzji w Radzie Bezpieczeństwa (jednomyślność stałych 

członków) 

iv. Kontrola legalności decyzji Rady Bezpieczeństwa 

 


