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SZTE – ÁJTK, Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 

Nemzetközi jog I. 

Nemzetközi Tanulmányok Szak 

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia 

 
1. Melyek a nemzetközi jog létrejöttének feltételei? 

2. Mit takar a nemzetközi közösség kifejezés? 

3. Milyen szankció típusokat ismer? 

4. Milyen esetben alkalmazhat szankciót az ENSZ Biztonsági Tanácsa? 

5. Melyek a nemzetközi jog tipikus alanyai? 

6. Mi a különbség az állam és a nemzetközi szervezetek jogalanyisága között? 

7. A nemzetközi szervezetek közül kizárólag melyik rendelkezik objektív jogalanyisággal? 

8. Ki lehet a nemzetközi jogban cselekvőképes? 

9. Az emberiség milyen esetekben nemzetközi jogalany? 

10. A nemzetközi jog definíciója. 

11. A nemzetközi jog és belső jog viszonyára vonatkozóan milyen elméletek alakultak ki? 

12. Melyek a nemzetközi jog forrásai a Nemzetközi Bíróság Statútuma szerint? 

13. Minek minősülnek a megelőző bírói döntések és a kiváló jogtudósok véleményei a 

Nemzetközi Bíróság Statútuma 38. cikke alapján? 

14. Mi a szokásjog két eleme? 

15. Mit jelent az opinio juris? 

16. Milyen bizonyítékai lehetnek a szokásjog létezésének? 

17. Mit jelent a ius cogens kifejezés? 

18. Hogyan tehető a nemzetközi szokásjog az állam belső jogának részévé? 

19. Mondjon példát a szokásjog kodifikálására! 

20. Mi a soft law? 

21. Mi a különbség a monista és a dualista elmélet között? 

22. Mikor kezdett kialakulni a szuverenitás fogalma? 

23. Melyik a szuverenitás két oldala? Mi a különbség közöttük? 

24. Mit jelent az állami immunitás? 

25. Rendelkezhet-e egy állam korlátlan szuverenitással? Válaszát indokolja! 

26. Milyen kivételek vannak az egyenlőség elve alól? 

27. Hogyan határozható meg az állam belső joghatóságába eső ügyek köre? 
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28. Mikor megengedett a beavatkozás? 

29. Mi a humanitárius intervenció? 

30. Mi a különbség a humanitárius intervenció és a humanitárius segítségnyújtás között? 

31. Mondjon példát olyan magatartásra, amely beleütközik az erőszak tilalmának elvébe! 

32. Mi az agresszió az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján? 

33. Milyen fontos elv került megfogalmazásra a Caroline-ügyben? 

 

 

 


