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1. Kiedy został podpisany Pakt Ligi Narodów i jakie ograniczenia czynił w zakresie wojny?
2. Proszę omówić główne postanowienia paktu Brianda-Kellogga i datę jego podpisania
3. Wymień akty prawa międzynarodowego uchwalone po II wojnie światowej zakazujące
agresji
4. Wymień zasady prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i je scharakteryzuj.
5. Wymień normy prawa wojennego.
6. Wymień obowiązujące konwencje genewskie
7. Wymień obowiązujące konwencje haskie z 1907 r.
8. Wymień nazwę i datę podpisania konwencji, która wprowadziła znak czerwonego krzyża
dla oznakowania wojskowych ambulansów medycznych na polu walki
9. Jakie ograniczenia wprowadzała deklaracja petersburska z 11 grudnia 1868 r.
10. Wymień dokumenty międzynarodowe zakazujące użycia broni chemicznej i biologicznej.
11. Wymień rodzaje broni, których użycie jest zakazane prze prawo międzynarodowe
12. Wymień ograniczenia i zakazy użycia broni wynikające z Konwencji uchwalonej 10
października 1980 r. o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które
mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki.
13. Podaj pełną nazwę i datę uchwalenia konwencji haskiej, która ustala standardy ochrony
dóbr kultury w czasie wojny.
14. Wymień dokumenty prawa międzynarodowego konfliktów zbrojnych uchwalone w 1977 r.
oraz scharakteryzuj czego dotyczą.
15. Scharakteryzuj okupację wojskową
16. Przedstaw prawne podstawy okupacji wojennej.
17. Podaj definicję okupację pokojowej.
18. Podaj definicję kombatanta.
19. Podaj definicję jeńca wojennego.
20. Podaj definicję celu wojskowego.
21. Podaj definicję osoby cywilnej.
22. Wymień obiekty cywilne chronione na mocy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz
podaj definicję obiektu cywilnego.
23. Określ status prawny dziennikarza w czasie konfliktu zbrojnego.
24. Zdefiniuj pojęcie zbrojny ruch oporu.
25. Podaj definicję wojującego na mocy Regulaminu haskiego z 1907 r.
26. Jak jest różnica między protokołem dodatkowym I a Protokołem dodatkowym II
27. Co to jest „mini konwencja w konwencji”.
28. Jakie uregulowania prawne wprowadza protokół dodatkowy III z 2005 r. do konwencji
genewskich z 1949 r.
29. Wymień ogólne ograniczenia w użyciu broni wynikające z prawa zwyczajowego.
30. Wymień zakazane metody walki zbrojnej.
31. Podaj definicję osoby cywilnej.
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