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SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

Nemzetközi jog I. (KO) – 2013/2014. I. félév
JNASZ, JL8SZ
Elızetes (beugró) kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mit jelent a nemzetközi jogban az inter alios acta szabálya?
Mit jelent a nemzetközi szerzıdésekhez főzött fenntartás?
Kik lehetnek a nemzetközi jog alanyai?
Mi a nemzetközi szerzıdés beiktatása elmulasztásának joghatása?
Soroljon fel legalább 7 féle elnevezéső nemzetközi szerzıdést!
Soroljon fel legalább négy egyoldalú nemzetközi jogügyletet!
A clausula rebus sic stantibus alkalmazásának feltételei a nemzetközi szerzıdés
megszőnésénél az 1969. évi Bécsi Egyezmény szerint?
8.
Hol mőködik a Nemzetközi Bíróság?
9.
Ismertesse az Alaptörvény Q) cikk (2) – (3) bekezdéseiben (korábban Alkotmány 7. §
(1) bekezdésében) foglalt szabályt!
10. Ki az ad hoc bíró a Nemzetközi Bíróságon?
11. Mit jelent a betudhatóság, mint az államok nemzetközi jogi felelısségének feltétele?
12. Mi az opinio iuris?
13. A csatlakozás lehetısége szempontjából milyen nemzetközi szerzıdéseket ismer?
14. Mi a humanitárius intervenció?
15. Melyek a fokozott felelısség esetei a nemzetközi jogban?
16. Mi az erga omnes felelısség?
17. Mi az önsegély?
18. Melyek a jogellenességet kizáró körülmények?
19. Melyek a nemzetközi szerzıdésekhez való csatlakozás objektív feltételei?
20. A ténybeli tévedés, mint érvénytelenségi ok, melyik két feltétel együttes fennforgása
esetén állapítható meg?
21. Soroljon fel a nemzetközi jog alapelvei közül legalább hatot.
22. Mit jelent a lex specialis derogat legi universale szabálya?
23. Melyek a nemzetközi jog forrásai, és megállapításának segédeszközei a Nemzetközi
Bíróság Statútuma szerint?
24. Milyen nemzetközi jogsértést takar az igazságszolgáltatás megtagadása?
25. Sorolja fel a nemzetközi szerzıdés megtámadhatósági okait!
26. A nemzetközi jog fogalma.
27. Mit jelent a „sic utere tuo” elve?
28. Mi a különbség a közvetítés és jószolgálat között?
29. Mi a notifikáció?
30. A nemzetközi jogi felelısség keletkezésének általános feltételei.
31. A nemzetközi szerzıdés megszőnésének esetei a nemzetközi jog általános szabályai
alapján
32. A jóvátétel formái.
33. Mi a folyamatos jogsértés?
34. Mi a forum prorogatum?
35. Mi a különbség a retorzió és represszália között?
36. A származtatott (származékos) felelısség esetei.
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53.
54.

Az imperatív nemzetközi jogi norma fogalma, és mondjon négy példát rá!
Határozza meg a ratifikáció fogalmát!
Mi a szükségcselekmény?
Ki kérhet tanácsadó véleményt a Nemzetközi Bíróságtól?
Mi a különbség a szükséghelyzet és a végszükség között?
Melyek a nemzetközi szerzıdésekhez való csatlakozás szubjektív feltételei?
Mit jelent a lex posterior derogat legi priori szabálya?
Mit jelent a nemzetközi jogban a nemzetközi szerzıdés autentikus értelmezése?
Mit jelent, hogy a nemzetközi szervezetek jogalanyisága szubjektív?
Mit takar a nemzetközi jog primátusának kelseni tétele?
Mi az ultra vires aktus?
Mi különbözteti meg a bíráskodást az egyéb vita elintézési eljárásoktól?
Milyen esetben semmis a nemzetközi szerzıdés az 1969-es bécsi egyezmény szerint?
A "kompromisszum" elnevezés milyen fajtáját jelöli a nemzetközi szerzıdéseknek?
Mi a diplomáciai védelem nyújtásnak két alapfeltétele?
Mit nevezünk partikuláris nemzetközi jogszabályoknak?
Mit nevezünk autonóm egyoldalú aktusoknak?
Mikor és hol fogadták el az államok közötti nemzetközi szerzıdések jogát kodifikáló
nemzetközi egyezményt?
55. Nevezzen meg legalább három olyan nemzetközi bíróságot, amely elıtt Magyarország
peres félként szerepelhet!
56. Sorolja fel azokat a szerzıdés-megszőnési eseteket, amelyekre hivatkozott
Magyarország a Bıs-Nagymaros ügyben!
57. Határozza meg a de facto állami szervek fogalmát a Nicaragua ügy alapján!
58. Nevezzen meg legalább három olyan nemzetközi szerzıdést, amely nemzetközi
szokásjogot kodifikált!
59. Az 1969. évi bécsi egyezmény rendelkezése szerint mennyi a nemzetközi szerzıdés
felmondásának felmondási ideje?
60. Mi a különbség a nemzetközi szerzıdés szerzıdésszegés vagy ellenintézkedés
(represszália) címén történı felmondása között?
61. Mit jelent a travaux preparatoires?
62. Hány bíróból áll a Nemzetközi Bíróság?
63. Határozza meg az egyoldalú kötelezettségvállalás fogalmát a Francia nukleáris
kísérletek ügye alapján!
64. Mit jelent a pacta sunt servanda elve?
65. Sorolja fel azt a négy jogi megoldást, amelyen a Nemzetközi Bíróság joghatósága
alapulhat!

