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KARTA PRODUKTU/USŁUGI 

TEMAT SZKOLENIA:  

Odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w 
trakcie konfliktu zbrojnego 

  

 

Celem  szkolenia jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w 
toku międzynarodowych i  niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, napięć i 
niepokojów wewnętrznych. 

Działanie w rejonie konfliktu zbrojnego stawia przed jego uczestnikami 
wymóg znajomości metod i właściwych środków walki zbrojnej. 
Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z powodowaniem nieuzasadnionych strat 
ludzkich szczególnie wśród ludności cywilnej, szkód w mieniu i dobrach kultury. 
Naruszenie obowiązujących norm może powodować popełnienie zbrodni 
międzynarodowych i implikować odpowiedzialność jednostek fizycznych i 
państw. 

Słuchaczom zostanie przedstawione pojęcie odpowiedzialności za 
naruszenia MPHKZ, kształtowanie się odpowiedzialności karnej osób fizycznych 
za zbrodnie międzynarodowe. Odpowiedzialność karna za naruszenia MPHKZ 
przed trybunałami międzynarodowymi i przed sądami krajowymi, w tym 
zagadnienie odpowiedzialności przełożonego i dowódcy za działania swoich 
podwładnych oraz pozostała tematyka implikowana przez dokonane zbrodnie 
międzynarodowe. 

 
CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA: 

• Omawiana problematyka skłania do zastosowania metody nauczania teoretycznego: 
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja dydaktyczna związana 
z wykładem, opowiadanie, wyjaśnienie.  

• Ćwiczenia przedmiotowe z wykorzystaniem multimediów, analiza kazusów z 
elementami zagadnień problemowych - konfliktów zbrojnych, których uczestnicy byli 
sądzeni przez międzynarodowe trybunały karne i sądy krajowe. Prezentacja 
kluczowych orzeczeń trybunałów .międzynarodowych. 

• Rozwiązywanie testu i omówienie jego wyników, dyskusja i podsumowanie. 
 

TREŚĆ SZKOLENIA: 

L.p. Zagadnienia szkoleniowe 

1.  Kształtowanie się zasady odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe 

2. Międzynarodowe Trybunały Karne, trybunały hybrydowe 
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3. Zbrodnie międzynarodowe: 

           -  Zbrodnia ludobójstwa  

           - Zbrodnie przeciwko ludzkości  

          -  Zbrodnie wojenne  

           -  Zbrodnia agresji 

4 Wiodące zasady kształtujące odpowiedzialność w MPHKZ 
5 Postępowanie karne przed trybunałami międzynarodowymi 

6 Odpowiedzialność przełożonego 

7 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną 

8 Procedura w przypadku naruszeń 

9 Alternatywne mechanizmy naprawcze 

10 Odpowiedzialność państwa za działania niezgodne z prawem międzynarodowym w 
konflikcie zbrojnym 

11 Sankcje międzynarodowe 

12 Środki odwetowe 

13 Zbrodnie międzynarodowe w polskim kodeksie karnym 

 

Forma zajęć - wykład, ćwiczenia. 

Czas trwania szkolenia – Tematyka może być realizowana  w przedziale 12-24 godzin 

lekcyjnych 

Prowadzący/Koordynator: mail: krzysztof_parulski@poczta.onet.pl 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU: 

 Czynności w ramach szkolenia obejmują: 

1. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji 
multimedialnej, wsparty licznymi przykładami   

2. Analiza przypadku mająca na celu zwiększenie aktywności szkolonych.   

 

Prowadzący:  

gen. bryg. rez. Krzysztof Parulski w latach 2013-2016 prof. wiz. w Instytucie Prawa i 

Administracji (Katedra Prawa Międzynarodowego) Akademii Obrony Narodowej w 

Warszawie, w okresie 2008-2012 Zastępca Prokuratora Generalnego-Naczelny Prokurator 

Wojskowy, wieloletni Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, 

redaktor naczelny kwartalnika „Prokurator” (2000-2012), przewodniczył Kolegium 

Redakcyjnemu „Wojskowego Przeglądu Prawniczego”, autor  
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publikacji z zakresu prawa karnego, procedury karnej, ustroju prokuratury, wojskowego 

wymiaru sprawiedliwości, etyki prawniczej, prawa międzynarodowego publicznego, 

międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa użycia broni. 


