I Esej (pierwszy etap)
Stan faktyczny:
w dniu 19 listopada 2016 r. w Warszawie i w Waszyngtonie zorganizowane zostały przez
Międzynarodowy Związek Zrównywaczy i Kopaczy dwie manifestacje, w których wzięło
udział po sto osób (organizacja obu manifestacji była zgodna z przepisami miejscowego
prawa). W ich toku skandowane były różne hasła, w tym: „a na wiosnę zamiast liści będą
wisieć nacjonaliści”, „raz sierpem, raz młotem bankierską hołotę”, „dobry burżuj, martwy
burżuj”, „tu komunizm zbudujemy, równość wszystkim przyniesiemy” oraz „rewolucja, krew
na ścianie, patriota w łeb dostanie”. Uczestnicy przynieśli również transparenty z
wizerunkami prezydentów z obu krajów wiszących na szubienicy. Na zakończenie
manifestacji uczestnicy symbolicznie deptali flagi Polski i USA, a następnie publicznie je
spalili.
Zadanie:
Na podstawie wyżej przedstawionego stanu faktycznego napisz esej (maksymalnie 3000
słów) na temat:
„Granice wolności ekspresji przekonań w porządku prawnym w Polsce i w USA: wskaż
ideowe źródła podobieństw i odmienności.”

II Wykaz zagadnień do części ustnej (etap finałowy)
1. Demokracja (zmienność treści pojęcia; demokracja przymiotnikowa i bezprzymiotnikowa;
demokracja formalna i materialna; demokracja a inne formy ustrojowe; ustrój mieszany;
wpływ odmiennych ujęć na rozwiązania ustrojowe występujące w wybranych państwach od
XIX do XXI wieku - Polska, Niemcy, USA, Francja, Włochy, Wielka Brytania; demokracja a
systemy wyborcze; demokracja a prawo);
2. Suwerenność (zmienność treść pojęcia; suwerenność a struktura państwowa: państwo
unitarne, zdecentralizowane (dewolucja), federalne, związek państw (konfederacja), Unia
Europejska; „ograniczona suwerenność”; suwerenność a niepodległość; suwerenność a
system prawa międzynarodowego publicznego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa
międzynarodowego);
3. Podział władz (podział funkcji) państwa (koncepcje podziału władz; monteskiuszowski
podział władz: charakterystyka poszczególnych władz i mechanizmów hamujących; wpływ
koncepcji podziału władz (bądź ich odrzucenia) na rozwiązania ustrojowe w wybranych
państwach od XIX do XXI wieku - Polska, Niemcy, USA, Francja, Włochy, Wielka Brytania);
4. Własność (sposoby rozumienia pojęcia; wpływ odmiennych ujęć na regulacje prawne ze
szczególnym uwzględnieniem zakresu ochrony własności)
5. Wolność (wolność w różnych ujęciach doktrynalnych; wielowymiarowość pojęcia wolności;
ochrona wolności w polskim systemie prawnym)
6. Państwo prawa (sposoby rozumienia pojęcia; relacja między organami państwa a
obywatelami; rola wymiaru sprawiedliwości; sądy prawa a sądy faktu)
7. Wina (wina jako pojęcie prawne; wina jako kategoria prawa cywilnego; wina jako kategoria
prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem odstępstw od zasady nullum crimen sine
culpa);
8. Swoboda umów (zasada wolności w kontraktowaniu; ograniczenia i ich uzasadnienie w
zakresie swobody umów)
9. Osoba (pojęcie osoby; osoby fizyczne i osoby prawne; podmioty zorganizowane nie
posiadające osobowości prawnej; podmiotowość a podmiotowość prawna osoby; ochrona
prawna osoby)
10. Daniny (pojęcie daniny; uzasadnienia ideowe dla obowiązku płacenia daniny; rodzaje
danin; granice państwa w sferze danin publicznych)
11. Imperium i dominium (państwo jako podmiot prawa publicznego i prawa prywatnego)

12. Prawo (odmienności w ujęciu pojęcia prawa oraz konsekwencje praktyczne wywołane
różnicami doktrynalnymi)

