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Od Redaktorów

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją oddajemy do rąk Czytelników monografię, po-
wstałą na kanwie zorganizowanej w październiku 2019 r. przez Grupę Polską Stowa-
rzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association – ILA) konferen-
cji, zatytułowanej „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty”.
Monografia – co pragniemy podkreślić – tematyką nawiązuje do konferencji organizo-
wanych przez Koleżanki i Kolegów z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego, a prowadzona z ich inicjatywy dyskusja o podmiotowości
dała nam asumpt do kontynuowania badań nad tak istotnym zagadnieniem, jakim jest
podmiotowość.

Dlatego też, ustalając tytuł zarówno konferencji, jak i monografii, postanowiliśmy
wrócić do problematyki tzw. klasycznego prawa międzynarodowego i jednego z pod-
stawowych zagadnień. Szczególna podmiotowość państw, niekwestionowane miejsce
organizacji międzyrządowych w społeczności międzynarodowej, to kwestie nieustająco
pozostające w sferze rozważań. Jednakże wzrastająca rola międzynarodowych organi-
zacji pozarządowych, pozycja jednostki zwłaszcza w sferze ochrony praw człowieka czy
odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe, a także rola osób prawnych, w tym
na przykład międzynarodowych korporacji, także militarnych czy o charakterze ochro-
niarskim, prowokują do stawiania szeregu pytań o dzisiejszy kształt podmiotowości
czy też o sam krąg podmiotów. Dlatego też podjęliśmy wyzwanie dyskursu naukowego
na tak – wydawałoby się – dobrze zgłębione w piśmiennictwie tematy.

Efekty dyskusji i prac badawczych przedstawiamy w zamkniętej i spójnej formie
monografii. Składają się na nią trzy części, merytorycznie podzielone na zagadnie-
nia dotyczące: kwestii teoretycznych podmiotowości (Część I – Podmiotowość praw-
nomiędzynarodowa – aspekty teoretyczne), klasycznych i mniej klasycznych podmio-
tów (Część II – Podmioty prawa międzynarodowego i ich status) oraz ich aktywności
na arenie międzynarodowej (Część III – Podmioty prawa międzynarodowego i ich dzia-
łalność). W każdej z części znaleźć można zarówno rozważania o ogólnym charakterze,
jak i analizy szczegółowe, skupione na wąskim czy jednostkowym zagadnieniu. Każdy
tekst oddzielnie, jak i cała monografia, mogą – i taki był nasz zamiar – być przyczyn-
kiem do dalszych dyskusji czy podejmowanych badań. Dlatego mamy nadzieję, iż ni-
niejsza monografia, jak i poprzednie współtworzone przez nasze Koleżanki i Kolegów
prace w ramach serii wydawniczej Grupy Polskiej ILA, przyczyni się do rozwoju na-
uki prawa międzynarodowego i będzie przydatna tak podczas naukowych dyskursów,
jak i zajęć ze studentami nad zagadnieniami współczesnych aspektów podmiotowości
prawnomiędzynarodowej.
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Oddajemy więc Czytelnikom efekt prac Grupy Polskiej ILA – kolejną monogra-
fię w cyklu. Z przyjemnością przypominamy, że do tej pory ukazało się pięć pozycji:
„Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym” (2015), „Idee, normy i instytu-
cje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później” (2016), „System Narodów Zjednoczo-
nych z polskiej perspektywy” (2017), „Wspólne wartości prawa międzynarodowego,
europejskiego i krajowego” (2018), „W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska
w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej” (2019). Mamy
nadzieję, że i tym razem ta wspólnie stworzona monografia wzbudzi zainteresowanie
zarówno badaczy, jak i adeptów nauki prawa międzynarodowego.

Warszawa, grudzień 2020 r.
Redaktorzy
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