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MRÁZ, S. - BROCKOVÁ, K. 2018. Medzinárodné právo verejné
(všeobecná časť). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 247 s.
Mária Veterníková3
Medzinárodné právo možno definovať ako ucelený, rozvíjajúci sa súbor právnych
noriem, ktoré upravujú vzťahy medzi subjektmi medzinárodného práva, predovšetkým
medzi suverénnymi štátmi. Pravidlá medzinárodného práva, ktoré sa všeobecne uznávajú a ktoré zaväzujú všetky štáty bez rozdielu spoločenského zriadenia, tvoria všeobecné medzinárodné právo.
Publikácia „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“ predstavuje učebnicu,
ktorá je nevyhnutným študijným materiálom a základom komplexného právnického
vzdelania v oblasti medzinárodného práva. Učebnica je určená študentom, pedagógom,
ako aj odbornej vedeckej verejnosti a tiež každému, kto má o problematiku medzinárodného práva a s ňou súvisiace otázky záujem.
Učebný text je koncepčne vhodne rozdelený do ôsmych kapitol. V prvej kapitole
autori charakterizujú pojem, názov, predmet a pramene medzinárodného práva, ďalej
vzťah medzinárodného práva k medzinárodnému súkromnému právu, ako aj vzťah medzinárodného práva, práva Európskej únie a vnútroštátneho práva. Druhá kapitola sa
venuje histórii medzinárodného práva verejného a jeho vedy. Tretia kapitola je zameraná na pravidlá medzinárodného práva, vrátane zmluvných pravidiel, obyčajových pravidiel a záväzných rozhodnutí medzinárodných orgánov a organizácií, materiálnych a
procesných pravidiel, všeobecných, partikulárnych a individuálnych pravidiel, časovo neobmedzených a časovo obmedzených pravidiel, dispozitívnych a kogentných pravidiel. V
rámci tejto kapitoly je pozornosť venovaná aj zásadám a normám, najmä zásadám priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi. V štvrtej kapitole sú vymedzené subjekty
medzinárodného práva, t.j. štát, národ, medzinárodné organizácie, ako aj ostatné subjekty medzinárodného práva. Piata kapitola sa sústreďuje na právne následky porušenia
medzinárodného práva, medzi ktoré patria zodpovednosť a sankcie. Šiesta kapitola je
zameraná na medzinárodnoprávny režim štátneho územia, mora, Antarktídy, kozmu a
životného prostredia. Siedma kapitola sa zacieľuje na obyvateľstvo podľa medzinárodného práva. V tejto kapitole je charakterizované obyvateľstvo štátu a jeho kategórie,
ďalej štátne občianstvo, nadobúdanie, zmena, zánik a strata štátneho občianstva, dvojaké štátne občianstvo a bezdomovectvo. Pozornosť je venovaná problematike týkajúcej
sa cudzincov z pohľadu medzinárodného práva. Na Záver tejto kapitoly autori približujú
medzinárodnoprávnu ochranu základných ľudských práv. Posledná, ôsma kapitola sa
týka práva medzinárodných zmlúv. Učebnica je v Závere vhodne doplnená o prehľad
základnej literatúry a otázky k jednotlivým kapitolám.
Z obsahového hľadiska možno konštatovať, že v najväčšom rozsahu sa autori
venovali spracovaniu problematiky základných pojmov a osobitostí medzinárodného
práva (prvá kapitola), medzinárodnoprávnemu režimu štátneho územia, mora, Antarktídy, kozmu a životného prostredia (šiesta kapitola), ďalej problematike obyvateľstva
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podľa medzinárodného práva a ochrane ľudských práv (siedma kapitola) a právu medzinárodných zmlúv (ôsma kapitola).
Recenzovaná učebnica je po odbornej stránke kvalitne spracovaná a môže poslúžiť
nielen študentom a pedagógom, ale aj každému, kto pôsobí v oblasti medzinárodného
práva a politiky - diplomatom, politikom, zamestnancom štátnej správy i pracovníkom
útvarov pre medzinárodné styky. Preto ju odporúčam do pozornosti.
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