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(UŁ); dr. hab. Karola Karskiego (UW); dr. Michała Kowalskiego (UJ); dr. hab. A. Kozłowskiego, prof. UWr; dr hab. JoannĊ Nowakowską-Małusecką (Uĝ); prof. dr hab. Anna
Przyborowską-Klimczak (UMCS), dr. Wojciecha Sz. Staszewskiego (KUL). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr T. KamiĔski (UW); dr Magdalena Słok-Wódkowska (UW); dr
Kinga Stasiak (KUL).
Członkowie nowo wybranego zarządu wybrali na wiceprzewodniczących: dr. hab.
K. Karskiego i prof. dr hab. A. Przyborowską-Klimczak. Skarbnikiem została dr E. CałaWacinkiewicz, a Sekretarzem Generalnym mgr A. CzapliĔska.

KATARZYNA STACHYRA
ALEKSANDER PANFIL

DRUĩYNA KUL W RUNDZIE KRAJOWEJ
KONKURSU PRAWA MIĉDZYNARODOWEGO
IM. PH.C. JESSUPA
WARSZAWA, 27-28 LUTEGO 2014 R.

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition jest najwiĊkszym
konkursem z prawa miĊdzynarodowego na Ğwiecie, a zarazem jednym z najbardziej
prestiĪowych. Biorą w nim udział druĪyny z ponad 80 paĔstw.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II co roku, od ponad 10 lat, reprezentuje
druĪyna studentów prawa. W paĨdzierniku ubiegłego roku spoĞród osób, które zgłosiły
chĊü udziału w konkursie, wybrani zostali: Katarzyna Piotrowska, Katarzyna Stachyra,
Magdalena Styrnik, Wojciech Dudek oraz Aleksander Panfil. Zadaniem uczestników było
reprezentowanie stron sporu – fikcyjnych paĔstw – w symulowanym postĊpowaniu przed
MiĊdzynarodowym Trybunałem SprawiedliwoĞci. W tym roku spór skoncentrowany był
przede wszystkim wokół prawa morza i dotyczył problemów związanych z wykonywaniem praw w strefie ekonomicznej ustanowionej traktatem, zanieczyszczeniem Ğrodowiska i dochodzeniem odszkodowania, własnoĞcią podwodnego dziedzictwa kulturowego
oraz jurysdykcją karną paĔstw.
Zadanie konkursowe obejmowało przygotowanie pism procesowych, a nastĊpnie ustną
prezentacjĊ argumentów przed panelem sĊdziowskim. WielomiesiĊczne przygotowania do
obu czĊĞci konkursu odbywały siĊ z pomocą opiekunów druĪyny, pracowników Katedry
Prawa MiĊdzynarodowego i AmerykaĔskiego – dr. Delaine’a Swensona, prof. KUL,
dr Anny Szarek-Zwijacz, dr Kingi Stasiak, mgr Marzeny Rzeszót oraz mgr Iryny Kozak.
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Tylko jedna druĪyna uniwersytecka ma prawo reprezentowaü PolskĊ w kolejnej,
miĊdzynarodowej rundzie w Waszyngtonie, dlatego w celu wyłonienia najlepszej przeprowadza siĊ rundĊ krajową. Miała ona miejsce 27 i 28 lutego 2014 r. w Warszawie na
Uczelni Łazarskiego.
DruĪyna KUL miała okazjĊ zmierzyü siĊ ze studentami innych uczelni w czterech procesach. Oprócz prezentacji stanowiska paĔstwa, uczestnicy odpowiadali na pytania sĊdziów. Podczas tej czĊĞci konkursu naleĪało wykazaü siĊ duĪą wiedzą z zakresu prawa
miĊdzynarodowego oraz umiejĊtnoĞcią wyeksponowania najmocniejszych argumentów
reprezentowanego paĔstwa.
Do finału zakwalifikowały siĊ druĪyny reprezentujące Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet JagielloĔski. W rundzie finałowej, która przyciągnĊła w charakterze publicznoĞci
czĊĞü studentów Uczelni, od zmagających siĊ druĪyn sąd wymagał nie tylko dogłĊbnej
znajomoĞci obecnie obowiązującego prawa miĊdzynarodowego, ale i niektórych praw
obowiązujących w XVI wieku, co było konieczne dla rozstrzygniĊcia kwestii własnoĞci
wraku zatopionego statku. Werdykt, wydany po naradzie sĊdziów, przyznawał zwyciĊstwo druĪynie z Uniwersytetu JagielloĔskiego. Reprezentowaü bĊdzie ona PolskĊ w rozgrywkach na etapie miĊdzynarodowym, który zaplanowany został na 6-12 kwietnia 2014 r.
w Waszyngtonie.
W tegorocznych rozgrywkach krajowych druĪyna KUL otrzymała wyróĪnienie za
trzecie miejsce w kategorii pisma procesowego.

PATRYK OCHWAT
Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL

MIĉDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Z OKAZJI 15-LECIA INSTYTUCJI RZECZNIKA KONSUMENTÓW
„OCHRONA KONSUMENTÓW
I JEJ WSPÓŁCZESNE WYZWANIA”
LUBLIN, 13-14 MARCA 2014 R.

Obchody jubileuszu 15-lecia instytucji rzecznika konsumentów stały siĊ okazją do
rozwaĪaĔ nad pozycją konsumenta na współczesnym rynku. Problematyka ta była przedmiotem miĊdzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania”, która odbyła siĊ w dniach 13-14 marca 2014 r. w gmachu Collegium
Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. KonferencjĊ zorganizowała Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL we współpracy ze Stowa-

