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ACTA ERASMIANA XIII

Wstęp

Z przyjemnością oddajemy w państwa ręce Tom XIII serii wydawniczej Acta
Erasmiana. Artykuły zebrane w niniejszym tomie Czasopisma nie tworzą spójnej
tematycznie całości, lecz poświęcone są zagadnieniom różnorodnym, stanowiącym
przedmiot zainteresowania różnych dziedzin prawa. Publikacja składa się z siedmiu
artykułów naukowych, czterech sprawozdań z wydarzeń naukowych oraz dwóch
recenzji.
Artykuł otwierający zbiór, autorstwa Jana Ludwika, zawiera refleksje na temat
wpływu zaproponowanej przez TSUE definicji aktów regulacyjnych i jego ustaleń
dotyczących dostępu osób fizycznych i prawnych do sądów unijnych. Autor
prezentuje kluczowe elementy sposobu interpretacji Trybunału oraz stanowisko w
stosunku do wymogów dotyczących zaskarżania aktów wydanych przez instytucje
UE prezentowane przez tę instytucję w przeszłości. Ludwik dochodzi do wniosku,
że postawa Trybunału nie sprzyja realizacji zasady efektywnej ochrony prawnej na
żadnej z dwóch płaszczyzn tej ochrony: zarówno tej opartej na sądach unijnych jak i
tej realizowanej w ramach sądownictwa krajowego.

Następny w kolejności artykuł Pawła Jagiełły dotyczy podstawowej instytucji
prawa rodzinnego jaką jest małżeństwo. Instytucja ta, zdaniem Autora, pozostaje w
obszarze zainteresowania kościołów i innych związków wyznaniowych pomimo to,
że początkowo chrześcijańska, wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa nie istniała.
Autor w swojej pracy wyjaśnia elementy procedury zawarcia małżeństwa, jego
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następstwa i ułatwienia wynikające z zawarcia przez przyszłych nupturientów
związku małżeńskiego, który wywierał będzie skutki zarówno w obszarze prawa
polskiego, jak i w danym związku wyznaniowym.

W

trzecim

artykule

Tomasz

Resler

analizuje

instytucję

konkordatu

podpisanego 10 lutego 1925 roku pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą
Polską. W okresie międzywojennym układ ten stał się podstawą stosunków
państwo-kościół katolicki, a konkordat regulował ważne aspekty funkcjonowania
kościoła

katolickiego

wszystkich

obrządków

i

ustanowił

nowy

podział

administracyjny, który był dostosowany do aktualnych granic państwowych. Z tego
punktu widzenia była to niezwykle ważna umowa, której problematykę stosowania
oraz kwestie sporne omawia Autor artykułu.

W kolejnej pracy Maria Depta podejmuje temat klauzuli wyrzeczenia się
wojny w obliczu nowej, antypacyfistycznej polityki premiera Japonii Shinzo Abe. W
artykule Autorka analizuje ustrój państwa, Konstytucję oraz specyficzne cechy
systemu prawnego.

Tekst autorstwa Pameli Klityńskiej jest próbą omówienia zagadnienia
związanego z doktryną konfucjanizmu. Analizie zostały poddane w szczególności
takie aspekty doktryny Konfucjusza, jak system funkcjonowania rodziny, państwa
oraz jego poglądy na państwowe działania zbrojne. Omówione zostało również
proponowane przez filozofa remedium na problemy społeczeństwa. Praca stanowi
próbę ukazania ponadczasowości twierdzeń zawartych w myśli konfucjanizmu oraz
elastyczności w zakresie ich stosowania. Pokazuje też, w jakim stopniu do zdobycia
pozycji Konfucjusza przyczynili się jego uczniowie, którzy kontynuując jego myśl i
dostosowując

ją

do

zachodzących

zmian

sprawili,

że

nastąpiła

recepcja

konfucjańskiej myśli we współczesności.

Anna Kuchciak , Autorka kolejnego artykułu, w swojej pracy omawia
problematykę zmian demograficznych i starzenia się ludności, które współcześnie
Redakcja: Mirosław Sadowski, Agnieszka Kuriata, Barbara Jelonek
Kontakt: actaerasmiana@gmail.com

ACTA ERASMIANA XIII (2016)
stanowią jedną z najbardziej absorbujących kwestii. Głównym wyzwaniem jest
rosnąca grupa osób starszych w całkowitej liczbie populacji, wywiera ona bowiem
wielopostaciowe skutki. W związku z tymi procesami, należy podjąć wiele
przedsięwzięć (w tym działań legislacyjnych), zwłaszcza dla ochrony godności osób
starszych i zaspokojenia ich potrzeb. Wszelkie działania powinny jednakże bazować
na wyczerpujących i aktualnych informacjach. Podjęte w tym artykule rozważania są
próbą zaprezentowania ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r.

Artykuł

Dominiki

Szafran

dotyczy

ochrony

konsumentów

w

razie

niewypłacalności biur podróży. Jak pokazuje praktyka, problem ten występuje
bardzo często, a istniejące instrumenty nie zawsze są wystarczające, dlatego też
Autorka w swoim artykule analizuje unijne akty prawne oraz próbuje odpowiedzieć
na pytanie co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany konsument, a także jakie
są propozycje rozwiązania tego problemu.

Drugą część dzieła stanowią cztery sprawozdania naukowe opisujące
przebieg wydarzeń naukowych mających miejsce na terenie Wrocławia, Krakowa
oraz Torunia. Całość numeru zamykają natomiast dwie recenzje autorstwa Barbary
Jelonek oraz Magdaleny Debity.

Zarówno Redakcja jak i Autorzy wyrażają nadzieję, że prezentowana
publikacja zyska uznanie Czytelników.

Mirosław Sadowski
Agnieszka Kuriata
Barbara Jelonek
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