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Wstęp
Chcielibyśmy polecić P aństwa uwadze kolejny tom- tr zeci, nowej serii wydawniczej Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych oraz K oła
Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Acta Erasmiana. Seria ta – pod
patronatem Erazma z Rotterdamu, odrodzeniowego humanisty, który
nawet dla współczesnych ludzi nauki może być wzorem samodzielności
myślenia i intelektualnej uczciwości – ma na celu przede wszystkim prezentację dorobku młodych pracowników nauki i doktorantów z naszego
Wydziału oraz współpracujących z nim ośrodków akademickich.
Niniejszy tom zawiera czternaście ar tykułów i szkiców z szeroko rozumianych nauk prawnych, obejmując obszary tematyczne takich subdyscyplin, jak doktr yny polityczne i prawne, prawo pr ywatne, prawo
międzynarodowe publiczne, prawo eur opejskie, prawo administracyjne
materialne (w tym gospodarcze) i wreszcie nauki penalne. Dwa teksty
otwierające tom pr zynależą do pier wszej z wymienionych gałęzi jur ysprudencji, eksplorując zagadnienia podstawo wych koncepcji Kar ola
Marksa (Tomasz Helemejko) oraz doktryn terroryzmu (Katarzyna Sadowa). W kolejnych pracach, należących do prawa prywatnego sensu largo,
Nina Baranowska wnikliwie prezentuje ekonomiczną analizę odpowiedzialności odszkodowawczej, a Renata Kopczyk omawia prawo sportowca do wizerunku. Natomiast Przemysław Pest zastanawia się nad relacją
między sądownictwem polubownym a wymiarem sprawiedliwości. Wojciech Golec zaś porusza problem unormowań prawa międzynarodowego
odnoszących się do ludności tubylczej.
Dwa dalsze artykuły stanowią namysł nad Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Izabela Gancarz skupia swoją uwagę na pojęciu
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przedsiębiorcy w uregulowaniach dotyczących praktyk antykonkur encyjnych, a Aleksandra Nowicka zarysowuje ważką kw estię równoważności wersji językowych tego traktatu, pr zy czym rozważania te można
odnieść też do innych aktów prawa europejskiego. Wspólny mianownik
zamieszczonych prac z prawa administracyjnego materialnego stano wi
to, że dotyczą one praw i wolności obywatela. Martyna Sługocka analizuje zasadę -normę wolności działalności gospodar czej, Jakub Wilk wskazuje ograniczenia praw i wolności w stanie klęski żywiołowej, Dominika
Cendrowicz analizujezaś na wpływ ustrojowego prawa administracyjnego na sytuację jednostki. Tom zamykają tr zy prace z nauk penalnych:
Denis Woźniak i Mateusz Bużowicz poddają analizie kwestie procedury
karnej – pierwszy z autorów rozważa instytucję świadka anonimo wego
w świetle europejskiego standardu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, drugi natomiast opisuje rolę biegłego psychiatry w procesie karnym; Kamila Mrozek przedstawia z kolei istotną kwestię przesłanek udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary
pozbawienia wolności.
Chcielibyśmy wyrazić na koniec podziękowania Dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.
Włodzimierzowi Gromskiemu, za przyznanie środków na sfinansowanie
składu niniejszego tomu. Mamy nadzieję, że publikacja ta spełni oczekiwania Czytelników.
Redaktorzy:
Mirosław Sadowski
Piotr Szymaniec

