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Słowo wstępne
Niniejszym mam zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa, Czytelników czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, do lektury kolejnego numeru. Ma on szczególny charakter, bowiem znaczna liczba tekstów została
napisana w języku angielskim. Dzięki temu możemy zaprezentować Czytelnikom prace Autorów pochodzących nie tylko z Polski, ale również z innych
krajów, także tych leżących poza Europą. Nieczęsto w polskich czasopismach
naukowych znaleźć można tak wiele artykułów Autorów powiązanych z innymi systemami prawnymi. Dzięki coraz szerszemu zainteresowaniu Autorów
współpracą z czasopismem „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” Czytelnik może zapoznać się z opracowaniami omawiającymi zarówno instytucje prawa polskiego, jak też problematykę praw obcych. Mam nadzieję, że
lektura numeru poszerzy Państwa zainteresowanie tematyką prawno-porównawczą, dzięki czemu niektóre zastane instytucje naszego porządku prawnego
mogą być rozpatrywane w nowym, szerszym kontekście.

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 1 (28) • Studies in Law: Research Papers 2021, No. 1 (28)
ISSN 1689-8052 • e-ISSN 2451-0807

Aleksandra Partyk
PhD, Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University
ORCID: 0000-0003-3196-6601
apartyk@afm.edu.pl

Opening comment
It is an honour to invite you, the Readers of „Studies in Law. Research
Papers” to read the next issue. It is of a special character, as a great number of papers were prepared in English. By virtue of that we may present to
the Readers the texts of Authors not only from Poland, but also from other
countries, some of them located far away from Europe. It is not common
that in Polish scientific journals one can discover so many papers written by
Authors connected with other legal systems. Thanks to a growing interest of
Authors in cooperation with „Studies in Law. Research Papers” journal the
Reader may familiarise themselves with the articles discussing both the institutions of Polish law, and the problems of other legal systems. I hope that
reading the currect issue will broaden your interest in the comparative legal
studies, thanks to that some stagnant institutions of our legal order may be
considered in a new, wider context.

