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Słowo wstępne
Drodzy Czytelnicy,
Mamy ogromny zaszczyt przekazać Państwu kolejny numer czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”. W prezentowanym numerze nie zdecydowaliśmy się na obranie tematu przewodniego, dlatego możecie Państwo
zapoznać się z opracowaniami z rozmaitych gałęzi prawa. Obok tekstów zredagowanych w języku polskim przedstawiamy również publikacje obcojęzyczne. Odmiennie natomiast niż w przypadku poprzednich numerów „Studiów
Prawniczych” oferujemy Państwu lekturę publikacji przygotowanych nie
tylko w języku angielskim. W poprzednim numerze „Studiów Prawniczych”
opublikowaliśmy kilka artykułów naukowych, które stanowiły pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „LegalTech, Artificial Intelligence and
the Future of Legal Practice” (I JURISTECH); to doniosłe wydarzenie odbyło się w Krakowie w dniach 10–11 czerwca 2021 r. w Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w formule hybrydowej. W obecnym
numerze prezentujemy kolejne opracowania pokonferencyjne.
Z satysfakcją zauważamy, że wielu Autorów powiązanych z innymi systemami prawnymi chętnie publikuje artykuły językowe na łamach naszego
czasopisma. Dzięki ich publikacjom polski Czytelnik może bez trudu zapoznać się ze poglądami wyrażanymi przez przedstawicieli piśmiennictwa prawniczego z innych zakątków świata. Rozwój nauki jest zaś możliwy również
dzięki śledzeniu rozwiązań legislacyjnych odnoszących się do prawodawstw
obcych i wymianie myśli na tym tle. Ograniczone ramy słowa wstępnego
nie pozwalają na wyszczególnienie wszystkich tekstów, które publikujemy.
Uwadze Czytelnika – oprócz publikacji pokonferencyjnych – polecamy
szczególnie artykuł profesora Andrzeja Świątkowskiego, w którym Autor za-
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warł przemyślenia dotyczące poszanowania prawa unijnego, tekst dr Sylwii
Przewoźnik o zupełności systemu prawa, jak też artykuł mgr Katarzyny Witek-Mioduszewskiej Mental simulations, imaginations and emotions – a short
empirical legal study. Nie można również zapomnieć o wieńczącym numer
tekście, w którym dr Iga Bałos i dr Katarzyna Jasińska przedstawiają zmarłego niedawno profesora Janusza Szwaję, którego dorobek naukowy dla wielu
pokoleń prawników niewątpliwie stanowić będzie cenny punkt odniesienia.
Mamy nadzieję, że lektura czasopisma skłoni Państwa do refleksji nad zagadnieniami omówionymi w opublikowanych tekstach i da asumpt do przygotowania prac do nich nawiązujących. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do
nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, glos i recenzji do publikacji
na łamach przyszłych numerów „Studiów Prawniczych. Rozpraw i Materiałów”.
Życzę udanej lektury!
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Opening comment
Dear Readers,
We are very pleased to present the next issue of our journal “Studies in Law.
Research Papers”. In this issue we have decided not to choose a main topic,
so you can get acquainted with studies from various branches of law. Apart
from Polish-language texts, we also present foreign language publications.
Unlike in the case of previous issues of “Studies in Law” we invite you to read
publications prepared not only in English. In the previous issue of “Studies in
Law” we published a few scientific articles that were post-conference papers
after The International Scientific Conference: “LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice” (I JURISTECH), this momentous
event took place in Kraków on 10–11 of June 2021 at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in a hybrid formula. In the current issue, we present
further post-conference papers.
We are pleased to note that many authors affiliated with other legal systems are willing to publish papers written in their languages in our journal.
Thanks to their publications the Polish Reader may easily become acquainted
with the views expressed by the representatives of legal literature from other
parts of the world. The development of science is also possible by following
legislative solutions relating to foreign legislation and by exchanging ideas
against this background. The limited framework of the preface does not allow
us to list all the texts that we publish. In addition to the post-conference publications, the reader’s attention should be especially drawn to the article by
professor Andrzej Świątkowski, in which the Author shared his thoughts on
respect for EU law, the text by Phd Sylwia Przewoźnik on the completeness
of law, as well as the paper by MA Katarzyna Witek-Mioduszewska Mental
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simulations, imaginations and emotions – a short empirical legal study. One
should also not forget about the issue’s crowning text, in which PhD Iga
Bałos and PhD Katarzyna Jasińska present a remembrance of the recently
deceased professor Janusz Szwaja whose academic output will undoubtedly
serve as a valuable reference for many generations of lawyers. We hope that
you find this issue of the journal an interesting reading, making you reflect
on the discussed topics and that it will serve as a stimulus for preparation of
works relating to them. Additionally, we invite you to send in papers, reports,
commentaries and reviews to be published in next issues of “Studies in Law.
Research Papers”.
I hope you enjoy reading the publication!

