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Słowo wstępne

Oddajemy do rąk Czytelników pierwsze wydanie tematyczne czasopisma „Folia 
Iuridica Wratislaviensis”. Numer ten poświęcony jest w całości wybranym, aktualnym 
problemom z zakresu prawa międzynarodowego. Przedstawione opracowania powstały 
na podstawie wyróżnionych prac magisterskich, przygotowanych w ramach seminarium 
magisterskiego prowadzonego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 
2011/2012 i 2012/2013. Główne kryterium wyboru opracowań do publikacji stanowiła 
bardzo wysoka ocena pracy dyplomowej, odzwierciedlająca poziom rozważań nauko-
wych, tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

Teksty przedstawione do publikacji podejmują szczegółowe zagadnienia współcze-
snego prawa międzynarodowego, do jakich niewątpliwie należą: kwestie odpowiedzial-
ności organizacji międzynarodowych (Olga Gerlich), prawna relacja immunitetu jurys-
dykcyjnego państwa w odniesieniu do problematyki ochrony praw człowieka w ujęciu 
doktrynalnym (Zuzanna Kotuła), współpraca państw w regionie Południowego Pacyfiku 
(Joanna Siekiera), status prawny rajów podatkowych (Jakub Kajetan Artemiuk) czy 
wreszcie uprawnienia polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej (Ewa Ma-
tlochova).

Autorzy w sposób pogłębiony odnieśli się do tych problemów, wskazując na ich 
aktualne podporządkowanie prawu międzynarodowemu, a także na żywotne problemy 
państw we współczesnym świecie, tak z punktu widzenia prawa krajowego, jak 
i z uwzględnieniem ich interesów politycznych i ekonomicznych. Takie ujęcie nadaje 
rozważaniom podejmowanym przez Autorów doniosły walor praktyczny.

Warto ponadto zwrócić uwagę na współczesne zainteresowania studentów prawa. 
Jest to również bardzo istotny aspekt, który przyświecał idei wydania opracowań na 
kanwie prac dyplomowych. Można śmiało stwierdzić, że wybór tematów i sposób ich 
przedstawienia, w tym w języku angielskim, wskazują na wzrost oczekiwań wobec po-
ziomu i efektu badań naukowych także wśród samych Studentów. Istnieje więc duża 
szansa, że tego typu zaangażowanie znajdzie następnie kontynuację w postaci studiów 
doktoranckich, stypendiów i staży naukowych, które przyczynią się do rozwoju umiejęt-
ności, kompetencji i zdolności do prowadzenia samodzielnych badań naukowych 
w przyszłości.

Dagmara Kornobis-Romanowska
Redaktor naukowy
Promotor prac magisterskich








