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te są spowodowane globalizacją gospodarki światowej. Funkcjonowanie wielkich
korporacji transnarodowych zacieśniło współzależność między krajami. Ataki terrorystyczne przyczyniły się do wzrostu wzajemnej pomocy i zintegrowały suwerenne
państwa. Doprowadziły do ustanowienia na poziomie globalnym wielu aktów
prawnych mających na celu ochronę jak największej liczby państw. Autor artykułu
zastanawia się, czy zatem zwiększanie się globalnych powiązań oznaczać będzie
w przyszłości koniec państw narodowych i ich suwerennego ustawodawstwa.
W artykule wskazano, że republikańska teoria prawa w dużej mierze koncentruje
się na kwestiach sprawiedliwości i słuszności związanych konkretnie z nowoczesnym państwem demokratycznym. Ostatnimi czasy jednak wielu republikańskich
teoretyków prawa zwraca coraz większą uwagę na dziedzinę prawa międzynarodowego. Coraz więcej sfer prawnych regulowanych jest w ramach prawa międzynarodowego, a coraz mniej miejsca jest na regulacje wewnętrzne państw. Tematyka artykułu została podjęta niejako w odpowiedzi na twierdzenia Philipa Pettita, jednego
z najwybitniejszych teoretyków politycznych na świecie i wiodącego republikanina,
który starał się swoją teorię republikanizmu rozszerzyć na arenę międzynarodową.
Jego teoria opiera się na globalnej suwerenności i jednym sprawiedliwym prawie
dla wszystkich narodów.
Autor zauważa jednak, że współcześnie istnieją także odwrotne tendencje, np.
w zakresie wystąpienia z Unii Europejskiej oraz wzmacniania suwerenności narodowej. Przykładowo, Grecja poszukuje na nowo autonomii politycznej i prawnej.
Artykuł zawiera opis wkładu Philipa Pettita do tradycji republikańskiej i myśli
prawnomiędzynarodowej. Główną tezą artykułu jest to, iż republikańska wizja
globalizacji wskazuje, że wolność powinna być pojmowana jako brak dominacji
państw oraz że powinna być powiązana ze wspólnym prawem i wspólną polityką
międzypaństwową. Autor zastanawia się, czy jest to możliwe, jeśli uwzględnić
różne interesy państw. Sama Unia Europejska boryka się z licznymi problemami
wyrosłymi na tle partykularnych interesów państw członkowskich.
W artykule podkreślony został istotny wkład republikanizmu w pojęcie globalizacji, zwłaszcza dla rozumienia pojęć prawnych, takich jak wolność czy sprawiedliwość w porządku międzynarodowym.
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Rosemary Byrne, The Protection Paradox: Why Hasn’t the Arrival of New
Media Transformed Refugee Status Determination? (Paradoks ochrony:
dlaczego wraz z pojawieniem się nowoczesnych mediów nie uległ zmianie
status uchodźcy?), „Law International Journal of Refugee Law” vol. 27,
iss. 4, s. 625–648, DOI: 10.1093/ijrl/eev048.
Autorka artykułu podejmuje analizę nowych instrumentów prawnych stanowionych
dla ochrony uchodźców. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wprowadzają kolejno dowody osobiste dla uchodźców. Nowe dokumenty mają usprawnić zarówno
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rejestrację imigrantów, jak i wymianę informacji pomiędzy urzędami. Jest to związane z tym, że państwa europejskie powoli nie radzą sobie z liczbą uchodźców
napływających do Europy. Dowody te zawierają także bardzo newralgiczne dane,
takie jak informacje o wykształceniu i kwaliﬁkacjach zawodowych, a także o wyznaniu religijnym czy zdrowiu. Wszelkie dane są dostępne w cyberprzestrzeni,
co stanowi wiele zagrożeń dla uchodźców. W artykule podkreślone zostało, że
dokumenty tożsamości uchodźcy mają na celu szybką jego identyﬁkację, jednak
powinny zawierać wyłącznie dane niezbędne.
Artykuł podejmuje problematykę nowych technologii informatycznych, które
miały co do zasady wzmocnić ochronę uchodźców poprzez rozwój lepszych procedur na rzecz tychże osób. Tymczasem wszechobecna w sieci informacja elektroniczna dotycząca każdego uchodźcy niweczyć może prawną ochronę tych osób.
Punktem wyjścia w artykule są rozważania dotyczące deﬁnicji legalnej uchodźcy
zawartej w Konwencji genewskiej z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców i dołączonym do niej Protokole nowojorskim z 1967 r. Na gruncie Konwencji uchodźcą jest
osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej
rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem
i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić. Upublicznienie newralgicznych danych uchodźcy, w ocenie autorki artykułu, stanowić może
zaprzeczenie jego ochrony.
Autorka koncentruje się na demaskowaniu problemów technicznych, dowodowych związanych z postępowaniem zmierzającym do nadania statusu uchodźcy,
zauważa, że procedury te w krajach europejskich wymagają pilnych transformacji.
Istnieje potrzeba uproszczenia nadawania statusu uchodźcy i przyspieszenia tego
postępowania.
Kończąc swoje rozważania, autorka postuluje wdrożenie w państwach europejskich jednolitego systemu środków służących szybkiemu ustaleniu tożsamości
cudzoziemców i niezwłocznemu udzieleniu ochrony uchodźcom.
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Alysia Blackham, Tackling Age Discrimination Against Older Workers:
A Comparative Analysis of Laws in the United Kingdom and Finland
(Radzenie sobie z dyskryminacją ze względu na wiek wobec starszych
pracowników: analiza prawnoporównawcza regulacji w Wielkiej Brytanii
i Finlandii), „Cambridge Journal of International and Comparative Law”
2015, vol. 4, no. 1, s. 108–136, DOI: 10.7574/cjicl.04.01.108.
Artykuł poświęcony jest niektórym spośród prawnych aspektów zmian demograﬁcznych w Europie, polegających na postępującym „starzeniu się społeczeństw”. Jedną
ze sfer życia społecznego, w której ten problem uwidacznia się w sposób wyraźny,
jest zatrudnienie i potencjalna dyskryminacja pracowników ze względu na ich
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