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Studia prawnicze 2009
Animals as specific objects of obligations under Polish and German law
Małgorzata Lubelska-Sazanów 2021-01-18 Defining where the needs of contracting
parties end, and where the mistreatment of animals begins is especially
difficult in contract law, where protecting animals is not a basic premise.
Thus, although animal law is a widely discussed topic, the position of animals
under civil law has not been discussed comprehensively before. The first
chapters of the book set the background for subsequent civil law considerations
given that the object of a contractual obligation is an animal, and the impact
this has on the conclusion, performance and consequences of non-performance of
a contract. It constitutes a unique interdisciplinary and comparative work
focused mainly on animals in contractual relations (e.g. sale, donation, lease,
tenancy, commission, agency, safe-keeping, training contracts).
Współczesne oblicza bezpieczeństwa Ewa M. Guzik-Makaruk 2015
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Study Group on
a European Civil Code 2008 In this volume, the Study Group and the Acquis Group
present the first academic Draft of a Common Frame of Reference (DCFR). The
Draft is based in part on a revised version of the Principles of European
Contract Law (PECL) and contains Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law in an interim outline edition. It covers the books on
contracts and other juridical acts, obligations and corresponding rights,
certain specific contracts, and non-contractual obligations. One purpose of the
text is to provide material for a possible "political" Common Frame of
Reference (CFR) which was called for by the European Commission's Action Plan
on a More Coherent European Contract Law of January 2003.
Kodeks cywilny Edward Gniewek 2004
Risk and Insurance in Construction Nael G. Bunni 2003-09-02 Those involved in
construction have to cope with so much learning in their own discipline that
they shun further involvement in subjects such as insurance and law which in
themselves are so deeply and intensely complex. However, insurance and law are
interwoven in the basic procedures used in the construction industry for
undertaking work, be they design, construction, supervision or operation, or
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any combination of them. This thoroughly revised edition of Nael Bunni's
successful book, formerly called Insurance in Construction, provides
information on risk, construction law and construction insurance for those
involved with all aspects of construction. The chapters on risk have been
expanded to include recent developments in the area and provide further
examples of events which could occur on what can be viewed as the most risky
human work activity, namely construction. New chapters are also added to deal
with the insurance clauses of the many new standard forms of contract published
in recent years, including FIDIC's new suite of contracts published in
September 1999, ICE's seventh edition of the civil engineering standard form of
contract, and ICE's second edition of the design/build form.
Tort Law in Poland, Germany and Europe Bettina Heiderhoff 2009 "This book
represents the outcome of a conference, which was attended by Polish and German
scholars and discusses miscellaneous topics, relating to current problems in
tort law, that prove crucial in the light of current European practice"--P. 4
of cover.
Użytkowanie Anna Sylwestrzak 2013-01-17 Publikacja stanowi pierwsze w polskiej
literaturze monograficzne opracowanie problematyki konstrukcji prawnej
użytkowania. W książce zawarto pogłębioną analizę elementów tej instytucji,
uzupełnioną o badania prawnoporównawcze, rys historyczny oraz liczne wnioski de
lege lata i de lege ferenda. Praca przedstawia w szczególności: istotę i
funkcje prawa użytkowania oraz właściwości odróżniające je od innych praw
rzeczowych i obligacyjnych; szerokie spektrum przedmiotów użytkowania; sytuację
właściciela przedmiotu obciążonego użytkowaniem; przyczyny i skutki wygaśnięcia
użytkowania. Książka prezentuje wiele zagadnień dotąd tylko pobieżnie
poruszanych w doktrynie, m.in.: użytkowanie udziału we współwłasności,
użytkowanie praw i zespołu środków produkcji, użytkowanie nieprawidłowe.
Adresaci: Monografia przeznaczona jest dla teoretyków prawa, studentów
kierunków prawniczych oraz osób mających w praktyce do czynienia z tematyką
użytkowania - zwłaszcza sędziów i notariuszy.
Rome Convention - Rome I Regulation Alexander J. Belohlávek 2011-01-01 As of 17
December 2010, the Rome I Regulation (EU Regulation 593/2008) on the law
applicable to contractual obligations is directly applicable in all EU Member
States with the exception of Denmark. The Rome I Regulation replaces the Rome
Convention of 1980 in the EU Member States and will apply to all contracts
concluded as of 17 December 2010. However, and herein lies the utility and
great importance of this work, the Rome Convention and the Rome I Regulation
will be applied in parallel for a significant time to come (the author himself
anticipates a ten-to-fifteen year period); in the latter case to contracts made
after 17 December, 2010. This is why this commentary takes into account both
sources of law, in their mutual interaction and broader context. The
comprehensiveness of the Rome Convention / Rome I Regulation is clearly
apparent, but one of the great achievements of the author is his amassing of
over 1,800 judicial decisions, most of which are furnished with a detailed
commentary; where these decisions apply national laws, the latter are cited
both in the original and in translation. For a number of rulings, the
commentary include not only a case summary of the facts and an analysis of the
conclusions drawn by the court, but also takes them as models to hypothesize
what conclusions would be reached if the Rome I Regulation were to be applied.
Przegląd sądowy 2009-05
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Granice optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania Mikołaj Kondej 2017 Niniejszą książkę poświęcono
omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy
obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś sposób podatnika w
podejmowaniu działań zmierzających do obniżenia lub wyeliminowania obciążeń
fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W publikacji
przedstawiono wybrane struktury wdrażane przez podatników w celu optymalizacji
ich rozliczeń podatkowych oraz zaprezentowano stanowiska doktryny i
orzecznictwa dotyczące możliwości zwalczania unikania opodatkowania z
wykorzystaniem instytucji prawa podatkowego. W książce przeanalizowano również
czy ważność czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez podatników w celu
obniżenia ciężaru podatkowego, może być kwestionowana w oparciu o: instytucje
sprzeczności czynności cywilnoprawnej z ustawą, instytucje obejścia prawa lub
kryteria wskazane w art. 5 kc, a więc sprzeczność czynności z zasadami
współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.
Publikacja stanowi przedruk rozprawy doktorskiej, obronionej przez autora w
listopadzie 2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.
Cywilnoprawne granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych (Analiza struktur planowania podatkowego).
"Ogrody Nauk i Sztuk" 2014 Aleksander Kobylarek 2014-11-26 Nic nie wpisano
Białostockie Studia Prawnicze vol.22 nr 4 Jerzy Bieluk
Property and Trust Law in Poland Magdalena Habdas 2018-11-30 Derived from the
renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical
analysis of the law of property in Poland deals with the issues related to
rights and interests in all kinds of property and assets – immovable, movable,
and personal property; how property rights are acquired; fiduciary mechanisms;
and security considerations. Lawyers who handle transnational disputes and
other matters concerning property will appreciate the explanation of specific
terminology, application, and procedure. An introduction outlining the
essential legal, cultural, and historical considerations affecting property is
followed by a discussion of the various types of property. Further analysis
describes how and to what extent legal subjects can have or obtain rights and
interests in each type. The coverage includes tangible and intangible property,
varying degrees of interest, and the various ways in which property is
transferred, including the ramifications of appropriation, expropriation, and
insolvency. Facts are presented in such a way that readers who are unfamiliar
with specific terms and concepts in varying contexts will fully grasp their
meaning and significance. The book includes ample references to doctrine and
cases, as well as to relevant international treaties and conventions. Its
succinct yet scholarly nature, as well as the practical quality of the
information it provides, make this book a valuable time-saving tool for any
practitioner faced with a property-related matter. Lawyers representing parties
with interests in Poland will welcome this very useful guide, and academics and
researchers will appreciate its value in the study of comparative property law.
Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne Jędrzej Maksymilian Kondek
2021-03-12 W publikacji przedstawiono, jaki wpływ na różne gałęzie prawa
cywilnego i regulowane przez nie stosunki prawne ma wystąpienie sytuacji
nadzwyczajnej. Dokonano wyboru tych instytucji i pojęć prawa cywilnego, które w
ocenie autora mają podstawowe znaczenie teoretyczne i największą doniosłość
praktyczną. W kompleksowy sposób omówiono m.in.: • należące do prawa zobowiązań
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klauzule rebus sic stantibus i waloryzacyjne, a także wpływ sytuacji
nadzwyczajnych na odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, • instytucje prawa
osobowego (uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu), • instytucje prawa
spadkowego (testamenty ustne i wojskowe), • zagadnienie dopuszczalności użycia,
uszkodzenia lub zniszczenia cudzej rzeczy, • wpływ sytuacji kryzysowych na
instytucje dawności i sposób liczenia terminów. Uwzględniono ponadto
rozwiązania przyjęte w kolejnych tzw. tarczach antykryzysowych wprowadzanych w
związku z pandemią COVID-19. Książka jest przeznaczona dla pracowników
administracji odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i nadzór nad
wykonywaniem umów, sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także wszystkich
zainteresowanych tematyką odpowiedzialności cywilnej.
Przewodnik bibliograficzny 2006
Instytucje podstawowe prawa prywatnego Stanisław Prutis 2018-11-23
Security Rights in Intellectual Property Eva-Maria Kieninger 2020-06-11 This
book discusses the main legal and economic challenges to the creation and
enforcement of security rights in intellectual property and explores possible
avenues of reform, such as more specific rules for security in IP rights and
better coordination between intellectual property law and secured transactions
law. In the context of business financing, intellectual property rights are
still only reluctantly used as collateral, and on a small scale. If they are
used at all, it is mostly done in the form of a floating charge or some other
“all-asset” security right. The only sector in which security rights in
intellectual property play a major role, at least in some jurisdictions, is the
financing of movies. On the other hand, it is virtually undisputed that
security rights in intellectual property could be economically valuable, or
even crucial, for small and medium-sized enterprises – especially for startups, which are often very innovative and creative, but have limited access to
corporate financing and must rely on capital markets (securitization, capital
market). Therefore, they need to secure bank loans, yet lack their own
traditional collateral, such as land.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Izba Wojskowa 2012
Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym Adrian Niewęgłowski 2021-10-12
Prezentowana monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki
cywilnoprawnego obrotu wynikami prac badawczych. Zawiera analizę wielu ważnych
zagadnień prawnych, takich jak status wyników prac badawczych w prawie
własności intelektualnej, realizacja prac badawczych na podstawie umów o prace
badawcze i porozumień kooperacyjnych czy konkursy i udzielanie zamówień
publicznych na prace badawcze. Autor, analizując te zagadnienia w świetle
polskiego ustawodawstwa, nie pomija również kwestii związanych ze specyfi ką
obrotu pracami badawczymi w prawie Unii Europejskiej. Praca uwzględnia
przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tzw. pakiet ustaw
reformujących naukę, które wchodzą w życie w październiku 2010 r. W książce
wykorzystano nie tylko literaturę dotyczącą poruszanych kwestii, ale również
orzecznictwo polskich sądów cywilnych, administracyjnych, Trybunału
Konstytucyjnego i Urzędu Patentowego, co stanowi ważną ilustrację
przedstawianych problemów praktycznych. Publikacja jest jednak nie tylko
wynikiem analizy teoretycznej, lecz także empirycznych badań autora, przede
wszystkim nad umownym obrotem pracami badawczymi. Może ona stanowić
interesującą propozycję tak dla teoretyków, jak i praktyków prawa, a także
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zainteresować przedstawicieli środowisk akademickich oraz przedsiębiorców,
którzy stykają się w codziennej pracy z zagadnieniami obrotu wynikami prac
badawczych.
Responsibility for negation of international crimes Patrycja Grzebyk History is
no longer the exclusive domain of historians, but is now often used as a tool
for politics. It is not without reason that the term “state historical policy”
has been coined, which must be a kind of aberration for those who believed that
the role of history is to objectively determine the course of events. The fact
is, however, that the distortion of historical facts, the concealment of crimes
is now part of the “information war”. Therefore, new acts of public
international law, EU law and national law are introduced in order to combat
public condonation, denial or gross trivialisation of the core international
crimes which are certain forms and expressions of racism and xenophobia. States
have to determine for themselves how they understand “denial” or “gross
trivialization”, which may lead to abuse. In many cases, when introducing
criminal law provisions, States wish to decree historical truth, to establish
once and for all the general facts and determine who was the victim, and who
was the perpetrator. This does not have to be the result of bad will, but of a
desire to exclude the possibility of nuance, which could turn into dangerous
trivialisation. The aim of this publication is to specify the reasons for
holding accountable for denial of international crimes, indicate legal
obligations in this respect, look at the Polish case, both in terms of criminal
provisions (partly repealed) and standards of a civil law nature, and compare
the Polish regulation with the legal systems of other states, which were chosen
because of the region (Central and Eastern Europe) or due to having current
problems with denial of crimes or doubts about prosecution on this account.
Interpretation in Polish, German and European Private Law Grzegorz Zmij
2011-02-28 The interpretation of declarations of intent and contracts is a very
difficult task, especially with regard to crossborder partners. Read the
informative proceedings of the international conference in Katowice as to the
topics: - Interpretation of foreign law by German courts - Theories of
interpretation in private law - Interpretation of contracts under the German
BGB and under the CFR - Interpretation of the juridical acts - a comparative
perspective - The "common" interpretation of national law - Iuris cogentis and
iuris dispositivi rules / provisions in contract and corporate law - Relevance
of circumstances in which the contract was concluded - Is there "the one true
interpretation of a law"? - Is the wording of the law a limitation for its
interpretation?
Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Filip Pietrzyk 2020-05-27
Publikacja dotyczy instytucji użytkowania wieczystego po przekształceniu we
własność praw związanych z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe.
W wyniku wyeliminowania tych nieruchomości z obrotu prawnego użytkowanie
wieczyste ma szansę stać się prawem zbliżonym do nowoczesnych praw
powierzchniowych, obecnych w systemach prawnych najbardziej rozwiniętych państw
świata. Autor przedstawia całościowy zarys konstrukcji użytkowania wieczystego,
począwszy od jego genezy, poprzez zmiany kształtu normatywnego, aż po formę
obecną i perspektywy na przyszłość. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane
przykładami praktycznego stosowania użytkowania wieczystego oraz propozycjami
rozwiązań występujących problemów prawnych. Czytelnicy odnajdą tu ponadto
informacje na temat: miejsca użytkowania wieczystego i praw powierzchniowych w
systemie prawa cywilnego, praw i obowiązków użytkownika wieczystego, istoty i
funkcji społeczno-gospodarczej praw powierzchniowych, procedury oddawania
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nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie
wieczyste, realizacji zadań publicznych za pomocą użytkowania wieczystego,
sporów i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prawa użytkowania wieczystego
w obrocie gospodarczym. Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji
rządowej i samorządowej, prawników praktyków, członków samorządowych kolegiów
odwoławczych, przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości
publicznych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w
obrocie nieruchomościami oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą
tematyką.
Intestate Succession Kenneth Reid 2015 Exploring the rules that apply when a
person dies without leaving a valid will, 'Intestate Succession' delivers a
comparative and historical review of the relevant law in Europe and beyond,
including an analysis of legal development, justifications, and reform.
Contract Law in Poland Piotr Machnikowski 2020-12-20 Derived from the renowned
multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of
the law of contracts in Poland covers every aspect of the subject - definition
and classification of contracts, contractual liability, relation to the law of
property, good faith, burden of proof, defects, penalty clauses, arbitration
clauses, remedies in case of non-performance, damages, power of attorney, and
much more. Lawyers who handle transnational contracts will appreciate the
explanation of fundamental differences in terminology, application, and
procedure from one legal system to another, as well as the international
aspects of contract law. Throughout the book, the treatment emphasizes drafting
considerations. An introduction in which contracts are defined and contrasted
to torts, quasi-contracts, and property is followed by a discussion of the
concepts of ‘consideration’ or ‘cause’ and other underlying principles of the
formation of contract. Subsequent chapters cover the doctrines of ‘relative
effect’, termination of contract, and remedies for non-performance. The second
part of the book, recognizing the need to categorize an agreement as a specific
contract in order to determine the rules which apply to it, describes the
nature of agency, sale, lease, building contracts, and other types of contract.
Facts are presented in such a way that readers who are unfamiliar with specific
terms and concepts in varying contexts will fully grasp their meaning and
significance. Its succinct yet scholarly nature, as well as the practical
quality of the information it provides, make this book a valuable time-saving
tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties
with interests in Poland will welcome this very useful guide, and academics and
researchers will appreciate its value in the study of comparative contract law.
Kodeks cywilny Komentarz Edward Gniewek 2015-01
Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne Bartosz Stelmach 2019-10-29
Autor szczegółowo omówił istotne zagadnienia związane z problematyką tzw.
roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne (art. 224 i 225 oraz 228–230
k.c.). W książce zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: - instytucja
roszczeń uzupełniających – istota, funkcja oraz ich obligacyjny i samodzielny
(względem roszczenia windykacyjnego) charakter; - przymusowe (sądowe)
dochodzenie tytułowych roszczeń – przesłanki roszczeń uzupełniających, treść
tych roszczeń, ich wymagalność oraz przedawnienie; - zakres zastosowania
przepisów o roszczeniach uzupełniających; - problematyka roszczeń o
wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej między
współwłaścicielami; - ocena roszczeń jako instrumentu prawnego służącego
sprawnemu przywróceniu stanu majątkowego właściciela do poziomu, który byłby
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możliwy do osiągnięcia, gdyby jego własność nie została naruszona. Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców
prawnych. Zainteresuje także pracowników administracji rządowej i samorządowej,
zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców z branż dostarczających media do
nieruchomości.
The Law of Obligations in Central and Southeast Europe Zvonimir Slakoper
2021-08-17 The Law of Obligations in Central and Southeast Europe examines the
new codifications, reforms, and other recent developments in Central and
Southeast Europe which have significantly modernized the law of obligations in
the last two decades, focusing particularly on the legal systems of Poland,
Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, and
Turkey. With chapters authored by prominent academics and promising young legal
scholars, this book discusses the results of the modernizations and describes
the legislative reforms of the law of obligations that are underway or are
discussed and advocated for in the countries of Central and Southeast Europe.
Divergences of the new civil codes and other legislative acts from earlier
legal solutions are identified and the rationale behind these departures is
analysed, as well as the introduction of the new legal institutes in the law of
obligations in these parts of the world. The Introduction provides a concise
country-by-country overview of the recodification, modernization, and reform of
the law of obligations in Central and Southeast Europe. In Part I, chapters
discuss the process of recodification in the Slovak Republic, Czech Republic,
Poland, and Hungary, with focus on the main novelties in their contract and
tort law. The chapters in Part II then discuss several, more specific legal
institutes of the law of obligations, and other recent developments and
contemporary challenges to the law of obligations in the Czech Republic,
Slovenia, Croatia, Serbia, and Turkey. This book is of interest to legal
scholars in the field of private law, as well as to students, practitioners,
members of law reform bodies, and civil servants in Central and Southeast
Europe, and beyond.
Bibliographie juridique polonaise 2004
Zagadnienia nieuczciwej konkurencji Janusz Barta 2001
Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne Adam
Bieranowski 2022-10-31 W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na
gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z
instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo
sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”. W
książce zajęto się m.in. tematyką roszczeń właściciela, odszkodowań czy
częściowego wywłaszczenia. Walorem opracowania jest krytyczne podejście do
służebności ukształtowanej przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, odnoszącej się
do sytuacji urządzeń przesyłowych przed uchwaleniem przepisów dotyczących
służebności przesyłu. Ważność poruszanych zagadnień potwierdza również liczba
spraw dotyczących służebności przesyłu, które toczą się obecnie przed
Trybunałem Konstytucyjnym. Autorami poszczególnych rozdziałów są
przedstawiciele nauki specjalizujący się w prawie rzeczowym. Publikacja
przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów,
radców prawnych, komorników, a także przedsiębiorców w branżach przesyłowych
oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji
państwowej.
Defects of Consent in Consumer E-Commerce from the Polish Law Perspective
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Katarzyna Południak-Gierz 2021-10-11 The regulation on defects of consent loses
its usefulness and should be replaced by special regulations, more suited to
the requirements of consumer e-commerce. The study’s main objective is to
verify whether, due to the evolution of the concept of the declaration of
intent, the emergence of non-individual consumer protection instruments, and
technological developments the code regulation of defects in the declaration of
will remains useful in the case of contracts concluded by consumers on the
Internet. The impact of the development of the Internet environment on the
applicability and effectiveness of this traditional private institution is
analyzed. Mechanisms that, in practice, displace the regulation of vice of
consent are indicated.
Przegląd prawa i administracji 2014
BECK 6 Harold Sakuishi 2020-03-03 Beck just needs sixty-thousand yen and a
microphone to record a demo! During a break from trying to earn some cash to
cut the record, Koyuki and Saku decide it's not their place in the 9-to-5
world. They join Tanabe and Ciel Bleu—it's the school's Battle of the Bands,
and time to rock out! Later, Koyuki realizes he's got to splurge for a new sixstring, and he will do anything to buy one. But in his search for the perfect
instrument, someone sends him a special message ... and when he realizes it's
filled with more than just love, Koyuki knows he's got to be cruel to be kind.
Will someone ... anyone ... call the karma police?
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego Jerzy Bieluk
2012
Białystok Law Books 10 Undertaking, conducting and terminating an economic
activity in Poland Maciej Etel 2014
General Clauses and Standards in European Contract Law Stefan Grundmann
2006-01-01 General clauses or standards (Generalklauseln, clauses generales)
are legal rules which are not precisely formulated, terms and concepts which in
fact do not even have a clear core. They are often applied in varying degrees
in various legal systems to a rather wide range of contract cases when certain
issues arise issues such as abuse of rights, unfairness, good faith, fairness
of duty or loyalty or honesty, duty of care, and other such contract terms not
lending themselves readily to clear or permanent definition. Here for the first
time is a systematic discussion of this kind of rule in the evolving and
dynamic context of European contract law. A collection of twelve insightful
essays by leading European law authorities, the book is based on a conference
organized jointly by the Society of European Contract Law (SECOLA) and
l'association Henri Capitant, held in the `grande salle' of the French Supreme
Court in Paris in 2005. The subject is approached along three distinct but
interconnected avenues: comparative contract law, in which the different models
to be found among Member States particularly the Germanic, French, and English
common law systems are explored with an eye to differences and common ground;EC
contract law, in which the general clause approach has tended to focus on
labour law and consumer law, and in which the European Court of Justice more
and more assumes the final say; andthe European codification dimension, in
which a potential instrument on the European level would compete with national
laws and develop closely with them. The authors demonstrate that a focus on
general clauses in contract law, embracing as it does a wide range of types of
contracts, helps enormously with the necessary integration of legal scholarship
and economic approaches, and of legal science and legal practice in the field.
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Numerous analytic references to relevant cases and EC Directives give a
practical impetus to the far-reaching but immediately applicable theory
presented in this important book. As European contract law continues to develop
rapidly, this seminal contribution is sure to increase in value and usefulness.
Kodeks cywilny Edward Gniewek 2021
Odpowiedzialność za negowanie zbrodni międzynarodowych Patrycja Grzebyk
Historia przestała być domeną historyków. Obecnie jest często wykorzystywana
jako narzędzie polityki – ukuto nawet termin „polityka historyczna”, który dla
tych, którzy wierzyli, iż rolą historii jest obiektywne ustalenie przebiegu
dziejów, musi stanowić swoistą aberrację. Wypaczanie faktów historycznych,
tuszowanie zbrodni jest obecnie elementem „wojny informacyjnej”. Nic więc
dziwnego, że wprowadzane są kolejne akty prawa międzynarodowego, unijnego i
wreszcie krajowego, których celem jest zwalczanie publicznego aprobowania,
negowania lub rażącego pomniejszania najpoważniejszych zbrodni
międzynarodowych. Jednak państwa muszą same określić, jak rozumieją „negowanie”
lub „rażące pomniejszanie”, co może skłaniać do nadużyć. Niejednokrotnie
bowiem, przy wprowadzaniu przepisów karnoprawnych, państwa pragną zadekretować
prawdę historyczną, raz na zawsze ustalić ogólne fakty i stwierdzić, kto był
ofiarą, kto sprawcą. Nie musi być to wynikiem złej woli, lecz chęci wykluczenia
możliwość niuansowania, które mogłoby zmienić się w niebezpieczne
trywializowanie. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie przyczyn pociągania
do odpowiedzialności z tytułu negowania zbrodni międzynarodowych, wskazanie
zobowiązań prawnych w tym zakresie, przyjrzenie się przypadkowi polskiemu,
zarówno jeśli chodzi o przepisy karne, jak i normy o charakterze cywilnoprawnym
oraz porównanie regulacji polskiej z porządkami prawnymi innych państw,
wybranych ze względu na region (Europa Środkowo-Wschodnia) lub bieżące problemy
z negowaniem zbrodni lub wątpliwościami co do ścigania z tego tytułu.
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy Ewa Suknarowska-Drzewiecka 2018-12-23
Zaletą monografii jest kompleksowe podejście metodologiczne do poszczególnych
przepisów kodeksu pracy, statuujących instytucję przedawnienia, z
uwzględnieniem praktyki ich stosowania, co odzwierciedla analizowane
orzecznictwo sądowe. W konsekwencji opracowanie daje obraz praktyki stosowania
omawianej instytucji prawnej. Z uwagi na przystępność merytoryczną oraz
usystematyzowaną treść praca posiada także walory dydaktyczne. Publikacja
stanowi cenny przyczynek do rozwoju prawa pracy zarówno w jego warstwie
naukowej, jak i w zakresie praktyki stosowania instytucji przedawnienia. dr
hab. Antoni Dral, prof. nadzw. WSPiA Niniejsza książka stanowi niewątpliwie
bardzo wartościowe opracowanie mające walor naukowy. Autorka dokonuje analizy
każdej kwestii prawnej z dziedziny prawa pracy oraz zwraca uwagę na wiele
aspektów prawnych z tym związanych. Ewa Suknarowska-Drzewiecka każdy
prezentowany w monografii problem prawny omawia na podstawie poglądów doktryny
i stanowiska orzecznictwa, co jest niezwykle cenne dla Czytelnika, a także
wyraża swoje poglądy. dr hab. Barbara Bajor, prof. nadzw. INP PAN
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