
Spis treci
  .  
Studia krajowe
1. Maciej Pannert
Synallagma jako pojcie charakteryzujce umow wzajemn. ...............11 
  .
2. Katarzyna Pawlak
Uprawnienie do sprzeciwienia si zamierzonej przez drugiego
maonka czynnoci zarzdu majtkiem wspólnym. .........................26
  .
3. Jerzy Bieluk
Stwierdzenie prawa do nieodpatnego nabycia akcji
prywatyzowanych przedsibiorstw przez rolników i  rybaków. .............51
  .
4. Agnieszka Zemke–Górecka
Tworzenie, przeksztacanie oraz likwidacja samodzielnego
publicznego zakadu opieki zdrowotnej. .................................63
  .
5. Katarzyna Bagan-Kurluta
Jurysdykcja krajowa i  prawo waciwe w sprawach cywilnych
o  charakterze midzynarodowym dotyczcych spraw rodzinnych. ...........96
  .
6. Arkadiusz Bieliski
Skarga o  stwierdzenie niezgodnoci z  prawem prawomocnego
orzeczenia. Wybrane zagadnienia proceduralne. .........................116
  .
7. Wioletta Witoszko
Nago w pojciu wypadku przy pracy. .................................122 
  .
8. Joanna M. Salachna
Istota dyscypliny finansowej (budetowej i  finansów publicznych)
w Polsce oraz determinanty istnienia prawnej odpowiedzialnoci
za jej naruszenie. ....................................................141
  .
9. Anetta Breczko
Z  problematyki eksperymentu medycznego na organizmie ludzkim 
(wybrane problemy prawne i  etyczne). .................................171
  .
10. Grzegorz Krysze
Zakres biernego prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych. ..........193
  .
11. Marta Andruszkiewicz, Urszula Kosieliska,
Prawodawca w labiryncie definicji legalnej. ...........................211 
  .
12. Karol Kumicz
Immanuel Kant w pogldach filozoficznoprawnych
Antoniego Peretiatkowicza. ............................................239
  .
13. Bartosz M. Iwanowski
Prawo a  standardy zawodowe. ..........................................263
  .
Studia europejskie



.
14. Barbara Mikoajczyk
Zakaz tortur, nieludzkiego traktowania lub poniajcego traktowania 
albo karania w sprawach z  elementem arylowym przed Europejskim 
Trybunaem Praw Czowieka. ............................................277
  .
15. Bernard Kitous
L’ entreprise europeenne et le defi American: Libre reflexion 
sur la „Societas Europaea et les IFRS”. ...............................292
  .
16. Ewa Guzik–Makaruk
Wybrane problemy implementacji Europejskiego Nakazu
Aresztowania w Polsce i  w Niemczech w porównaniu. ....................322 
  .
17. Katarzyna Laskowska
Walka z  przestpczoci zorganizowan
w wietle kodeksu karnego Ukrainy. ....................................335
  .
18. Maciej Aleksandrowicz
Umowy midzynarodowe w szwajcarskim prawie federalnym. ................364
  .
19. Dominik Kociuk
Elementy kontroli i  nadzoru nad rynkiem telekomunikacyjnym
w Polsce w zakresie Dyrektyw Nowego Podejcia. ........................375
  .
Glosy, polemiki i recenzje20. Mieczysawa Zdanowicz
Recenzja ksiki Julii Elbiety Kapelaskiej:
Klonowanie czowieka i  embrionalne komórki macierzyste
w  wietle prawa midzynarodowego i  porównawczego. ...................391
  .
21. Wojciech Filipkowski,
Recenzja ksiki P.   C. van  Duyne, K. von  Lampe, M. van  
Dijck, J. Newell (red.), Organised Crime Economy. 
ManagingcrimemarketsManaging crime markets in Europe 
(Gospodarka przestpczoci zorganizowanej. 
Zarzdzanie przestpczymi rynkami w Europie),. ........................394
  .
22. Marek Zaremba
Glosa do wyroku Sdu Najwyszego – Izby Cywilnej
z  dnia 24 czerwca 2005 r.. ...........................................404


