Spis treści

Problemy pogranicza
prawa cywilnego

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Spis treści
Wykaz skrótów...............................................................................................................
Wykaz literatury............................................................................................................

IX
XV

Wstęp (Rafał Szczepaniak) .........................................................................................

1

Część I. Metodologiczne i aksjologiczne problemy graniczne
prawa cywilnego i jego nauki
Rozdział 1. O urokach eklektyzmu metodologicznego. Od wspólnoty zasad
i aksjologii do wspólnoty konstrukcji i wykładni prawa (Marek Safjan) .

15

Rozdział 2. Prawo cywilne: złudzenia – kamuflaże – manipulacje
(Ewa Łętowska) .....................................................................................................

37

Rozdział 3. Jaki paradygmat słuszności w stosunkach cywilnoprawnych
wynika z zasad współżycia społecznego? (Adam Doliwa) ..........................

49

Rozdział 4. Kilka uwag o granicach prawa i dyskusji nad tymi granicami
(Krzysztof Mularski) .............................................................................................

63

Rozdział 5. Czy żyjemy w epoce postcywilistycznej? (Piotr Stec) ...................

103

Część II. Problemy stosowania prawa na obszarze pogranicza
prawa prywatnego i publicznego
Chapter 1. Consequences of the Boundaries between Private and Public
Law in the Transportation of Persons (Dita Frintová, Ondřej Frinta) .....

123

Rozdział 2. Stosowanie prawa cywilnego a podział na prawo publiczne
i prywatne (Rafał Szczepaniak) ........................................................................

141

Rozdział 3. Ochrona beneficjentów podatkowych małżonków. Zagadnienia
wybrane (Wojciech Górecki) ..............................................................................

161

Rozdział 4. Dopuszczalność stosowania przepisów KC do ustalenia
odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi
publiczne (Dominika Mróz-Krysta) .................................................................

181

Rozdział 5. Podmiotowość prawnopodatkowa przedsiębiorstwa
w spadku (Rafał Wrzecionek) ............................................................................

191

Rozdział 6. Ustanowienie odrębnej własności lokali w postępowaniu
nieprocesowym w badaniach empirycznych a prowadzenie dwóch ksiąg
wieczystych dla jednego lokalu (Cezary Dzierzbicki) ..................................

203

V

Spis treści
Część III. Problemy struktury prawa cywilnego
Rozdział 1. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego i jego związek
z prawem prywatnym (Andrzej Mączyński) ..................................................

227

Rozdział 2. Głos w dyskusji: wpływ autonomicznej wykładni traktatowej
swobody przedsiębiorczości na kolizyjne prawo spółek państw
członkowskich (Jacek Napierała) .....................................................................

261

Rozdział 3. Czy istnieje prawo ubezpieczeń gospodarczych, czyli
nt. przymiotników w prawie ubezpieczeniowym? (Dariusz Fuchs) .........

273

Rozdział 4. Prawo ubezpieczeniowe, czyli paternalizm, protekcjonizm
i publicyzacja (Marcin Orlicki) .........................................................................

287

Rozdział 5. Relacje między systemem prawa cywilnego a systemem prawa
pracy – czy wyłącznie oddziaływanie jednokierunkowe? (Agnieszka
Pyrzyńska, Aleksandra Bocheńska) ....................................................................

303

Chapter 6. Controversies regarding the relationship between Civil law and
Labour law in Romanian law system (Radu-Ștefan Pătru) ........................

325

Rozdział 7. Miejsce oraz rola prawa holdingowego w systemie
prawa (Szymon Kulmaczewski) .........................................................................

339

Część IV. Granice efektywności prawa cywilnego
Rozdział 1. Możliwości medycyny a granice prawa cywilnego (Joanna
Haberko) .................................................................................................................

359

Rozdział 2. Czy sztuczna inteligencja wyznacza granice prawa
deliktowego? (Piotr Machnikowski) .................................................................

377

Rozdział 3. Odwrócony kredyt hipoteczny jako przejaw prywatyzacji
systemu zabezpieczenia społecznego (Agata Koschel-Sturzbecher) ..........

385

Rozdział 4. Kilka uwag na temat roszczenia o naprawienie
szkody w wybranych regulacjach z zakresu prawa własności
intelektualnej (Mariusz Zelek) .........................................................................

399

Zakończenie (Rafał Szczepaniak) ...........................................................................

425

Indeks rzeczowy ..........................................................................................................

479

VI

Przejdź do księgarni

