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KOMUNIKATY

W dniach 1-5.06.1994 roku odbędzie się w Poznaniu Międzynarodowe 
sympozjum nt. AID S und Strafrecht (AIDS i prawo karne).

Programem sympozjum objęte są następujące zagadnienia: odpowiedzialność 
kama za zakażenie wirusem HIV, karnoprawne problemy diagnostyki zakażeń 
wirusem HIV, karnoprawne problemy AIDS związane z ochroną tajemnicy, 
AIDS oraz odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy i odmowę leczenia, 
karnoprawne problemy AIDS związane z ciążą, AIDS oraz wymiar kary i środki 
zabezpieczające, AIDS oraz wykonanie kary. Aktualna lista uczestników sympoz
jum obejmuje 63 osoby z 22 krajów. Językiem, w jakim przebiegać będzie 
sympozjum i w którym opublikowana zostanie potem książka z materiałami 
sympozjum, jest język niemiecki.

Organizatorem jest prof, dr hab. Andrzej J. Szwarc (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa 
Karnego, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań, telefon: 0-61-536251 w. 204, 278, 
telefax: 0-61-536536; telex: 0413260 uam pl).

Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje, że ukazały 
się następujące wydawnictwa:
1. Adw. W. Łukawski -  „Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów”
2. Adw. W. Łukawski -  „Podstawy rewizji w procesie cywilnym”
3. Adw. W. Łukawski -  „Spadki”
4. Prof, dr M anfred A. Dauses, D r Klaus-Dieter Borchardt -  „W prowadze
nie do prawa europejskiego” .

Ponadto w Bibliotece OBA są dostępne następujące periodyczne publikacje: 
„Halsbury’s Laws of England” -  Fourth Edition, Reissue 
„Halsbury’s Laws of England -  M onthly Review”
„Commercial Laws of Europe”
„European Commercial Cases”
„The Journal o f Business Law”
„Antitrust Reports”
„International Litigation Procedure”
„European Hum an Rights Reports”
„Common M arket Law Reports”
„European Current Law” .

W chwili obecnej OBA przygotowała następujące wydawnictwa opraco
wane przez Europejską Akademię Prawa w Trewirze:
„Nowy Traktat Wspólnoty Europejskiej” ,
„Kredyt i zabezpieczenie kredytu w obrocie z zagranicą” ,
„Europejskie prawo bankowe” .

Są także jeszcze do nabycia wydane przez OBA:
„Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.” ,
„Spółka Akcyjna. Komentarz do Kodeksu Handlowego” .


