
Agnieszka Ostrowska-Metelska

"Przegląd Prawa Handlowego", 1997,
nr 12 : [recenzja]
Palestra 42/1-2(481-482), 157

1998



Przegląd Prawa Handlowego nr 12, 1997 r.

„Zatrzymanie towarów na granicy jako środek ochrony własności 
intelektualnej -  perspektywy polskie” to tytuł artykułu Moniki Czaj- 
kowskiej-Dąbrowskiej. Autorka postuluje pilne uporządkowanie i sko
ordynowanie dalszych prac legislacyjnych nad instytucją zatrzymania 
towarów na granicy, zarówno ze względu na międzynarodowe zobo
wiązania Polski, jak i na jakość, i wewnętrzną spójność systemu prawa 
polskiego. We wstępie do tekstu Adama Szpunara czytamy: „W  prawie 
polskim odnowienie jest jednym z surogatów wykonania zobowiązania. 
Zaciągnięcie nowego, ważnego długu, dokonane za zgodą wierzyciela, 
oznacza umorzenie dawnego długu. Przysporzenie dłużnika na rzecz 
wierzyciela następuje sohendi causa, zatem w celu zwolnienia się 
z dawnego długu. Z przepisu art. 506 § 1 k.c. wynika, w sposób 
oczywisty, że odnowienie jest umową zawartą między wierzycielem 
a dłużnikiem”. O charakterze prawnym tej umowy traktuje tekst 
o odnowieniu. „Nowelizacja kodeksu handlowego a spółki publiczne” 
pióra Michała Romanowskiego dotyczy zmian dokonanych w kodeksie 
po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi. Celem nowelizacji kodeksu handlowego 
było nie tylko usunięcie kolizji pomiędzy pojęciem i procedurą publicz
nej subskrypcji akcji, w ujęciu kodeksu i prawa o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi, lecz także wprowadzenie szczególnej regu
lacji przeznaczonej wyłącznie dla spółek publicznych. Sławomir Cieś
lak charakteryzuje pojęcia wierzytelności upadłościowej, wierzyciela 
upadłościowego oraz sposobu zaspokojenia wierzytelności upadłoś
ciowej. „Praktyka uzupełniania weksli in blanco o element daty 
wystawienia nie jest jednolita. Wierzyciele jako datę wystawienia 
wpisują datę jego uzupełnienia, albo też datę otrzymania przez wierzy
ciela weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń w stosunku do osoby 
podpisanej na wekslu” . Problem ten został przedstawiony przez And
rzeja Janiaka w artykule pt.: „Uzupełnienie weksla in blanco o element 
daty i miejsca wystawienia” . Przegląd orzecznictwa sądowego z za
kresu prawa gospodarczego.

Glosa nr 12, 1997 r.

Dalsza część artykułu Marka Michalskiego dotycząca problematyki 
prawnej umarzania papierów wartościowych. Autor wykazuje, iż
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