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Wstęp
Prawo wobec wzywań współczesności. Wybrane problemy teoretycznoprawne
i dogmatycznoprawne odzwierciedla olbrzymią liczbę problemów prawnych i ich doniosłe znaczenie społeczne. Uzasadnia to pogłębioną refleksję nad różnymi dziedzinami
prawa. Bardzo szybko zmieniająca się rzeczywistość społeczna wymusza stałe podążanie za nią systemu prawa. Ten ostatni powinien w jak najszerszym zakresie odpowiadać
na wszystkie wyzwania współczesności. Celem tomu jest skupienie uwagi na aktualnych
kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz
określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych. Podkreślić należy interdyscyplinarny charakter rozważań łączących różne gałęzie prawa publicznego i prywatnego. Jest to przejawem integracji wewnętrznej prawoznawstwa.
Niniejsza monografia skierowana jest do szerokiego kręgu adresatów. Będzie ona
przydatna dla wszystkich zainteresowanych zarówno prawem publicznym, jak i prywatnym. Poruszono bowiem w niej takie zagadnienia jak: prawo a moralność, swoboda
przepływu kapitału, zasada prawdy materialnej, sztuczna inteligencja, członkostwo
w Unii Europejskiej, alternatywne metody rozwiązywania sporów, władza rodzicielska,
reforma kodeksu spółek handlowych, zmiany w prawie rodzinnym i opiekuńczym, odesłanie prejudycjalne, rola i znaczenie wiążących reguł korporacyjnych itp. Książka zawiera opracowania naukowe związane z zainteresowaniami badawczymi doktorantów
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
Wyrażamy nadzieję, w imieniu swoim jako redaktorów, jak i autorów poszczególnych tekstów, że zaprezentowana problematyka stworzy warunki do integracji i wymiany myśli naukowców i praktyków.
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Adam Kwieciński
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skupienie uwagi na aktualnych kluczowych problemach prawoznawstwa,
ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych. Podkreślić należy interdyscyplinarny
charakter rozważań łączących różne gałęzie prawa publicznego i prywatnego. Jest to przejawem integracji wewnętrznej prawoznawstwa.
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