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The intersection of law and culture has been for a long time an exclusive 
concern of legal anthropology and sociology of law. In recent years, it has, however, 
become an expanding fi eld of investigation across diff erent disciplines of legal stud-
ies. The relevance of the reciprocal, inherent relationship between law and culture 
is based on the epistemological assumption that law is a cultural form and that 
culture carries the regulative force of legal practices and norms. In other words, 
law is produced through negotiations among a number of actors and stakehold-
ers, representing diff erent cultural traditions and identities, who voice their own, 
sometimes contradictory, interests. At the same time, law may be perceived as 
a general abstract regime ordering social life, constructing cultural meaning and 
shaping group and individual identities. This new approach to legal studies aims 
at re-contextualizing the understanding of law by transcending the boundaries of 
comparative legal studies and international law in order to re-locate legal scholar-
ship among its neighboring disciplines: the humanities, the cultural and social 
sciences. Such an interdisciplinary and multilevel analysis of this complex rela-
tionship constitutes the core of a new collection of materials and commentary on 
cultural law, compiled and edited by James A. R. Nafziger (Willamette University, 
chair of the ILA’s Cultural Heritage Law Committee), Robert Kirkwood (Univer-
sity of British Columbia, editor of the International Journal of Cultural Property), 
both professors of law, and Alison Dundes Renteln, a professor of political science 
and anthropology (University of Southern California). 

This book is indeed an impressive attempt to systematize and re-examine 
the fundamental themes, which may be classifi ed as cultural law. The authors, 
however, explain that their eff ort to develop a suitable framework of cultural law is 
still a work in progress and therefore the cases, authors’ commentaries and other 
readings included in the book cannot be perceived as defi nitive (pp. xxiii-xxiv). 
Therefore, being aware of all the defi nitional dilemmas concerning the notions 
of culture and law, they propose a working defi nition of cultural law. According 
to this, the term embraces “a panoramic range of human behaviour, expressions, 
and activities pertaining to family and social norms, rules of etiquette, folklore, 
folk art, religion, art, architecture, media, sports, recreation, music, language, 
literature, drama, dance, other performing arts, and signifi cant relations among 
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these phenomena” (p. 64). In the functional meaning, cultural law is defi ned 
in terms of a set of relationships between law and culture, e.g., “law harmonizes 
cross-cultural diff erences, confi rms cultural rights, and establishes international 
standards”; “culture reinforces legal rules”; “culture conditions and constraints 
the adoption, interpretation, and vitality of legal rules” (p. 64). Throughout the 
book, these issues are presented at international, national, sub-national, tribal, 
and strictly cultural levels of authority.

The book is composed of ten chapters. The fi rst two provide the reader with 
a broad introduction to the problem of cultural confl ict, the intersection of law 
and culture, a working defi nition of cultural law, and the characteristics of both 
culture and law. These themes are well argued and convincingly substantiated by 
a good selection of cases and other legal and doctrinal materials. Of particular in-
terest is the discussion of the concept of culture pursued by experts from various 
fi elds of scholarship and professional expertise, comprising anthropology, biology, 
economics, law, history, philosophy and psychology.  

The following four chapters dealing with cultural heritage law constitute 
the central section of the book. Chapters 3 to 5, partially drawn from the earlier 
(2008) excellent publication by the Hague Academy of International Law, The 
Cultural Heritage of Mankind,1 explore diff erent legal frameworks relating to ma-
terial aspects of culture, while Chapter 6 is fully dedicated to its intangible dimen-
sion. Indeed, the relationship between law and culture is best articulated in the 
fi eld of cultural heritage law. In a little less than fi fty years, the rapid development 
of this fi eld has occurred both on national and international levels. The latter one 
not only relates to the regime of treaties, in particular multilateral conventions, 
but also  concerns the level of the UN ad hoc instruments, non-binding declara-
tions and principles of soft law, state practice and jurisprudence of international 
and domestic tribunals.2 It also appears that nowadays certain general principles 
applicable to the protection of cultural heritage have formed or are in the process 
of formation on the level of customary international law.3 Adopting such a broad 
perspective, this section of the book starts with a general defi nitional framework 

1  T. Scovazzi & J. A. R. Nafziger (eds.), Le patrimoine culturel de l’humanité/ The Cul-
tural Heritage of Mankind, Nijhoff, Leiden-Boston: 2008, pp. 145-247.

2  See G. Carducci, Growing Complexity of International Art Law: Confl icts of Law, Man-
datory Rules, UNSC Resolutions and EU Regulations, in B. T. Hoffman (ed.), Art and Cultural 
Heritage. Law, Policy and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, New York: 2006, 
p. 68 ff.

3  F. Francioni, Au-delà des traités: l’émergence d’un noveau droit coutimier pour la 
protection du patrimoine culturel, 111(1)  Revue Générale de Droit International Public 
(2007), p. 41.
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and identifi cation of the main actors and stakeholders in the fi eld of cultural heri-
tage law. It recalls the fundamental conceptual shift from the narrowly defi ned 
legal notion of cultural property towards a broader, more human-oriented idea 
of cultural heritage, marked by the gradual recognition of the fundamental role 
performed by cultural manifestations in the preservation of human dignity and 
the continuous development of all mankind.

Subsequently, this section of the book explores the normative framework for 
the protection of material cultural heritage, indicating the main threats and pos-
sible legal solutions. Alongside a number of cases and readings which are already 
classics (e.g. the destruction of the Buddhas of Bamiyan (2001) and Autocephalous 
Greek-Orthodox Church of Cyprus and the Republic of Cyprus v. Goldberg (1990)), 
it recalls many others which may be less familiar to the reader, such as the Stela of 
Matara case,4 concerning state responsibility for the violation of customary inter-
national law applicable to the protection of cultural property in the event of armed 
confl ict. This section of the book also highlights the increasing importance of the 
procedural principle of cooperation between diff erent actors on domestic and in-
ternational levels in setting the most complex issues relating to the protection of 
cultural heritage. The authors comment that nowadays the role of international 
cooperation in cultural matters goes beyond traditional, well-established spheres 
of museum or other institutional activities, such as loans of exhibits, organization 
of joint projects, etc. Accordingly, it constitutes a signifi cant instrument in dis-
pute avoidance and resolution, as regular legal frameworks often do not accommo-
date the positions and interests of parties to disputes involving cultural material 
(p. 357). In particular, this refers to the claims on the return of art objects raised by 
the victims of the Holocaust, and by formerly colonized and indigenous peoples. 
Their claims are usually time-barred or in some other way unenforceable before 
domestic courts. Thus, the procedural principle of cooperation provides a space 
for amicable settlements of such controversies. Moreover, the cooperation at the 
international level is crucial for the prevention and remediation of the illicit traf-
fi c of movable cultural property. In fact, states tend to settle all claims, which may 
arise from past transfers and removals of cultural property within the framework 
of interstate accords on cultural co-operation and reciprocal protection of cultural 
heritage, e.g., the recent agreement between the U.S. and Italy concerning the 

4  Partial Award – Central Front, Eritrea’s Claims 2, 4, 6, 7, 8 and 22 between the 
State of Eritrea and the Federal Democratic Republic if Ethiopia and (28 April 2004), availa-
ble at <http://www.pca-cpa.org/upload/fi les/Eritrea%20Central%20Front%20award.pdf>, 
Nafziger, Kirkwood & Dundes Renteln, pp. 345-347. 
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cooperation in imposing import restrictions on archaeological materials (2001, 
renewed in 2006).5

Apart from these observations, the book also includes an extensive analysis 
of diff erent means of dispute resolution, including criminal justice and alternative 
methods of settlements of art-related disputes. The most interesting part concerns 
the question of indigenous heritage and indigenous rights. Throughout the book, 
the authors attempt to identify and locate what can be called as “indigenous law” 
within the legal theory. This is supported by references to the indigenous way of 
perceiving international cultural and legal order. Such communities are treated 
as distinctive groups due to the diff ering historical circumstances, strictly linked 
to colonialism marked by discriminatory and genocidal practices. Moreover, the 
representatives of indigenous peoples have often claimed that their suppression 
did not cease with the emancipation of former colonies. In respect to these groups, 
the authors skilfully reconstruct the gradual recognition of their cultural rights, 
including the right to cultural material, on the domestic and global levels. The 
indigenous context is also widely discussed with regard to the safeguarding of in-
tangible cultural heritage vis à vis global intellectual property frameworks.

The remaining chapters of the book (Chapters 7 to 10) examine the 
relationship of culture and law in specifi c contexts of cultural expressions and 
activities such as art and museum management, sport, religion and linguistic 
expression. These, inter alia, include a discussion on the balance between the legal 
protection of particular cultural rights, such as the protection of religious expres-
sion or family integrity against other human rights, such as women’s rights and 
children’s rights. The possible confl icts are well pronounced and analysed, also 
from the perspective of feminist and gender studies.

According to its purpose and function, the value of the book may be re-
viewed from two diff erent perspectives: as a reference work and as a university 
coursebook. As regards the fi rst aspect, this new title of the Cambridge University 
Press undoubtedly off ers a very wide panorama of diff erent methodological ap-
proaches to the intersections of culture and law across geographical, historical 
and socio-political contexts. Its main drawback consists in a very limited analysis 
of the World Heritage regime. The 1972 World Heritage Convention6 is the most 
successful international treaty in the area of cultural heritage law (to date 187 
states have ratifi ed or acceded to this instrument). This entails a common duty 
to co-operate in order to safeguard and conserve world heritage in the general 

5  40 ILM 1031 (2001).
6 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Herit-

age, Paris, 16 November 1972, in force 17 December 1975, 1037 UNTS 151.
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interest of the international community as a whole.7 Therefore, one can expect that 
a reference book on cultural law would be more explicit with regard to this topic.

What also remains disappointing is the section dedicated to the role played 
by museums in the global cultural order (Chapter 7). It is not clear whether the 
authors’ intention was to focus more on legal and ethical foundations of museum 
activity and management or whether they rather sought to locate the function 
of these institutions within the broader discourse on culture and law. Since the 
general scope of the book and the selection of readings clearly indicate the latter 
context, the topic of museums does not seem suffi  ciently investigated. 

Despite those critical remarks, the book under review defi nitely constitutes 
a valuable contribution to legal scholarship, and is an obligatory reference for eve-
ryone interested in the interaction of cultural and law. Overall, the quality of edit-
ing and commentaries is excellent throughout the book. Moreover, one has to also 
recognize its potential great utility as a textbook on the subject. It provides the 
reader with well-structured sets of problems followed by questions aimed at stimu-
lating further inquiry. By embracing an expanding defi nition of culture, it supple-
ments other – more traditionally constructed – art law textbooks mainly focused 
on the relation of “high culture” and law in the sphere of visual arts.8 In fact, this 
is the fi rst academic coursebook, which comprehensively covers such a broad range 
of issues related to the intersections of law and diff erent cultural phenomena, and 
skilfully explains their main characteristics. 

Andrzej Jakubowski*

7 Cf., R. O’Keefe, World Cultural Heritage: Obligations to the International Community 
as a Whole?, 53(1) International and Comparative Law Quarterly 189 (2004).

8 See, e.g., J. H. Merryman, A. E. Elsen & S. K. Urice, Law, Ethics and the Visual Arts 
(5th ed.), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn: 2007.

* Ph.D., European University Institute (Italy). Assistant professor, Institute of Law 
Studies, Polish Academy of Sciences. 
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17-18.11.2008 r.) [The world toward contemporary challenges and threats. 
Conference materials. Warsaw 17-18.11. 2008]. Red. i wstęp Janusz Symonides. 
Wwa 2010 Wydawn.Nauk.”Scholar” ss. 702, bibliogr., indeks rzeczowy 
(artykuły wybrane).

Świątkowski Andrzej M.: Międzynarodowe prawo pracy. T. 2. Międzynarodowe pry-
watne prawo pracy [International labor law. International private labor law]. 
Wwa 2010 C.H. Beck ss. LXII + 774, bibliogr., indeks rzeczowy.

Tomczak Maria: Ewolucja terroryzmu. Sprawcy – metody – fi nanse [Evolution of ter-
rorism. Perpetrators – methods – fi nance]. Poznań 2010 IZ ss. 297, bibliogr., 
Sum.
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Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. Wersje skonsolidowane po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony [Treaty on European Union. Treaty on the functioning of 
the European Union. Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
Consolidated versions after coming into force of the Treaty of Lisbon]. Bielsko-
-Biała 2010 Wydawn. “STO” ss. 224.

Waltz Kenneth N.: Struktura teorii stosunków międzynarodowych [The structure 
of the theory of international relations]. Wwa 2010 Wydawn.Nauk.”Scholar” 
ss. 248, bibliogr., indeks rzeczowy.

Welzer Harald: Wojny klimatyczne [Climate wars]. Wwa 2010 Wydawn. Polityki 
Krytycznej ss. 277, bibliogr., indeks rzeczowy.

Wierczyńska Karolina: Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynaro-
dowych trybunałów karnych ad hoc [The notion of genocide in the jurisdic-
tion of ad hoc international criminal tribunals]. Wwa 2010 Wydawn. Nauk. 
“Scholar” ss. 212, bibliogr.

Wybrane sprawy przeciwko Wspólnotom Europejskim przed Organem Rozstrzygania 
Sporów Światowej Organizacji Handlu [Selected cases against the European 
Community before the WTO Dispute Settlement Body]. Red. i wstęp Mateusz 
Woźniak. Kraków 2010 Instytut Multimedialny ss. 184.

Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat – Europa Polska. Materiały konferen-
cyjne (Warszawa, 25.09.2009 r.) [ Using the cosmic space. The world – Europe 
– Poland]. Red. i wstęp Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-
-Kostrzewa. Wwa 2010 UW ss. 213.

Wyligała Helena: Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 
1991-2004 [The Weimar Triangle in Europe. Polish – French – German 
Cooperation between 1991-2004]. Toruń 2010 Wydawn. A. Marszałek ss. 527, 
bibliogr.

Z problemów bezpieczeństwa. Policja a zagrożenia globalne [Security problems. The 
police and global threats]. Red. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski. Chojnice 
2010 Wyższa Szkoła Humanistyczna “Pomerania” ss. 111, bibliogr.

Zenderowski Radosław, Cebul Krzysztof, Krycki Mateusz: Międzynarodowe stosunki 
kulturalne [International cultural relations]. Wwa 2010 PWN ss. 424, bibliogr., 
indeks rzeczowy.

Zięba Ryszard: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie [Main 
directions of Polish foreign policy after the Cold War]. Wwa 2010 Wydawn. 
Akademickie i Profesjonalne ss. 251, indeks rzeczowy.

Żywucka-Kozłowska Elżbieta, Czekan Dariusz, Bronowska Krystyna: Prawa człowieka. 
Wybrane teksty źródłowe oraz przykłady łamania praw człowieka w świetle 
danych Amnesty International [Human rights: selected documents and exam-
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ples of violations of human rights in light of data presented by Amnesty interna-
tional]. Szczecin 2010 Collegium Balticum ss. 395, Sum., Zsf., bibliogr.

• Articles
Aleksandrowicz Tomasz R.: Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ze strony 

terroryzmu międzynarodowego [Threats to national security from international 
terrorism]. W: Krytyka prawa ... t. 2 s. 53-70.

Anioł Włodzimierz: Międzynarodowe kontrowersje wokół Arktyki i Spitsbergenu 
[International controversies concerning the Arctic and Spitsbergen]. Stos.
Międzynar. 2010 nr 1/2 s. 91-107, Sum.

Anioł Włodzimierz: Nordycki model dyplomacji pokojowej. Przypadek Norwegii [Nor-
dic model of peace diplomacy. The case of Norway]. Sprawy Międzynar. 2010 
nr 3 s. 72-91.

Artwich Armen: Application of the Delocalisation Theory in Current International 
Commercial Arbitration Practice. Prz.Prawn.UW 2010 nr 1/2 s. 130-143.

Bainczyk Magdalena: Klauzula praw człowieka jako środek budowy bezpieczeństwa 
i stabilizacji [Human rights clauses as means of building security and stabiliza-
tion]. W: Europejska polityka bezpieczeństwa ... s. 177-187.

Bajorek Grzegorz R.: Mecenas ma głos, czyli o ograniczeniach swobody wypowiedzi 
przysługującej adwokatom na podstawie najnowszego orzecznictwa strasbur-
skiego [The counselor has a voice: on the limitations of freedom of expression 
enjoyed by lawyers on the basis of recent ECHR case law]. Pal. 2010 nr 7/8 
s. 105-114, Sum.

Bajorek Grzegorz R.: Uparta Temida [Stubborn Themis]. Jurysta 2010 nr 1 s. 7-15, zob. 
Jurysta 2008 nr 5 s. 3-6.

Balcarczyk Justyna: Kolizyjne ujęcie kwestii przedawnienia w umowach sprzedaży 
zawartych z włoskim sprzedawcą [Termination of claims in sale contracts 
concluded with Italian sellers from the point of view of confl ict of laws rules]. 
Probl.WPMEiP vol. 8: 2010 s. 103-112.

Balcerzak Michał, Kałduński Marcin: Glosa do wyroku ETPCz z 23.03.2010 r., skarga 
nr 15869/02. [Dot. immunitetu jurysdykcyjnego państwa] [State’s jurisdic-
tional immunity– commentary about ECHR judgment of 23 March 2010 in case 
Cudak v Litwa]. Europ.Prz.Sądowy 2010 nr 11 s. 40-44.

Balcerzak Michał: Korupcja jako zagrożenie dla społeczności międzynarodowej i praw 
człowieka [Corruption as a threat to the international community and human 
rights]. W: Świat wobec współczesnych ... s. 534-547.

Balcerzak Michał: Oddziaływanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sferze inter partes i erga omnes [Impact of judgements of the European Court 
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of Human Rights in erga omnes and inter partes spheres]. W: Precedens ... 
s. 163-186.

Balcerzak Michał: Zasada nullum crimen sine lege w kontekście ścigania zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na tle orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka [Nullum crimen sine lege principle in the context 
of prosecution of war crimes and crimes against humanity in light of the juris-
prudence of the European Court of Human Rights]. W: Współczesne problemy 
praw człowieka ... s. 439-456.

Białek Tadeusz: Pojęcie mniejszości narodowej w świetle prawa międzynarodowego 
i krajowego [The notion of national minorities in light of international and 
national law]. Zesz.Nauk.WSZiP Zesz.Prawn. 2010 nr 9 s. 21-37, bibliogr.

Białoruskie prawo prywatne międzynarodowe [Belarusian private international law]. 
Oprac. Marek Trzeciak. Kwart.Prawa Prywat. 2010 nr 3 s. 861-878.

Biały Aneta: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy 
o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym [Infl uence of the 
arbitration theory on the aspect of applicable law for the arbitration agreement 
in the international commercial arbitration]. Stud.Prawn.KUL 2010 nr 2/3 
s. 19-34, Sum.

Bieczyński Mateusz M.: Kodeks etyki muzealnej ICOM a działalność ekspercka muz-
ealników [Code of ethics for museums ICOM and expert activities of museum 
professionals]. Zesz.Nauk.WSZiP Zesz.Prawn. 2010 nr 9 s. 136-142, bibliogr.

Bielecki Damian M.: International Humanitarian Law of armed confl icts and Space 
Law. W: Międzynarodowe prawo humanitarne ... s. 11-20, Streszcz..

Bielecki Leszek, Ruczkowski Piotr: Wolność zrzeszania się i jej ograniczenia w Konsty-
tucji RP i w prawie międzynarodowym [Freedom of association and its limits in 
the Polish Constitution and international law]. Prz.Prawa Publ. 2010 nr 7/8 
s. 19-28.

Bieleń Stanisław: Nowa dynamika geopolitycznej fragmentacji porządku międzynaro-
dowego [New dynamics of geopolitical fragmentation of the international 
order]. W: Świat wobec współczesnych ... s. 21-42.

Bieńczyk-Missala Agnieszka: Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw 
człowieka [Intergovernmental discussion concerning the universality of human 
rights]. W: Współczesne problemy praw człowieka ... s. 161-176.

Bieńkowska Ewa: Rada Europy o pomocy dla ofi ar przestępstw kompleksowo [The 
Council of Europe on comprehensively helping victims of crimes]. Zesz. Nauk.
WSZiP Zesz. Prawn. 2010 nr 9 s. 115-124, bibliogr.

Bieńkowski Wojciech: Konwencje genewskie jako podstawa funkcjonowania wojsko-
wych służb medycznych [Geneva conventions as a base of activities of military 
medical services]. W: Międzynarodowe prawo humanitarne ... s. 21-36, Sum.
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Bilková Veronika: Victims of Armed Confl icts and Their Right to Reparation under 
International Humanitarian Law. W: Międzynarodowe prawo humanitarne ... 
s. 37-55, Streszcz.

Bodnar Adam: Fuzje i przejęcia w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
[Mergers and aquisitions in the practice of the European Court of Human 
Rights]. W: Prawo handlowe XXI wieku ... s. 15-28.

Bodnar Adam: Glosa do wyroku ETPCz z 20.05.2010 r., skarga nr 38832/06. [Dot. 
zmiany konstytucji jako konsekwencji wykonania wyroku ETPCz] [Constitu-
tional amendment as a consequence of enforcement of ECHR judgment – com-
mentary to ECHR judgment of 20 May 2010 in case Alajos Kiss v. Hungary]. 
Europ.Prz.Sądowy 2010 nr 10 s. 38-49.

Bodnar Adam, Szuleka Małgorzata: Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści [The 
concept of „abuse of power” in the Convention on Human Rights and Funda-
mental Freedoms and hate speech]. W: Mowa nienawiści ... s. 150-172.

Bodnar Adam: Skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce [Eff ec-
tiveness of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in 
Poland]. W: Skuteczność prawa ... s. 189-213.

Bodnar Adam: W poszukiwaniu precedensów – litygacja strategiczna w praktyce 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka [Looking for precedent – strategic litiga-
tion in the practice of Helsinki Foundation of Human Rights]. W: Precedens ... 
s. 123-162,

Borecki Paweł, Pudzianowska Dorota: Glosa do wyroku ETPCzł z 3.11.2009 r., skarga 
nr 30814/06 Lautsi v. Włochy. [Dot. obecności krucyfi ksu w szkole; sprzeczności 
z zasadą laickości] [Gloss to the judgement of ECHR 3.11.2009, Lautsi v. Italy 
concerning the the presence of the crucifi x in schools, against the principle of 
secularity]. PiP 2010 nr 4 s. 124-129; Prz.Sądowy 2010 nr 7/8 s. 203-210.

Bossi Mary: Political Crime and Terrorism. W: Wojna z terroryzmem ... s. 163-174.

Bógdał-Brzezińska Agnieszka: Słoń zwany prywatnością. Naruszenie prywatności 
z użyciem nowoczesnych technologii i ich prewencja [An elephant called pri-
vacy. Violation of privacy with the use of modern technologies and their preven-
tion]. W: Świat wobec współczesnych ... s. 290-305.

Brodecki Zdzisław: Morze woła o ratunek [The sea calls for rescue]. W: Świat wobec 
współczesnych ... s. 477-486,

Brucko-Stępkowski Karol: Wybór prawa właściwego dla stosunku pracy [Choice of 
the law governing the employment relationship]. Cz. 1-2. Monitor Prawa Pracy 
2010 nr 9 s. 459-463; nr 10 s. 514-519.

Bryl Katarzyna: Wybrane współczesne koncepcje dotyczące obowiązków związanych 
z realizacją praw człowieka [Selected contemporary conceptions concerning 
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obligations connected with the realisation of human rights]. W: Prawo wobec 
wyzwań ... t. 6 s. 77-86.

Budnicki Michał: Zwolnienia podatkowe w prawie dyplomatycznym [Tax exemptions 
in diplomatic law]. Kwart.Prawa Podatk. 2010 nr 2 s. 97-117, Sum.

Budyn-Kulik Magdalena: Prawa człowieka w kontekście represyjnej funkcji prawa 
karnego. Przyczynek do rozważań o proporcjonalności w prawie karnym 
[Human rights in the context of the repressive function of criminal law. Con-
tribution to the discussion of proportionality in criminal law]. W: Zasada 
proporcjonalności ... s. 147-158, bibliogr..

Budźko Łukasz: Prawo do obrony na etapie postępowania przygotowawczego w świetle 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu [The right 
to defense in the pre-trial phase in light of the jurisprudence of the European 
Court of Human Rights in Strasbourg]. W: Węzłowe problemy ... s. 686-691,

Bugajski Dariusz R.: Prawa i wolności komunikacyjne a działalność wojskowa na mor-
zu [Freedom of navigation and military operations at sea]. Prawo Morskie 2010 
nr 26 s. 225-245, Sum.

Bujwid-Kurek Ewa: Dystrykt Brczko Bośni i Hercegowiny jako gwarant pokoju 
i bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich [Brćko district as a guaran-
tor of peace and security in the Western Balkans]. W: Europejska polityka 
bezpieczeństwa ... s. 211-221.

Bujwid-Kurek Ewa: Samodzielne Kosowo – studium przypadku [Independent Kosovo 
– case study]. W: Doktryny, historia ... s. 79-91, Streszcz.

Bussmann Annette: Relacja pomiędzy umowami o unikaniu podwójnego opodatko-
wania a niemieckim prawem krajowym [Relation between the agreements on 
avoidance of double taxation and the German national law]. Prz.Podatkowy 
2010 nr 6 s. 31-37, Sum.

Całus Andrzej: Optymalna koncepcja określania właściwości prawa we wspólnotowym 
porządku prawnym [The optimal approach for determining the applicable 
law in the Community legal order]. Probl.Prawa Prywat.Międzynar. 2010 t. 6 
s. 13-50.

Castorina Emilio, Raffi  otta Edoardo C.: Jurisdictional immunity of a sovereign state in 
Italy: Federal Republic of Germany vs. Italian Republic. W: Problemy prawne 
w stosunkach ... s. 112-117, bibliogr.

Chyc Paweł: Sprawa MOX Plant – jedność czy fragmentacja prawa morza [MOX Plant 
case- unity or fragmentation of the law of sea]. Prawo Morskie 2010 nr 26 
s. 215-223, Sum.

Cichomski Mariusz, Zubrzycki Waldemar: Cyberprzestrzeń jako potencjalny obszar 
przenikania się zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorysty-
cznych [Cyberspace as the potential sphere of penetration of criminal groups 
and terrorist organisations]. W: Wojna z terroryzmem ... s. 123-134.
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Ciechanowicz-McLean Janina: Ochrona zasobów przyrodniczych morza [The protection 
of natural resources of the sea]. W: Wybrane problemy prawa ... s. 101-125.

Ciechanowicz-McLean Janina, Nyka Maciej: Rola międzynarodowych instytucji 
fi nansowych w ochronie środowiska [The role of international fi nancial organi-
sations in the environmental protection]. W: System fi nansów ... s. 81-91,

Ciechanowicz-McLean Janina: Zasady prawa klimatycznego [The principles of the cli-
mate law]. Gdańskie Stud.Prawn. 2010 nr 24 s. 327-338.

Cieślińska Joanna: Synergia Czarnomorska [Black Sea Synergy]. Prz.Zach. 2010 nr 1 
s. 85-100, Sum.

Cioch Paweł: Krajowe i międzynarodowe sądownictwo polubowne w sporcie profes-
jonalnym [Domestic and international arbitration in professional sports]. 
W: Współczesne przemiany postępowania ... s. 346-369.

Costa Jean-Paul: Wpływ Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wewnętrzne 
porządki prawne [Infl uence of the Convention of Human Rights and Funda-
mental Freedoms and the jurisprudence of the European Court of Human Rights 
on the internal legal orders]. Stud.Mat.TK 2010 t. 36 s. 63-69, tekst w j. franc. 
s. 71-78.

Czabański Jacek: Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce na tle porównaw-
czym [Use of contemporary detention: a comparative approach]. Prokuratura 
i Prawo 2010 nr 10 s. 19-33, Streszcz., Sum.

Czapliński Władysław: Glosa do wyroku ETS z 3.09.2008 r. C-402/05 i C-402/05. 
[Dot. problematyki obowiązywania i mocy wiążącej prawa międzynarodowego 
we wspólnotowym porządku prawnym] [Commentary about ECJ judgement 
of 3 September 2008 in joint cases C-402/05 and C-402/05 Re: EU law and 
international law]. Europ.Prz.Sądowy 2010 nr 4 s. 38-44.

Czubik Paweł: Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane 
za granicą na obszarach objętych “eksterytorialnością jurysdykcyjną” [Power of 
attorney to transfer real property that was prepared abroad in the areas of extra-
territorial jurisdiction]. Rejent 2010 nr 5 s. 16-30.

Daniel Paweł: Postępowanie w sprawie ochrony tymczasowej przed polskim sądem ad-
ministracyjnym w świetle standardów Rady Europy [Proceedings in Polish ad-
ministrative courts relating to temporal protection in light of standard of the 
Council of Europe]. Zesz. Nauk. Sąd. Admin. 2010 nr 4 s. 36-48, Sum.

Daranowski Piotr: Prawa mniejszości w powszechnym prawie międzynarodowym 
[Minority rights in general international law]. W: Sytuacja ludności ... s. 29-68.

Daranowski Piotr: Prawo użycia siły w dobie rozejmu. Przedmiot transatlantyckiej 
debaty – sens i perspektywa jej kontynuacji [Right to use force in a time of armi-
stice. Subject of the transatlantic debate – meaning and perspectives for continu-
ation]. W: Współczesne problemy praw człowieka ... s. 93-114.
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Derlatka Marek: Strasburska wizja wolności wypowiedzi [Strasbourg vision of free-
dom of expression]. Prz. Sądowy 2010 nr 9 s. 89-92.

Derlatka Marta: Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata z urzędu 
w świetle orzecznictwa ETPCz w sprawach polskich [Court-appointed defend-
ant’s refusal to lodge cassation appeal in the light of recent ECHR case law in 
Polish cases]. Europ.Prz.Sądowy 2010 nr 3 s. 35-39.

Dębicki Marcin: Słowenia – Unijno-Bałkański pomost [Slovenia – Union-Balkan 
bridge]. Prz.Zach. 2010 nr 1 s. 101-114, Sum.

Długosz Anna: Negocjacje umów o wolnym handlu Unii Europejskiej z krajami ASEAN 
[Negotiating free trade agreements between the European Union and ASEAN 
countries]. Wyzwania, szanse i zagrożenia. Wspólnoty Europejskie 2010 nr 5 
s. 31-37.

Domagała Arkadiusz: Interwencja humanitarna: remedium na niedostatki imple-
mentacyjne międzynarodowego reżimu praw człowieka? [Humanitarian inter-
vention: remedy for insuffi  cient implementation of the international regime 
of human rights?] W: Wokół współczesnych problemów ... s. 79-100.

Domański Grzegorz: Arbitrzy w traktatowym arbitrażu inwestycyjnym – kilka refl e-
ksji praktycznych [Arbitrators in investment treaty arbitration – some practical 
refl ections]. W: Księga pamiątkowa 60-lecia ... s. 349-358.

Dragun-Gertner Maria, Pyć Dorota, Pepłowska Zuzanna: The law applicable on the 
continental shelf and in the exclusive economic zone. W: Rapports polonais ... 
s. 183-205.

Drewicz Marcin: Glosa do wyroku ETPCzł. z 9.06.2009 r. skarga nr 33401/02. [Dot. 
ochrony państwa dla ofi ar przemocy domowej; dyskryminacji ze względu na 
płeć] [Gloss to the Judgment of the ECHR of June 9, 2009 in Opuz v. Turkey 
(application no. 33401/02) [Re: state protection for vitims of domestic vio-
lence, discrimination based on sex]]. Prz.Sejmowy 2010 nr 3 s. 167-175.

Dynia Elżbieta: Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój 
i spójność standardów europejskich [Cooperation between the Council of 
Europe and European Union and its impact on development and consisten-
cy of European standards]. W: Rada Europy a przemiany demokratyczne ... 
s. 125-138, Sum.

Dzioba Krzysztof, Rybicki Rafał: Cyber-terrorism and cyber-warfare. Virtual reality 
– true menace. W: European Information ... s. 39-47.

Entin Mark L.: Swoboda wzaimnych pojezobk w odnoszeniom mieżdu Rosijej 
i Ewropiej-skim Sojuzom [Freedom of raveling in relations between Russia and 
the European Union] W: Wybrane aspekty wpływu członkostwa państw ... 
s. 11-32.

Fedunyak Sergiy: Central Europe in Euro-Atlantic security. Community of the 21st 
century. W: Europejska polityka bezpieczeństwa ... s. 131-136.
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Frankowski Paweł: Spójność – efektywność – dialog polityczny. Analiza zmian drugiego 
przeglądu umowy z Kotonu [Consistency – eff ectiveness – political dialogue. 
Analysis of the second review of the Cotonou Agreement]. Wspólnoty Europej-
skie 2010 nr 5 s. 37-44.

Frąckowiak-Adamska Agnieszka: Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka 
[Inter-American Court of Human Rights]. W: Współczesne sądownictwo 
międzynarodowe ... t. 1 s. 327-357, bibliogr.

Froń Radosław: Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym kosmicznym 
[Environmental protection in international space law]. Prawo i Środowisko 2010 
nr 1 s. 127-135.

Galicki Zdzisław: Niektóre aspekty skuteczności prawa międzynarodowego [Some 
aspects relating to eff ectiveness of international law]. W: Skuteczność prawa ... 
s. 137-141.

Gańko Tadeusz: Zarys kryminalistycznych i prawnych aspektów nielegalnego pozyski-
wania, przemytu i handlu egzotycznymi zwierzętami i roślinami [An outline 
of criminal and legal aspects of illegal acquisition, smuggling and sale of exotic 
animals and plants]. Pal. 2010 nr 1/2 s. 170-178.
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indeks rzeczowy.

Zuber Maria: Rola Prezydencji Rady Unii Europejskiej na przykładzie Prezydencji 
hiszpańskiej w 2002 roku [The role of the EU presidency in the context of the 
Spanish presidency in 2002]. Wwa 2010 Wydawn.Nauk.”Scholar” ss. 116, 
bibliogr.

• Articles
Adamczak-Retecka Monika: Rozwój koncepcji odpowiedzialności odszkodowawczej 
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the Lisbon Treaty]. W: Parlament Europejski po wyborach ... s. 59-66.
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ment]. PiP 2010 nr 3 s. 53-61.

Badurska Anna: Europejska polityka kosmiczna - przemysł, rynek, koniunktura [Euro-
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at the crossroads. Main directions of systemic reform]. W: Administracja public-
zna ... s. 173-189.

Barnes Pamela: Unresolved Issues of the Constitution – the Future of the EURATOM 
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skiego w perspektywie prawnoporównawczej. Cz. 1-2 [Mechanisms for imple-
menting EU directives into Polish law from the comparative perspective]. Prz.
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wybrane zagadnienia instytucjonalno-prawne [The EU Charter of Fundamental 
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Koeck Heribert F.: Szczęście w nieszczęściu. Jak dużego kryzysu potrzeba, aby 
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