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Przedwojenny autorytet
patronem młodych badaczy
PRAWO HANDLOWE i Naukowcy i praktycy
mają dbać o lepszą jakość zmienianych
często przepisów o giełdzie i spółkach
Służyć temu ma nowa fundacja - Instytut AUerhanda. Zadaniem fundacji
będzie
wsparcie naukowe i finansowe
zainteresowanych pogłębionymi studiami nad prawem
gospodarczym i jego związkami z naukami społecznymi
i ekonomicznymi.
- Trzeba stworzyć silny, opiniotwórczy ośrodek naukowo-badawczy, który stanie się forum wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących prawa
- mówi dr Arkadiusz Radwan.
Fundacja rozpoczyna działalność w Krakowie, ajej wsparcie
zapewnia m.in. giełda, samorząd adwokacki, sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, kilka największych
kancelarii prawnych. Patronem instytutu jest -wybitny
przedwojenny adwokat i na-

ukowiec prof. Maurycy Allerhand, znany zwłaszcza z wydania kompleksowego komentarza do kodeksu handlowego
z 1934 r. Komentarz ten stał się
biblią prawników po przełomie
polityczno-gospodarczym 1989 r., kiedy odradzało
się praktyczne stosowanie
przedwojennego
kodeksu
handlowego.
Prawnicy podkreślają, że
na zainteresowanych prawem
handlowym czeka wiele ciekawych problemów badawczych
i praktycznych. Prof. Grzegorz
Domański, wspólnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, podkreśla, że jest też wiele instytucji i rozwiązań w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach gospodarczych, które należy szybko
zmienić lub poprawić. - Chodzi m.in. o przepisy dotyczące

zarządzania holdingami. Trwają już wstępne prace legislacyj ne, bo są one bardzo potrzebne, wręcz niezbędne - mówi
Domański.
Zdaniem Domańskiego jest
też za dużo fragmentarycznych,
nieskoordynowanych nowelizacji ks.h., część wynika z implementacji unijnychdyrektyw.
Domański cieszy się jednak, że
Unia Europejska powoli zmienia podejście do tej dziedziny
prawa i - wzorując się na USA
- chce przyjmować jedynie modelowe regulacje, pozostawiając więcej swobody państwom
członkowskim.
- Wyzwaniem dla prawników są też ogromne zmiany na
rynkach kapitałowych - mówi
Radwan.
Eksperci sugerują też poprawienie przepisów o ładzie
korporacyjnym w spółkach
notowanych na giełdzie.
Instytut będzie oferował pomoc w finansowaniu badań,
dostęp do publikacji prawniczych i wydawanie napisanych
prac
—kos

