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Research Handbook on Corporate Restructuring
This timely Research Handbook examines the increasingly economically vital topic of corporate

restructuring. Reflecting a shift in the global approach to insolvency towards a focus on
rescuing viable businesses rather than liquidation, chapters consider all areas of the law
closely connected to corporate insolvency, rehabilitation and rescue, as well as the introduction
of the EU Preventive Restructuring Directive and other reforms from around the world.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3ILaeit

Research Handbook on EU Media Law and Policy
This cutting-edge Research Handbook presents a comprehensive overview of the European

Union’s influence on the regulation of the media sector in the digital age. It explores and
compares several areas of European legislation that have an impact on the media sector,
defined in a broad sense for its capacity to influence the public opinion at large.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3m6CKkZ

Research Handbook on International Environmental Law
This wide-ranging and comprehensive Handbook examines recent developments in

international environmental law (IEL) and the crossover effects of this expansion on other
areas

of

international

law,

such

as

trade

law

and

the

law

of

the

sea.

The expert contributors offer analyses of foundational issues in IEL, such as responsibility for
environmental damage, sustainable development and the precautionary principle, alongside

studies in topical subject areas including marine protection and the law of international
watercourses. This Research Handbook offers an in-depth analysis of IEL, both as a field of
law in its own right, and as part of the wider system of international law. It gives a
comprehensive view of IEL in all its forms and complexity.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3EXrQoX

Research Handbook on Law and Marxism
This Research Handbook offers unparalleled insights into the large-scale resurgence of interest

in Marx and Marxism in recent years, with contributions devoted specifically to Marxist critiques
of

law,

rights,

and

the

state.

The Research Handbook brings together thirty-three scholars of Marx, Marxism, and law from
around the world to offer theoretically informed introductions to the Marxist tradition of social

critique, contemporary Marxist analyses of law and rights, and future orientations of Marxist
legal analysis. Chapters testify to the strength of Marxist critical tools for understanding the role
of law, rights, and the state in capitalist societies.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3yuiTRv

Research Handbook on Information Law and Governance
This fresh and insightful Research Handbook delivers global perspectives on information

law and governance, delving into principles of information law in the areas of trade
secrecy,

privacy,

data

protection

and

cybersecurity.

Providing US, Japanese and European perspectives, this Research Handbook presents
an overview of legal regimes concerning the protection of information, with a particular

focus on trade secrecy protection. Top international contributors offer analyses of general
principles of information law, rights in data, the tension between trade secrecy and the
freedom of information and the cross-fertilisation between national and regional data
protection regimes.Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3yr1rNM

Research Methods in International Law

This timely Handbook contains a wide-ranging overview of the diverse research methods used
within international law. Providing an insightful examination of how international legal
knowledge is analysed and adopted, this Handbook offers the reader a deeper understanding
on the role and place of research methods in international legal theory, reasoning and practice.

Split into five parts, the chapters cover key topics across doctrinal, empirical, socio-legal,
interdisciplinary research methods and methodology. The contributors also apply their
knowledge and insight to explore the relationship between different research methods and their
role in international legal theory, reasoning and practice. Covering a range of diverse subjects
yet written in a methodical style, the contributors furthermore engage with rethinking
international

law

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/33yhyOj

methods.

Research Handbook on International Law and Cities

This groundbreaking Research Handbook provides a comprehensive analysis and assessment of the
impact of international law on cities. It sheds light on the growing global role of cities and makes the
case for a renewed understanding of international law in the light of the urban turn.
Written by a group of scholars from a wide range of different geographical and theoretical

backgrounds, this Research Handbook contributes to a better understanding of the practice of cities
in various fields of international law ranging from climate change over human rights and migration to
security governance. Additionally, it offers reflections on how to account for this urban turn in the light
of historical and cross-cutting theoretical perspectives from legal and non-legal scholarship alike.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3oTdksK

Research Handbook on Climate Change Law and Loss & Damage

This timely Research Handbook offers an insightful review of how legal systems – whether domestic,
international or transnational – can and should adjust to fairly and effectively support loss and
damage (L&D) claims in climate change law. International contributors guide readers through a
detailed assessment of the history and current state of L&D provisions under the UN climate regime

and consider the opportunities to fund L&D claims both within and outside the UN climate system.
Split into four parts, the Research Handbook investigates the current legal frameworks for L&D
across both public international law and domestic law. Chapters explore foundational issues including
equity and justice and give a critical assessment of the current state and potential future evolution of
international legal systems. The contributing authors also discuss the challenges faced by different
legal systems in dealing effectively and fairly with L&D.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3q24CYz

Research Handbook on Ocean Acidification Law and Policy

This important Research Handbook provides a guide to navigating the tangled array of laws and
policies available to counter the multiple threats of ocean acidification. It investigates the limitations
and opportunities for addressing ocean acidification under global governance frameworks, including
multilateral

environmental

agreements,

law

of

the

sea

and

human

rights

instruments.

The book also describes regional and national approaches and challenges in responding to ocean
acidification. The special vulnerabilities of the Arctic, Antarctic and South Pacific are highlighted.
Limited responses by regional sea programmes and regional fisheries management organizations
are summarized. Case studies are provided from Australia, Brazil, China and the United States.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3m23GSP

Research Handbook on Corporate Purpose and Personhood

This insightful Research Handbook contributes to the theoretical and practical understanding of corporate
purpose and personhood, which has become the central debate of corporate law. It provides cutting-edge
thoughts on the role of corporations in society and the nature of their rights and responsibilities.
Featuring contributions from leading scholars, the Research Handbook invites readers to reconsider

corporate purpose and personhood by offering a perceptive route to better understand changes that are
already apparent in the modern corporation across the world. It provides examples of how a 21st century
lens for viewing corporate purpose and personhood will leave us with a different picture and a new
understanding of these topics, as well as future directions in corporate social responsibility. Chapters offer
analysis of a wide range of topics related to corporate purpose and personhood, including shareholder
primacy, stakeholder governance, corporate social responsibility and benefit corporations.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3mpdo1R

Research Handbook on International Law and Cyberspace

This revised and expanded edition of the Research Handbook on International Law and Cyberspace
brings together leading scholars and practitioners to examine how international legal rules, concepts and
principles apply to cyberspace and the activities occurring within it. In doing so, contributors highlight the
difficulties in applying international law to cyberspace, assess the regulatory efficacy of these rules and,

where

necessary,

suggest

adjustments

and

revisions.

More specifically, contributors explore the application of general concepts and principles to cyberspace
such as those of sovereignty, power, norms, non-intervention, jurisdiction, State responsibility, human
rights, individual criminal responsibility and international investment law and arbitration. Contributors also
examine how international law applies to cyber terrorism, cyber espionage, cyber crime, cyber attacks and
cyber war as well as the meaning of cyber operations, cyber deterrence and the ethics of cyber
operations. In addition, contributors consider how international and regional institutions such as the United
Nations, the European Union, NATO and Asia-Pacific institutions and States such as China and Russia
approach cyber security and regulation.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3sljmVc

Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions

Providing a unique analytical framework to capture a diverse, fragmented and highly evolving practice, the
Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions is the key original reference work
covering

how

sanctions

have

indisputably

become

central

instruments

of

foreign

policy.

This discerning Research Handbook combines a series of case studies and cross-cutting analyses. It

reflects the levers and evolution of international law and practice in the field, as well as covering important
topics over multiple disciplines, particularly in international law and international relations. Featuring
diverse contributions from a selection of esteemed scholars, the Research Handbook’s chapters provide
an unprecedented analysis of the evolution of diplomatic, legal and business practices and tackle topical
legal issues arising from unilateral and extraterritorial sanctions.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3oXcVFz

Legalized Identities
Cultural heritage is a feature of transitioning societies, from museums commemorating the end of a

dictatorship to adding places like the Auschwitz-Birkenau concentration camp to the World Heritage
List. These processes are governed by specific laws, and yet transitional justice discourses tend to
ignore law's role, assuming that memory in transition emerges organically. This book debunks this
assumption, showing how cultural heritage law is integral to what memory and cultural identity is

possible in transition. Lixinski attempts to reengage with the original promise of transitional justice:
to pragmatically advance societies towards a future where atrocities will no longer happen. The
promise in the UNESCO Constitution of lasting peace through cultural understanding is possible
through focusing on the intersection of cultural heritage law and transitional justice, as Lixinski
shows in this ground-breaking book.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/310aHfm

Indigenous Land Rights in Israel: A Comparative Study of the Bedouin
Introducing the Negev–Bedouin land issue from the international indigenous land rights

perspective, this comparative study suggests options for the recognition of their land. The book
demonstrates that the Bedouin land dispossession, like many indigenous peoples’, progressed
through several phases that included eviction and displacement, legislation, and judicial
decisions that support acts of dispossession and deny the Bedouin’s traditional land rights.

Examining the Mawat legal doctrine on which the State and the Court rely on to deny Bedouin
land rights, this volume introduces the relevant international law protecting indigenous land
rights and shows how the limitations of this law prevent any meaningful protection of Bedouin
land rights. In the second part of the work, the Aborigines’ land in Australia is introduced as an
example of indigenous peoples' successful struggle for their traditional land rights. The final
chapter analyzes the basic elements of judicial recognition of the land and shows that the basic
elements needed for Bedouin land recognition exist in the Israeli legal system.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/31uh5f9

The International Sales of Goods
This fourth edition of the leading authority on international sale of goods law provides
clear,

comprehensive

and

detailed

analysis

of

the

subject.

The unique dual coverage of contracts under English law and the CISG is a valuable
benefit for those interested in all types of sale of goods contracts, including the sale of
commodities. The detailed commentary provides analysis on decided cases as well as
on

standard

form

contracts

which

represent

evolving

trade

practice.

In addition to matters of contract law, the book considers relevant property law, most
notably addressing those issues arising out of the use of documents of title, such as
marine bills of lading. The rights and duties of buyer and seller are explained in depth,
and the relationship of sale contracts to other contracts, such as charter parties and
letter of credit contracts, is rigorously examined. The book deals with issues of
frustration and force majeure, the passing of property and risk, and remedies.
The new edition provides expanded coverage of remedies, the passing of property, and
the CISG, and gives even greater focus to the standard form contracts. All important
recent decisions are considered and particularly those relating to interpretation and
implied

terms

and

the

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3mpuahb

bunkers

litigation.

Combating Inequality: Rethinking Government’s Role
Economic inequality is the defining issue of our time. In the United States, the wealth share of

the top 1% has risen from 25% in the late 1970s to around 40% today. The percentage of
children earning more than their parents has fallen from 90% in the 1940s to around 50%
today. In Combating Inequality, leading economists, many of them current or former
policymakers, bring good news: we have the tools to reverse the rise in inequality. In their

discussions, they consider which of these tools are the most effective at doing so.
The contributors express widespread agreement that we need to aim policies at economic
inequality itself; deregulation and economic stimulus will not do the job. No longer does anyone
ask, in relation to expanded social programs, “Can we pay for it?” And most believe that US
taxes will have to rise—although they debate whether the progressivity should focus on the
revenue side or the expenditure side, through broad-based taxes like the VAT or through a
wealth tax aimed at the very top of the income scale. They also consider the philosophical
aspects of inequality—whether it is bad in itself or because of its consequences; the risks and
benefits of more radical interventions to change the nature of production and trade; and future
policy directions.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/33BmNfZ

European Criminal Law: An Integrative Approach
Among the topics and questions covered in this book are the following: What does mutual

recognition mean in the context of the European Arrest Warrant? How can European Union law
be invoked by an accused standing trial in a national criminal proceeding? When is the Charter
of Fundamental Freedoms applicable in national criminal proceedings? These and other
pertinent questions are dealt with on the basis of an in-depth analysis of the case law of the

Court of Justice and legislation. In addition, the book challenges the reader to assess the
mutual influence of Union law and national criminal law respectively and explains how Union
law will prevail in some situations and give full discretion to national criminal law in others.
The book is unique in the wealth of court decisions and legal instruments it covers. This makes
European Criminal Law an invaluable source for every European and criminal lawyer (be they
practitioner, academic or student). This fourth, completely revised edition fully covers Brexit as
well as all other developments up to 1 May 2021.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3HMi7Ue

Torture an Expert's Confrontation with an Everyday Evil
Torture represents a direct attack on the essence of human dignity. Its mere mention evokes a
prolific and sordid history: Europe in the Middle Ages, with beds of nails, witch hunts, and burnings;

the brutal methods used by military dictatorships against political dissidents in 1970s Latin America;
and the gruesome photographs from Abu Ghraib, Guantanamo Bay, and other Bush-era places of
detention. While leaders in the West had once hoped that torture would disappear by the end of the
twentieth century—and that our children would read about this unfathomable practice in history

books and not in the daily papers—research indicates that torture is still routinely used in the
majority of twenty-first-century nations.
In his six years as the United Nations Special Rapporteur on Torture, Manfred Nowak was tasked
with reviewing thousands of complaints of torture and detention, investigating facts and

circumstances surrounding the global practice of torture, and drawing up recommendations aimed
at combating torture. Now, in Torture, readers can get a firsthand glimpse of how modern-day
torture is investigated and understood by those working on the frontlines of researching, addressing,
and preventing it. The book offers vital insights for human-rights scholars and professionals as it
tries to make the unfathomable more comprehensible and to clarify the causes and dynamics of
torture.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3xi3y5U

Criminal Justice Today: An Introductory Text for the 21st Century
Criminal Justice Today: An Introductory Text for the 21st Century leads the field as the gold
standard for introductory criminal justice texts. Its comprehensive coverage focuses on the crime

picture in the US and the three traditional elements of the criminal justice system: police, courts, and
corrections. Drawing on a theme of individual freedom versus public order, Schmalleger challenges
students to evaluate the strengths and weaknesses of the American justice system. The 15th
edition narrows in on race and justice, police use of force, and civil rights ― viewed through the

lens of recent police shootings and the ensuing “war on police” that together continue to threaten
national unity.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3cLf68s

Introduction to Criminology: A Text/Reader
Introduction to Criminology: A Text/Reader, Fourth Edition offers students a unique,
comprehensive, interdisciplinary introduction to the study of criminology. Anthony Walsh and Craig

Hemmens provide the best of both worlds—a brief, authored text with carefully selected and edited
accompanying readings. Covering both classic and contemporary research in criminology, each
reading shows students how to use current research to better understand criminal behavior.
Students also gain an interdisciplinary perspective of crime and criminality by exploring the latest

theories, concepts, and research from sociology, psychology, genetics, evolutionary biology, and the
neurosciences.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3oZrZBo

Foreign Judges in the Pacific
This book explores the use of foreign judges on courts of constitutional jurisdiction in 9 Pacific
states: Fiji, Kiribati, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and

Vanuatu.
Foreign Judges in the Pacific sheds light on the widespread but often unarticulated assumptions
about the significance of nationality to the functions and qualities of constitutional judges. It shows
how the nationality of judges matters, not only for the legitimacy and effectiveness of the Pacific

courts that use foreign judges, but for legal and theoretical scholarship on courts and judging.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3Fg4LOm

Direct Jurisdiction: Asian Perspectives
The second thematic volume in the series Studies in Private International Law – Asia looks into
direct jurisdiction, that is, the situations in which the courts of 15 key Asian states (Mainland China,

Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia,
Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka, and India) are prepared to hear a case involving
cross-border elements. For instance, where parties are habitually resident abroad and a dispute has
only some, little or no connection with an Asian state, will the courts of that state accept jurisdiction

and hear the case and (if so) on what conditions? More specifically, the book's chapters explore the
circumstances in which different Asian states assume or decline jurisdiction not just in commercial
matters, but also in other types of action (such as family, consumer and employment disputes).
The Introduction defines terminology and identifies similarities in the approaches to direct

jurisdiction taken by the 15 Asian states in civil and commercial litigation. Taking its cue from this,
the Conclusion assesses whether there should be a multilateral convention or soft law instrument
articulating principles of direct jurisdiction for Asia. The Conclusion also discusses possible
trajectories that Asian states may be taking in respect of direct jurisdiction in light of the COVID-19
pandemic and the political tensions currently besetting the world. The book suggests that enacting
suitable rules of direct jurisdiction requires an Asian state to strike a delicate balance between
affording certainty and protecting its nationals.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/30Vmv26

Behavioral Code: The Hidden Ways the Law Makes Us Better…or Worse
Why do some laws radically change behavior whereas others are consistently ignored and routinely
broken? Why do we keep relying on harsh punishment against crime even though it continues to fail?

Professors Benjamin van Rooij and Adam Fine present the first accessible analysis of behavioral
jurisprudence, which will fundamentally alter how we understand the connection between law and
human behavior. Drawing upon decades of research, the authors reveal the behavioral code: the root
causes and hidden forces that drive human behavior and our responses to society’s laws.

The Behavioral Code offers a necessary and different approach to battling crime and injustice that is
based in understanding the science of human misconduct—rather than relying on punishment to
shape behavior.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/30RaJ9F

Goode and McKendrick on Commercial Law
This Sixth edition of Goode on Commercial Law, now retitled Goode and McKendrick on Commercial
Law, remains the first port of call for the modern day practitioner with its theoretical and practical

coverage of commercial law in both a national and an international context. Now updated to cover the
most recent legal and technical changes, this highly acclaimed and authoritative text, which is
regularly cited by all courts from the Supreme Court downwards, combines a deep theoretical
analysis of foundational principles with a practical approach in the context of typical commercial and

financial transactions. It is also replete with diagrams and specimen forms covering a wide range of
transactions.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/30ShdEH

The Wolf at the Door: The Menace of Economic Insecurity and How to Fight It
This is an age of crisis. That much we can agree on. But a crisis of what? And how do we get out
of it? Many on the right call for tax cuts and deregulation. Others on the left rage against the top 1

percent and demand wholesale economic change. Voices on both sides line up against
globalization: restrict trade to protect jobs. In The Wolf at the Door, two leading political analysts
argue

that

these

views

are

badly

mistaken.

Michael Graetz and Ian Shapiro focus on what really worries people: not what the rich are making

but rather their own insecurity and that of people close to them. Americans are concerned about
losing what they have, whether jobs, status, or safe communities. They fear the wolf at the door.
The solution is not protectionism or class warfare but a return to the hard work of building coalitions
around realistic goals and pursuing them doggedly through the political system. This, Graetz and

Shapiro explain, is how earlier reformers achieved meaningful changes, from the abolition of the
slave trade to civil rights legislation. The authors make substantial recommendations for increasing
jobs, improving wages, protecting families suffering from unemployment, and providing better
health insurance and child care, and they guide us through the strategies needed to enact change.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3oU6ylj

Law and the Wearing of Religious Symbols in Europe
Written in accessible language, this book provides a comprehensive analysis of a topical subject
that is being widely debated across Europe. The work presents an overview of emerging case law

from the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, as well
as from national courts and equality bodies in European countries, on the wearing of religious
symbols in public spaces. The author persuasively argues that bans on the wearing of religious
symbols constitutes a breach of an individual’s human rights and contravene existing anti-

discrimination legislation. Fully updated to take account of recent case law, this second edition has
been expanded to consider bans in public spaces more generally, including employment, an area
where

some

of

the

recent

developments

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3Dr8erP

have

taken

place.

Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach
Help readers gain a solid understanding of the diversity in legal systems around the world
Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach is designed to effectively explain the

complexities of justice systems around the world. Using an accessible, easy-to-understand
comparative approach, it helps students recognize the growing importance of an international
perspective. Key concepts are organized in a sequence that many students will already find
familiar, progressing from issues concerned with criminal law to examinations of police, courts, and

corrections. Students gain a realistic understanding of the many ways policing, adjudication, and
corrections systems can be organized and operated. Unlike most competitive books, it covers
more than 30 countries, offering insights into such issues as Islamic legal tradition and the Eastern
Asia legal tradition. Learning Objectives utilize Bloom’s taxonomy phrasing to ensure clarity,

usefulness, and accessibility, and visually appealing images further add to the book’s readability.
The Seventh Edition updates statistics, changes in law, and modifications of procedures
throughout; includes new and updated topic coverage; enhances and updates popular pedagogical
features; and provides a number of important chapter modifications to ensure readers are getting
the most useful information on this constantly growing field.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3IvKc2n

Atiyah and Adams’ Sale of Goods
Atiyah and Adams' Sale of Goods, 14th Edition, by Twigg-Flesner and Canavan is a highly
readable and comprehensive account of the law governing the sale of goods. It is essential reading

for undergraduate and postgraduate students, and a valuable point of first reference for
practitioners of commercial law. This book addresses the increasing split of the law on the sale of
goods between commercial and consumer contracts, which is reflected in the separate treatment
of consumer law aspects.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3pwN2LT

Human Rights Law
This textbook comprehensively examines and analyses the interpretation and application of the
United Kingdom's Human Rights Act 1998. The third edition has been fully updated to include the

last

seven

years

of

case

law.

Part I covers key procedural issues including: the background to the Act; the relationship between
UK courts and the European Court of Human Rights; the definition of victim and public authority;
determining incompatibility including deference and proportionality; the impact of the Act on

primary legislation; and damages and other remedies for the violation of Convention rights.
In Part II of the book, the Convention rights, as interpreted and applied by United Kingdom courts,
are examined in detail. All of the key Convention rights are discussed including: the right to life;
freedom from torture and inhuman or degrading treatment or punishment; the right to liberty; fair

trial; the rights to private life, family life and home; freedom of religion and belief; freedom of
expression; the right to peaceful enjoyment of possessions; and the right to freedom from
discrimination

in

the

enjoyment

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/31ARssT

of

Convention

rights.

Principles of Administrative Law
Principles of Administrative Law is the first text of its kind in Canada; an organized dissertation
firmly anchored in the context of public law in a conceptual manner.

The idea for the book first took place while David Phillip Jones was teaching at McGill University
and the University of Alberta in the field of administrative law and he discovered a strong need for a
unified text uniting the various areas of administrative law into one easily-accessible whole.
Consistently cited with approval at all levels of the judicial system including the Supreme Court of

Canada, The Principles of Administrative Law captures David’s lectures and expands on them with
a strong emphasis on the law in Alberta. The second and subsequent editions of the book include
assistance and contributions from members of the bar.
All royalties from The Principles of Administrative Law go to fund the Jones & de Villars Prize in

Administrative Law, an award received annually by the student who best exemplifies superior
achievement in the field of Administrative Law at the University of Alberta.
Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3ovpms4

The Modern Law of Evidence
The Modern Law of Evidence is well-established as an engaging, authoritative and comprehensive
exploration of the law of evidence. Keeping the practicalities clearly in mind, it provides concise and

focused analysis of the theory behind the law and sets the rules in context, with an emphasis on
recent

discussion

and

current

debates.

An ideal text for undergraduate and postgraduate students, including students undertaking the bar
course and solicitors' training courses. The Modern Law of Evidence is also an authoritative

resource

for

legal

practitioners

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3GptXSy

and

judges.

Hellenistic Inter-State Political Ethics and the Emergence of The Jewish State
Against

the

background of

a reconstructed

inter-state

ethical

code,

the

rise

of

the

Hasmoneans,Judea's ruling dynasty, is given a new perspective. Doron Mendels explores how

concepts such as liberty, justice, fairness, loyalty, reciprocity, adherence to ancestral laws,
compassion, accountability and love of fatherland became meaningful in the relations between
nations in the Hellenistic Mediterranean sphere, as well as between ruling empires and their subject
states. The emerging Jewish state echoed this ethical system.

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3yn8YNF

The Legal Concept of Money
This new book analyses the challenge of how money (including coins, notes, credit, and
virtual currency) should be defined from both a legal and an economic perspective.

As new electronic payment mechanisms proliferate, this question of definition is likely to
become an important issue in global legal, commercial, economic, macro-prudential and fiscal
policymaking. The book re-examines money in this context by identifying the role it plays in
various transactions and to what extent, for example, cryptocurrencies and quasi-money are

interchangeable with, analogous to, or different from traditional monetary systems.
Beginning with a summary of the legal nature of money, the book explains the distinction
between money and payment obligations, as well as providing an overview of the fundamental
characteristics of money. It analyses how the law identifies money by pinpointing

characteristics of particular transactions such as sale of goods transactions, including the
position

where

the

exchange

of

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3DStvuB

goods

is

for

e-currency.

Criminology Today: An Integrative Introduction
A

thorough,

student-friendly

introduction

to

criminology

With a hallmark theme of social problems versus individual responsibility, Criminology Today: An
Integrative Introduction prompts students to think critically about the causes of crime and the link
between crime theories and policies. Real-life stories and up-to-date issues and examples bring to

life both historical and modern criminological approaches. The 9th edition provides more coverage
of terrorism and cyberterrorism, including an overview of the many types of terrorist groups and the
findings

and

recommendations

of

special

committees

Link to the book in the catalogue: https://bit.ly/3dsvP0B

and

government

bodies.

טיעון בלתי-עקיב :סופיות ,מניעות והשתק
הספר מציג מבט רחב על דיני המניעות בהליך האזרחי.

קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3xhKC7x :

דיני בנקאות :חשבון בנק
ספר זה הינו כרך ראשון בטרילוגיה שתעסוק בכלל ההיבטים המשפטיים והאחרים של חשבון בנק .כרך זה

מעלה על הפרק לראשונה ,תוך הנמקה רחבת אספקטים ,את הזכות לחשבון בנק לכל אדם .ככול זכות אחרת
אף לזכות כזו הגבלות ומגבלות ,והמחבר מתמודד עם כלל הקשיים האנליטיים והמוסדיים הרובצים לפתחה של
זכות זו על מגבלותיה השונות .הזכות לחשבון בנק היא דין רצוי ,אולם בספר זה עוסק המחבר בהרחבה גם בדין
המצוי ומנתחו בנפרד ובמשולב עם הדין הרצוי .בספר נדונים נושאים רבים שלא עוגנו בחקיקה וטרם נדונו

לעומקם בפסיקה ,שעניינם החובות הרובצות על הבנק בפתיחת החשבון ובסגירתו ,לרבות החובות אשר לדרכים
ולאמצעים להפעלתו .בחיבור זה נדונים ,בין היתר ,זכויותיהם לחשבון בנק של אנשים בעלי מעמד משפטי מיוחד,
וכן נדונים בהרחבה גבולות הבנק בסגירת חשבון בנק ,במיוחד מטעמי איסור הלבנת הון.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3cHBU91 :

לדרך טעמי המצוות :הנגלה והנסתר
מגמת החיבור הנוכחי היא לנסות לברר בס"ד את הדרכים השונות בהבנת טעמי המצוות שראשי המדברים

בעניין זה הם הרמב"ם – ובית מדרשו ,והמהר"ל – ובית מדרשו .והנה מקובל להעמיד את גישת הרמב"ם לעומת
גישת המהר"ל ולקבוע שהראשונה יסודה בפילוסופיה שכלתנית ואילו האחרונה – בתורת הנסתר .אולם על אף
כי נכון הוא שהגות המהר"ל היא כולה על פי "דרך האמת" ,מוצדק לומר שדרך הרמב"ם ,על כל פנים בעניין
טעמי המצוות ,היא מורכבת יותר .והיינו שגם בשיטת הרמב"ם משתלבים "תפוחי זהב במשכיות כסף"

שהשכלתני והטרנסצנדנטלי ,הנגלה והנסתר משלימים זה את זה בצורה ההדוקה ביותר.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/2Zk61Ah :

תורת הקורבנות :מחוות של בשר ורוח
רבים נרתעים מללמוד על הקורבנות ,המושתתים על מנהגים הרחוקים מעולמו של האדם המודרני .ספר זה

עוקב אחר החטיבה הפותחת את חומש ויקרא ומבקש לדלות את הערכים הניצבים כבסיס לעולם הקורבנות.
בקורבנות הנדבה נראה מהי התודעה הדתית שבאה לידי ביטוי בהקרבת קורבן עולה או מנחה או זבח שלמים,
ומהו התפקיד הדתי שממלאים קורבנות החובה  -חטאת ואשם .חטיבה זו מקבלת נקודת מבט חדשה שיש
בכוחה להגיש את עולם הקורבנות המורכב לקורא המודרני.

הספר כולל ניתוח טקסטואלי של פרקי הקורבנות ,על פי סדר הפסוקים ,ואלמנטים ספרותיים מגוונים מובאים
בחשבון מתוך כוונה לעמוד על המייחד כל קורבן ולהגדיר את תפקידו .הספר מנהל דיאלוג מתמיד עם שלל
הדיונים הקודמים שנעשו ביחס לחטיבה זו  -החל ממדרשי ההלכה לפסוקים אלו ,דרך פרשני ימי הביניים וכלה
בחוקרים מודרניים.
לצד פרטי הדינים ,תשומת לב מיוחדת ניתנת גם לבחירת המילים המלוות את עולם הקורבנות ,וכך יובדלו זריקת
הדם מנתינת הדם ,וההקטרה באש מהשריפה .באמצעות אלה ,תתגלה מגמתו הייחודית של כל קורבן וההבעה
הדתית שהוא מציע בפני המקריב.
יונתן גרוסמן הוא פרופסור במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר־אילן ,מלמד גם במכללת הרצוג שבגוש עציון
ומחברם של ספרים רבים בפרשנות התנ"ך.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/30WfmiA :

רעיונות משני-חיים :קריאות חדשות בפרשת השבוע
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נותרו חשובים כתמיד ,ואולי אף יותר מתמיד .מתוך עיונים בפרשיות השבוע ,במתכונת רחבת הדעת ומעוררת הלב
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קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/30VdwOZ :
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חזון הצמחונות והשלום :דרכה החינוכית של התורה הא-להית לתיקון האנושות
בדורות האחרונים תופסת שאלת המוסר והצדק שבאכילת בעלי חיים מקום מרכזי בשיח הציבורי .דעות שונות

מנסרות בחלל האוויר ,ורבים תוהים לעצמם כיצד על האדם המודרני והנאור לראות את הדברים ,והאם יש
ליהדות מה לומר בשאלה סבוכה זו.
במאמרי "חזון הצמחונות והשלום" ,והציע
ֵּ
הראי"ה קוק זצ"ל ,מגדולי ההוגים בדורות האחרונים ,בחן סוגיה זו
הלכי רוח מפתיעים ,השופכים אור על דרכה החינוכית של התורה לזיכוך האנושות וקידום המציאות לעבר החזון

הגדול של "וגר זאב עם כבש".
בספר זה ,הרב חיים דרוקמן מנגיש ,מסביר ומרחיב את דברי הרב קוק .עיוניו עמוקים ,מבוארים ומציבים
תפיסה ברורה ומורכבת כאחת ,שיש בה כדי לחולל מהפך מחשבתי אצל הקורא ולעורר בקרבו שאיפה אל הטוב
– לצד ראייה ריאלית של המצב הנוכחי שבו הוא שרוי.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3FIMSYf:

פסקי מרן :הרב אברהם יצחק הכהן קוק
ליקט הרב שלמה אבינר שליט"א .ערך :הרב מרדכי ציון

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק היה שליח אלוהי מיוחד לתחיית האומה בארצה ,והיה מורה הדור והדורות של
התחייה.
אך כל זה בנוי על קומה ראשונה של גאונות בגמרא ובפסיקה ,שאפשר לראות בתשובותיו.
אך כיוון שפסקיו מפוזרים בעשרות ספרים ,ראינו בעונינו צורך לקבצם ,לפי סדר השולחן ערוך.

הקדמת העורך" :מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל היה ,בראש ובראשונה ,פוסק .בזמן שלמד בישיבת
וולוז'ין ,למד שישים דפי גמרא בעיון כל יום .הוא התמנה לרבה של העיירה זיימל ,אח"כ רבה של בויסק (בליטא),
אח"כ רבה של יפו ,אח"כ רבה של ירושלים ובסוף ,הרב הראשי לארץ ישראל .בכל המשרות ,התפקיד העיקרי
של מרן הרב היה מורה הוראה ,ובעקבות זאת ,השאיר פסקים רבים בספריו ,בספרים עליו ובספרים של אחרים.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3nKuUi6:

המקף והאליפסה :הערכים והאיזונים של הציונות הדתית
"מהי "ציונות-דתית"? שם של מפלגה ועמדה פוליטית? מגזר בחברה הישראלית? זרם אידיאולוגי ביהדות

המודרנית? המקף והאליפסה מציע לראות את הציונות הדתית כמודל של חשיבה והתנהגות בעולם מורכב ,רווי
ניגודים וסתירות .האדם המודרני משתייך למעגלי זהות שונים וניזון ממקורות מגוונים ,לעיתים מנוגדים ,של
אמונות ודעות .כך גם האדם היהודי החי במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית ניזון ממקורות ההשפעה השונים
עליה – התרבות המערבית והתרבות היהודית – שלא תמיד עולים בקנה אחד .המקף והאליפסה הוא הצעה

מקורית לאדם המודרני והפוסט־מודרני לאמץ את החשיבה האליפטית שעניינה חיים עם מוקדי השפעה והשראה
שונים בו־זמנית .הספר מתמקד בסיפורה של הציונות הדתית ,ומתחקה אחר מכלול הערכים שלה – המורכב
ממחויבות לתורה ,לאנושיות וללאומיות .הוא מבקש להעתיק את דגם החשיבה ואורח החיים האליפטי לכלל
החברה הישראלית .המקף והאליפסה מהלך בעולמות תוכן מגוונים – היסטוריה ,סוציולוגיה ,ציונות ומחשבת
ישראל – ומהווה מפת דרכים חשובה לבני הציונות הדתית ולכל מי שמבקשים למצוא את דרכם בעולם של
מבוכה ורב־גוניות תרבותית".
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3xkYei4 :

החוזים הבנקאיים :החוזה הבנקאי כחוזה יחס
ספר זה ,שהינו במקורו עבודת תיזה של המחבר במסגרת לימודי תואר שני ,סוקר את יחסי בנק לקוח במשקפי

תאוריית היחס תוך בחינת התמורות החדשות שחלו בשנים האחרונות בתחום יחסי בנק לקוח .ספר זה הנו
חובה לכל מי שעוסק בתחום הבנקאות שכן הוא מספק סקירה של סוגי החוזים הבנקאיים השונים ומקנה כלי
משפטי נוסף לניתוח חוזים מורכבים אלו .חשיבותו ותרומתו של ספר זה לעוסקים בדיני הבנקאות נוגעת למספר
מישורים ,האחד -הבנת הסביבה העסקית ,החברתית והמשפטית המאפיינת קשר חוזי מורכב זה בין הלקוח

לבנק ; השני -ניתוח האפשרויות הקיימות להתערבות בחוזה הבנקאי ,על סוגיו השונים; מישור אחר נוגע לניתוח
והכרות מעמיקה עם סוגי החוזים הבנקאיים השונים ,ולבסוף שאלת ההשלכות האופרטיביות של הגדרת החוזה
כחוזה יחס על יחסי בנק-לקוח.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/2ZhVKVe :

ייפוי כוח מתמשך ותחליפים אחרים לאפוטרופסות :הרפורמה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
הספר מכסה את חידושי הרפורמה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,הכוללת הסדרים משפטיים

חדשים לצד ובמקום האפוטרופסות .במוקד ייפוי כוח מתמשך ,המכונה בארצות המערב ( living willצוואה
בחיים) ,והוא פועל ,להבדיל מצוואה ,בתקופת חייו של האדם ופוקע בפטירתו .בפסיקה נזכר המוסד המשפטי
הזה טרם חקיקתו בע"א  506/88שפר נ' מדינת ישראל ,פ"ד מ"ח (( )1993( 87 )1שם מדובר על מתן הנחיות
רפואיות מקדימות לייפוי כוח רפואי מתמשך ,אך המוסד הורחב גם לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה).

היתרון העיקרי של מוסד חדיש זה ,בכך שעשייתו בידי עו"ד המוסמכים לכך וכניסתו לתוקף על פי הנחיות
מקדימות של הממנה לעת שהוא הופך לבלתי כשיר ואינו מסוגל להבין בדבר ,ואינם טעונים אישור בית
המשפט ,אלא רק רישום והודעה לאפוטרופוס הכללי .הספר כולל ניתוח שלב הפעלת ייפוי הכוח המעורר לעיתים
מחלוקת בין קרובי הממנה ,המובאת להכרעת בית המשפט
מהדורה מעודכנת זו – מחדשת בכך ,שהיא כוללת מפתחות מפורטים שלא נכללו במהדורות הקודמות .כן נכלל
נוסח משולב (בעריכת המחבר)

של נספחי חקיקת המשנה (תקנות) ונספחים חדשים הכוללים את טפסי

האפוטרופוס הכללי המיישמים את ההסדרים הלכה למעשה.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3HJzOnv :

בתים משותפים :בנייה ,שימוש וניהול הרכוש המשותף כולל סוגיות עילות סירוב בפרויקט פינוי בינוי
ותמ"א 38

ספר מקיף ביותר בנושא בתים משותפים ,הכולל את הרוב הדרוש לביצוע פעולות שונות כגון :בנייה ,ניהול
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הספר "בתים משותפים" הינו הספר המקיף והמעמיק ביותר אשר נכתב בתחום הבתים משותפים ,והוא ונבדק
על ידי השופט בדימוס צבי כהן ,הד"ר דפנה לוינסון זמיר והמפקח על רישום המקרקעין.

הספר כולל ניתוח של מאות פסקי דין הנוגעים לרכוש משותף ובתים משותפים ועשרות פסקי דין של מפקחים,
ופסיקות בית המשפט העליון ,מחוזי ופסיקות המפקח על רישום מקרקעין ,שלא פורסמו.
הספר כולל סקירה נרחבת ביותר אודות שלל ההיבטים של הבית המשותף וסוקר את הרוב הדרוש לביצוע
פעולות שונות כגון הרחבת דירה ,התקנת מזגן ,מעלית וכד.
הספר אף סוקר את התיאוריות והאספקטים התיאורטיים של החיים בין שכנים בבית המשותף ,וכמו כן מכיל
הסבר וניתוח מעשי ומעמיק ביותר של כל סעיפי חוק המקרקעין – בפרק העוסק בבתים משותפים בלווית פסקי
דין מכל הערכאות ,כולל פסקי מפקחים.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3I09aa6 :

כיצד לשבור את שלשלאות השופט?
ספר זה מציע תפיסה חדשנית במשפט הפלילי ,אשר ביסודה הטענה כי ראוי שהשופטים הפליליים בכל הערכאות יפעלו
במודל של "שפיטה נסיינית ממוקדת-פתרון" ,נוסף על תפקידם השיפוטי המסורתי ,באמצעות שימוש בכלי הביקורת
השיפוטית על פעולות ממשל ועל מנת להגשים באופן הטוב ביותר את מטרות המשפט הפלילי .בהתאם לתפיסה זו ,חובתו
של השופט הפלילי בכל ערכאה תהא לערוך ביקורת שיפוטית שגרתית ורגילה על פעולות ממשל אשר מהוות מעשה הפרה
של החוק או פגיעה בזכויות יסוד .לשופט תהיה נתונה הסמכות ואף החובה לעורר מיוזמתו דיון במעשה ההפרה ,גם אם זה
לא התבקש על-ידי מי מהצדדים או אף אם הדבר אינו דרוש לשם קביעת אשמתו או חפותו של הנאשם .זאת ,במקרים
שבהם השופט סבור כי עריכת ביקורת שיפוטית חיונית על מנת להגשים את אחת ממטרות המשפט הפלילי :קידום החברה
והבטחת שלומה מפני ביצועם של מעשי עבירה; קביעת חפותם או אשמתם של הנאשמים; הגנה על זכויות אדם ושלטון
החוק ובפרט הגנה על זכויות נאשמים ,חשודים ,אסירים ועצורים .הספר חושף את השורשים אשר נטועים היטב במסורת
המשפטית ובכתיבה האקדמית ,המאפשרים לבסס את סמכותו של השופט לערוך ביקורת שיפוטית ולמלא בכך את החלל
התרופתי הקיים במשפט הפלילי ,תוך שהשופטים צועדים על קרקע בטוחה .בכך יתאפשר לכל שחקני המשפט הפלילי
להעלות בפני ערכאת הדיון טענות חוקתיות בזמן אמת ובכל שלביו של ההליך הפלילי ,ולעתור למתן סעדים יצירתיים
וחדשניים כנגד כל זרועותיה של הרשות המבצעת הקשורות להליך הפלילי .ד"ר שגיא אשכנזי הוא עו"ד ומגשר; מרצה
למשפט פלילי דיוני ומהותי .בוגר תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים ובספרות כללית והשוואתית;
סנגור במילואים בפרקליטות הצבאית ובעל משרד לעריכת דין .ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטורט שכתב במסגרת לימודי
המסלול הישיר לדוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ,אשר לידתה במקרים שבהם עסק

במסגרת עבודתו כסנגור.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3r6HZUQ :

בתים משותפים :בנייה ,שימוש וניהול הרכוש המשותף כולל סוגיות עילות סירוב בפרויקט פינוי בינוי
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ספר מקיף ביותר בנושא בתים משותפים ,הכולל את הרוב הדרוש לביצוע פעולות שונות כגון :בנייה ,ניהול
שימוש

הרכוש

המשותף,

סוגיות

פרטניות

בנוגע

להרחבת

דירה,

התקנת

מזגן,

מעלית

וכד.

הספר "בתים משותפים" הינו הספר המקיף והמעמיק ביותר אשר נכתב בתחום הבתים משותפים ,והוא ונבדק
על ידי השופט בדימוס צבי כהן ,הד"ר דפנה לוינסון זמיר והמפקח על רישום המקרקעין.

הספר כולל ניתוח של מאות פסקי דין הנוגעים לרכוש משותף ובתים משותפים ועשרות פסקי דין של מפקחים,
ופסיקות בית המשפט העליון ,מחוזי ופסיקות המפקח על רישום מקרקעין ,שלא פורסמו.
הספר כולל סקירה נרחבת ביותר אודות שלל ההיבטים של הבית המשותף וסוקר את הרוב הדרוש לביצוע
פעולות שונות כגון הרחבת דירה ,התקנת מזגן ,מעלית וכד.
הספר אף סוקר את התיאוריות והאספקטים התיאורטיים של החיים בין שכנים בבית המשותף ,וכמו כן מכיל
הסבר וניתוח מעשי ומעמיק ביותר של כל סעיפי חוק המקרקעין – בפרק העוסק בבתים משותפים בלווית פסקי
דין מכל הערכאות ,כולל פסקי מפקחים.
קישור לספר בקטלוג הספרייהhttps://bit.ly/3I09aa6 :

ברוכים הבאים
לספריית משפטים ע"ש ברנרד ג' סיגל

שירותי הספרייה

שירותי השאלה:
כרטיס סטודנט מהווה כרטיס קורא לספרייה.
רוב ספרי אוסף הספרייה ניתנים להשאלה לשבוע עם הארכה אוטומטית .אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר ,מתקבלת הודעת דוא"ל MAIL.HUJI
עם בקשה להחזירו בהקדם .במקרה זה הארכה אוטומטית לא מתבצעת ,וא'-החזרת הספר במועד הנדרש גורמת לצבירת קנס.
ספרים שמורים ניתנים להשאלה מוגבלת או לא ניתנים להשאלה בכלל .כמו כן ,כרכים של כתבי עת וספרי יעץ (אנציקלופדיות וכדומה) לא ניתנים
להשאלה.
עם כל שאלה או בעיה ניתן לפנות לספרנית האחראית על שירותי ההשאלה גב' לאה קיפניס leak@savion.huji.ac.il :או בטלפון.02-5881086 :

נגישות
 .1הספרייה מחולקת לאזורי רעש ושקט (חדר האוסף של המשפט העברי בקומה העליונה).
 .2אוכל ושתייה ,מלבד מים מינרליים ,ברחבי הספרייה אסורים בהחלט ומהווים עבירת קנס.

 .3שירותים (כולל שירותי נכים) נמצאים בקומת הכניסה לספרייה ,בסוף אולם הקריאה.
נגישות בספרייה:
 -עמדת נגישות עם מסך מחשב המגדיל את האותיות נמצאת באמצע אולם הכניסה

 כסאות עם תקן נגישות פרוסים באולמות הקריאה בספרייה מעלון לנכים נמצא ליד המדרגות לפני כניסה לספרייה ומופעל על ידי צוות הספרייה(דורש תיאום)
 -מעלית בתוך הספרייה מחברת את כל קומות הספרייה

פרטי קשר של הספרייה ושעות פתיחה
ימי ראשון עד רביעי משעה  09:00עד  .20:00בימי חמישי משעה  09:00עד  .19:00יש לעטות מסכה בכל שטחי הספרייה!
איך ניתן ליצור קשר:
 .1אתר הספרייה https://libraries.huji.ac.il/law -

 .2דף פייסבוק של הספרייה https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/ -
 .3שירות  WHATSUPPשל הספרייה 054-8820158 :
 .4דלפק השאלה – טל02-5882587 :
 .5כתובת דוא"ל לשאלות ,בקשות וכו' law.library@mail.huji.ac.il :

אוסף גלויות ובולים של בניין וולפסון

צוות הספרייה מאחל לכם
שנת לימודים מוצלחת ומהנה!

