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Listy do Redakcji, Komunikat

Jest to bowiem „czynność” prokuratora prowadzącego postępowanie 
przygotowawcze, często zamykająca drogę do wydania wyroku, w sy
tuacji kiedy akt oskarżenia doręczono oskarżonemu.

Legitymację do zaskarżania takich czynności procesowych prokura
tora -  negatywnych, nie wyrażających zgody na cofnięcie wniosku 
o ściganie upatruję w normie art. 268 k.p.k.

Mikołaj Zdasiuk

KOM UNIKAT

Zarząd Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa ogłasza konkurs 
imienia tego wybitnego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe 
autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, 
opublikowane w kraju lub za granicą w 1995 r.

W konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród:
I. -  za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu 

opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego autora 
-  nagroda w wysokości 10000 zł.

II. -  za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu 
opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji książ
kowych -  nagroda w wysokości 5000 zł.

W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, 
twórca koncepcji pracy lub jej redaktor naukowy.

Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez 
Zarząd Fundacji. Sąd Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex 
equo w ramach przewidzianej kwoty lub w danym konkursie nagrody 
nie przyznać.

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa 
i Administracji polskich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek 
wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe jest przedmiotem 
wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Aka
demii Nauk oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie 
kandydatur do konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje także 
samym autorom.

Zgodnie z regulaminem konkursu uprawniony podmiot może zgłosić 
jednorazowo co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii 
Konkursu.
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Komunikat, Sprostowania

Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemp
larzach pod adresem Prezesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda 
Lachsa (adres do korespondencji: Redakcja „Państwa i Prawa” , 00-490 
Warszawa, ul. Wiejska 12) -  w terminie do 30 września 1996 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi w styczniu 
1997 r.

SPROSTOW ANIA

Informuję, że Oficyna Naukowa jest samodzielnym wydawnictwem, 
a nie Wydawnictwem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, jak mylnie 
podałam w „Nowych Książkach”. Oficyna jedynie tylko niektóre 
pozycje wydaje we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwo
ści.

Oficynę Naukową za pomyłkę serdecznie przepraszam.

Agnieszka Ostrowska-Metelska

★

Redakcja wyjaśnia, iż Pan Sędzia Andrzej Kamieński zwrócił się 
o niepublikowanie złożonej przez Niego glosy do postanowienia Sądu 
Najwyższego z 28 lipca 1995 r. Wz 140/95.

Stan zaawansowania prac redakcyjnych nad numerem 3-4/96 „Pales- 
try” uniemożliwił jednak wycofanie tej publikacji z druku.
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