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wój współpracy państw UE w zakresie zwalczania przestępczości terrorystycznej, prezentu-
jąc odpowiednie regulacje traktatowe i instrumenty prawne przyjęte w ramach III filaru UE,
a także ramy organizacyjne wspomnianej współpracy. Problemy, jakie napotyka Federacja
Rosyjska w zakresie zwalczania terroryzmu, przedstawił mgr Kazimierz Kraj (Uniwersytet
Jagielloński) w wystąpieniu „Rola Rosji w walce z terroryzmem międzynarodowym”. Autor
referatu bardzo szczegółowo przedstawił najważniejsze postanowienia ustawy federalnej o
walce z terroryzmem oraz organizacyjne aspekty zapobiegania i zwalczania terroryzmu na
terytorium Federacji Rosyjskiej. Związek między religią a terroryzmem oraz wpływ, jaki na
działalność dzisiejszych terrorystów wywiera religia, naświetliła mgr Marta Romańczuk
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w referacie „Terroryzm religijny w aspekcie pojęciowym
i fenomenologicznym”. Autorka skupiła się przede wszystkim na terroryzmie islamskim, nie
omieszkała jednak wspomnieć i o innych ruchach religijnych, w tym o sektach, które zama-
chy terrorystyczne traktują jako środek do osiągnięcia ich religijnych celów. Trzecią sesję
zakończył mgr Czesław P. Kłak (Uniwersytet Rzeszowski) referatem „Godność człowieka a
zwalczanie terroryzmu”, w którym prelegent odniósł się do potrzeby wymierzania kar za
przestępstwa terrorystyczne z poszanowaniem karnoprawnej zasady humanitaryzmu, za-
znaczając, iż nawet sprawcy przestępstwa terrorystycznego nie można pozbawiać godności
poprzez wykonywanie kary w sposób niehumanitarny.

Szeroki zakres tematyczny konferencji umożliwił nowe spojrzenie na prezentowane i
omawiane kwestie, a także unaocznił, jak aktualnym i nadal nierozwiązanym problemem
jest zjawisko terroryzmu. W dyskusjach nad wygłoszonymi referatami zwrócono szczególną
uwagę na rolę prewencji w walce z terroryzmem oraz na konieczność poszanowania w tej
walce standardów w dziedzinie praw człowieka, zwłaszcza przy stosowaniu metod i środ-
ków podejmowanych wobec terrorystów. W podsumowaniu konferencji podkreślono rów-
nież, iż skuteczność walki z terroryzmem zależy przede wszystkim od skuteczności instru-
mentów prawnych wypracowanych w omawianej dziedzinie, a to z kolei wymaga zaanga-
żowania i współpracy państw w skali globalnej. Tym samym potwierdzono ogromną rolę,
jaką prawo międzynarodowe pełni w wojnie wypowiedzianej „terrorystycznej międzynaro-
dówce”.

Marcin Marcinko

Jubileusz prof. dr. hab. adw. Janusza Szwaji

W dniach 20–21 października 2004 r. miałem zaszczyt uczestniczyć w obchodach jubi-
leuszu 25-lecia pracy naukowej adwokata z Izby krakowskiej – prof. dr. hab. Janusza Szwaji,
naukowca i praktyka, redaktora najpoważniejszych komentarzy do Kodeksu handlowego i
Kodeksu spółek handlowych, jak też ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wszechstronności zainteresowań Jubilata dowodzi imponująca bibliografia jego prac – od
historii prawa sądowego, poprzez prawo karne, cywilne i handlowe, po prawo wynalazcze
i prawo konkurencji.

20 października 2004 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagielońskiego dostojnemu ju-
bilatowi wręczono księgę pamiątkową, do której ofiarowało swe prace kilkudziesięciu pol-
skich i zagranicznych prawników, profesorów i specjalistów z wielu dziedzin prawa. Księga
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ta została wydana w znanej i cenionej przez prawników zajmujących się własnością intelek-
tualną serii stanowiącej kontynuację Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagielońskiego
(ZNUJ PWiOWI).

W dniu następnym, w gościnnych podwojach Instytutu Prawa Własności Intelektualnej
Uniwersytetu Jagielońskiego, odbyło się okolicznościowe sympozjum poświęcone aktual-
nym zagadnieniom prawa własności intelektualnej. Wystąpienia w pierwszej części sympo-
zjum dotyczyły prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Prof. Ryszard Skubisz z
UMCS w Lublinie omówił znaczenie wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
dla prowadzonych w Polsce procesów sądowych. Następnie prof. Marian Kępiński przed-
stawił swoje rozważania na temat zasady specjalizacji i kryterium renomy dla znaków towa-
rowych. Po obu wystąpieniach wywiązała się żywa dyskusja z udziałem przedstawicieli na-
uki i praktyki. Na zakończenie tej części sympozjum, profesorowie – Janusz Barta i Ryszard
Markiewicz  z Uniwersytetu Jagielońskiego omówili zagadnienie praw autorskich do prac
naukowych  wraz z analizą prawną przypadków dokonywania ich plagiatów.

Po przerwie poświęconej konsumpcji przystąpiono do obrad na temat zwalczania nie-
uczciwej konkurencji. Tę część sympozjum rozpoczął wykład prof. Joanny Schmidt-Szalew-
ski z Uniwersytetu Jean Moulin w Lyonie, na temat orzecznictwa sądów francuskich w tym
zakresie. Następnie prof. Maria Poźniak-Niedzielska  z UMCS w Lublinie przedstawiła swoje
przemyślenia na temat niedozwolonego naśladownictwa, a profesorowie – Ewa Nowińska i
Michał du Vall z UJ zastanawiali się nad potrzebą utrzymywania de lege ferenda art. 13 usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Interesująca dyskusja, tym razem po wszystkich
referatach, potwierdziła wagę i aktualność poruszanych zagadnień. Choć niejednokrotnie
merytorycznie się spierano, można było odnieść wrażenie, że uczestnicy dyskusji, głównie
koledzy i uczniowie Jubilata, to jedna wielka rodzina prawdziwych miłośników prawa wła-
sności intelektualnej.

Andrzej Tomaszek


