
Zbigniew Czerski

"Prawo ubezpieczeń gospodarczych :
teksty przepisów, orzecznictwo,
komentarz", Kazimierz Karśnicki,
Janusz Ławrynowicz, Warszawa 1969
: [recenzja]
Palestra 14/12(156), 49-51

1970



(9SI) Z \  JŃ Recenźjś 49

Dla ścisłości należy zaznaczyć, że niecelowość kary grzywny, unormowana w art. 
57 § 2 k.k. z 1932 r., nie była jednak wąsko rozumiana jako wyłączny tylko 
wzgląd na warunki materialne i bytowe oskarżonego. Sąd Najwyższy w szeregu 
wyroków (np. OSNKW 68/63) wyjaśnił, że celowość kary grzywny oceniać należy 
również z punktu widzenia charakteru sprawy,, okoliczności czynu, a nawet wy
magań prewencji ogólnej.

Zresztą wysunięta obawa niemożności zapłacenia grzywny nawet w wysokości 
minimalnej, przy uwzględnieniu najbardziej -łagodzących okoliczności, jest raczej 
zarzutem teoretycznym, zwłaszcza w konkretnych wypadkach występków prowa
dzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że regułą będzie uiszczanie przez ska
zanych grzywien orzeczonych w niewysokim rozmiarze. Wzgląd ten, jak należy do
mniemywać, wpłynął m.in. na unormowanie kary zastępczej w art. 37 § 1 k.k. 
w ten sposób, że sąd określa karę zastępczą pozbawienia wolności dopiero na wy
padek nieuiszczenia grzywny przekraczającej 1 000 zł.

Nie można pominąć wreszcie, że zarówno „ograniczenie wolności”, jak i „grzyw
na” są karami, a więc posiadać muszą ze względu na swą istotę element dolegli
wości. Nie należy więc traktować „ograniczenia wolności” jako środka karnego 
pozbawionego dolegliwości lub uważać go niezgodnie z przepisami za środek 
o mniejszym stopniu dolegliwości niż grzywna.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że argumenty mające wynikać za
równo z interpretacji wymiaru kary jak i z celowości stosowania grzywny nie 
mogą bjrć uznane za przekonywające. W razie istnienia więc okoliczności wymaga
nych przy stosowaniu nadzwyczajnego łagodzenia kary okoliczności te podlegają 
uwzględnieniu przy przestępstwach z art. 28 cyt. ustawy, ale tylko w ramach try
bu „zwyczajnego” uwzględnienia okoliczności łagodzących oraz w granicach kary 
pozbawienia wolności i grzywny.

W konsekwencji przyjętego stanowiska należy się zatem opowiedzieć w oma
wianej sprawie za poglądem, że za przestępstwa przewidziane w art. 28 ustawy 
z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu nie może być wymierzona kara 
ograniczenia wolności.

R E C E N Z JE

K a z i m i e r z  K a r ś n i c k i ,  J a n u s z  Ł a w r y n o w i c z :  Prawo ubezpieczeń go
spodarczych. Teksty przepisów, orzecznictwo, komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 1969.

Zagadnienie ubezpieczeń, ich za
kresu, pojęcie stoąunku ubezpieczenia 
i umowy ubezpieczenia — to proble
my, z którymi styka się każdy praw
nik w swej codziennej praktyce są
dowej czy administracyjnej.

Polska literatura prawnicza, opiera
jąc się na bogatym orzecznictwie o- 
raz licznych rozprawach teoretycz
nych, wnikliwie opracowała proble
matykę ubezpieczeń społecznych, któ
re w naszym ustroju stanowią istot-
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ny element konstytucyjnych upraw
nień obywatelskich.

Odmiennie jednak rzecz się przed
stawia, jeśli chodzi o ubezpieczenia, 
które określamy mianem ubezpieczeń 
gospodarczych. Nie są to tylko ubez
pieczenia dobrowolne, oparte na u- 
mowie stron, skoro w licznych wy
padkach istnieje ustawowy przymus 
ubezpieczenia, jak np. przy obowiąz
kowym ubezpieczeniu budynków. Ten 
najstarszy historycznie rodzaj ubez
pieczenia przymusowego, obejmujący 
ongiś w zasadzie tylko ubezpieczenie 
od ognia i znany każdemu obywate
lowi jako tzw. ubezpieczenie ognio
we, jest dziś poważnie rozszerzony i 
unowocześniony. Warto tu może po
dać, iż obecnie PZU odpowiada rów
nież m.in. za szkodę wyrządzoną w 
ubezpieczonych budynkach nawet 
przez przymusowe lądowanie lub u- 
padek samolotu (rozp Rady Min. z 
dn. 20.IX.1957 r. w sprawie obowiąz
kowego ubezpieczenia budynków — 
Dz. U. Nr 52, poz. 254 z późniejszymi 
zmianami).

Niezastąpioną zaletą tego rodzaju 
książki jak recenzowana jest kom
pletność przepisów7 odnoszących się do 
tego działu prawa, który jest przed
miotem książki.

Książka zawiera wszystkie przepi
sy dotyczące problematyki ubezpie
czeń gospodarczych, uszeregowane sy
stematycznie w zależności od działu, 
do którego się te przepisy odnoszą. A 
jest to problematyka niezmiernie bo
gata.

Kodeks cywilny, regulujący umowę 
ubezpieczenia w osobnym tytule 
(art. 805 — art. 834), dzieli ubezpie
czenia na dwa odrębne działy: mająt
kowe (art. 820—828) i osobowe (art. 
829—834). Obydwaj autorzy, doświad
czeni specjaliści w zakresie prawa 
ubezpieczeń, rozpoczynają swą książkę 
od omówienia właśnie tych nadrzęd
nych niejako dla prawa ubezpieczenio
wego przepisów, zaopatrując je ko

mentarzem i orzecznictwem Sądu Naj
wyższego.

Następnym zaś z kolei, mającym za
sadnicze znaczenie dla prawa ubez
pieczeń gospodarczych aktem praw- 
nym jest ustawa z dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych 
i osobowych.

Książka adwokatów Kazimierza Kar- 
śnickiego i Janusza Ławrynowicza 
odznacza się przejrzystym układem, 
który pozwala na szybkie i łatwe o- 
rientowanie się w bogactwie zgroma
dzonego materiału.

Praca ich składa się z czterech roz
działów obejmujących: l. przepisy o- 
gólne, 2. ubezpieczenia obowiązkowe,
3. ubezpieczenia majątkowe dobrowol
ne (umowne) i 4. ubezpieczenia oso
bowe dobrowolne (umowne). Taki u- 
kład książki pozwala każdemu prak
tykowi posługiwać się nią oez trudu 
w codziennej pracy.

Szczególną zaletą jest zamieszczenie 
w książce — obok całości aktów nor
matywnych, jakie w tej materii zo
stały 'ogłoszone — również kompletne
go zbioru tzw. ogólnych warunków 
ubezpieczeń, mających zastosowanie 
przy ubezpieczeniach dobrowolnych. 
A jest tych ogólnych warunków ubez
pieczeń niemało, bo aż 34 rodzaje. 
Nie były one dotychczas nigdzie pu
blikowane, a ich kompletny zbiór w 
książące ogólnodostępnej ukazał się u 
nas po raz pierwszy.

Wśród tych ogólnych warunków u- 
bezpieczenia figuruje nie tylko ubez
pieczenie od uszkodzeń pojazdów sa
mochodowych, znane potocznie jako 
auto-casco, ale figurują również inne 
rodzaje ubezpieczeń, mniej znane, 
jak np. ubezpieczenie szyb i innych 
przedmiotów szklanych, od stłuczenia 
albo ubezpieczenie pasiek, hodowli je
dwabnika morwowego itp.

Książka zawiera szczegółowe omó
wienie definicji poszczególnych pojęć 
z dziedziny prawa ubezpieczeń gos
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podarczych, jak np. pojęcia nieszczęśli
wego wypadku, przy czym autorzy o- 
parli się tu zarówno na doktrynie jak 
i na orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Problematyka prawa ubezpieczeń 
gospodarczych coraz częściej pojawia 
się na wokandzie sądów, przy czym 
nie tylko na tle zagadnień związanych 
z ubezpieczeniem komunikacyjnym. 
Rozwój nowoczesnej, intensywnej gos
podarki, przekształcenie się Polski we 
współczesne państwo przemysłowe, do
konane w wyniku przemian gospodar
czych ostatniego dwudziestopięciolecia, 
uczyniło ubezpieczenia gospodarcze in
tegralnym elementem obrotu gospodar
czego, a co za tym idzie — prawnego.

Jeszcze częściej niż na wokandę są
dów trafiają sprawy ubezpieczeniowe 
na wokandę komisji arbitrażowych, 
których orzecznictwo jest również cy
towane przez autorów książki.

Ubezpieczenie gospodarcze obejmu
jące mienie i odpowiedzialność cywil
ną jednostek gospodarki uspołecznio

nej rodzi wiele problemów prawnych. 
A to bogactwo problematyki prawa 
ubezpieczeń gospodarczych, jego coraz 
szersze zastosowanie w praktyce zmu
sza nas wszystkich do coraz większe
go interesowania się tym działem.

Judykatura, jaka powstaje nieustan
nie w tej dziedzinie, jest odbiciem nie 
tylko analizy problemów  ̂ prawnych, 
ale także rozwoju nowych postaci zja
wisk gospodarczych, powinna więc ona 
być na bieżąco w tego rodzaju pra
cach cytowana.

Komentarz Kazimierza Karśnickiego 
i Janusza Ławrynowicza wyczerpuje 
całość zagadnień związanych z pro
blematyką prawa gospodarczego.

Pożyteczna ta książka szybko znik
ła z półek księgarskich. Życzyć by 
sobie należało, aby następne wydanie 
w szerszym stopniu uwzględniało tezy 
orzecznictwa Sądu Najwyższego i Głó
wnej Komisji Arbitrażowej.

Adw. Zbigniew Czerski

N A C Z E L N A  R A D A  A D W O K A C K A

A. U chw ała  Prezydium Nacze lnej  Rady Adwokackiej

WARUNKI I TRYB USPRAWIEDLIWIANIA NIESTAWIENNICTWA 
Z POWODU CHOROBY ADWOKATA-OBROŃCY W SPRAWACH KARNYCH

(uchw/ałą z dnia 19 listopada 1970 r.)

W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 27, poz. 218 z dnia 
10.XI.1970 r. rozporządzeniem Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz 
Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania 
niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych, 
z którego treści wynika w § 1 zwolnienie obrońców oraz pełnomccników-adwoka- 
tów od obowiązku przedstawiania zaświadczeń lekarza sądowego dla usprawiedli
wienia nieobecności w toku procesu w sprawach karnych, Prezydium Naczelnej 
Rady Adwokackiej u c h w a l a ,  co następuje:


