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Stanowisko Zarządu Głównego Zrzeszenia
Prawników Polskich

w sprawie przestępczości korupcyjnej i aferowej
z dnia 18 stycznia 1992.

Zarząd Główny Zrzeszenia Prawni
ków Polskich w uchwale z 18 stycznia 
1992 r. przedstawił swoje stanowisko 
w sprawie przestępczości korupcyjnej 
i aferowej.

Z bardzo obszernej, wielostronicowej 
uchwały, omawiającej wiele różnorod
nych wątków, przytaczamy następujące 
obszerniejsze fragmenty.

„...Zwalczanie przestępczości koru
pcyjnej i aferowej wymaga prowadzenia 
odpowiedniej polityki tworzenia pra
wa... Polityka tworzenia prawa wymaga 
nie tylko ścisłego przestrzegania zasad 
techniki i procedury legislacyjnej, ale 
i szerokich działań mających na celu za
pewnienie skuteczności prawa. Obowią
zywać winna zasada: jak największa 
skuteczność przy jak najmniejszej repre
syjności prawa. Pośpiech, zbyt mała 
ilość prawników w organach ustawo
dawczych, stałe nowelizacje powodują, 
że są naruszane obowiązujące zasady te
chniki i procedury legislacyjnej. Powo
duje to liczne wątpliwości interpreta
cyjne, powstawanie pozornych lub pra
wdziwych luk w niechlujnie tworzonych 
przepisach. To wszystko jest potem 
wykorzystywane do różnych „nieczys
tych interesów”. Należy więc wzmocnić 
służby prawne i rolę prawników, znają
cych rzetelnie trudne rzemiosło legisla
cyjne w organach władzy i administra

cji... Nasilenie przestępczości korupcyj
nej i aferowej ma swoje przyczyny nie 
tylko w generalnym lekceważeniu i pró
bach upolitycznienia prawa, popełnia
nych błędach w technice i procedurze 
legislacyjnej, braku jakiejkolwiek poli
tyki tworzenia prawa i związanej z nią 
nierozłącznie oceny jego skuteczności, 
destabilizacji zawodów prawniczych 
i nieodpowiedzialnym obniżaniu rangi 
i powagi władzy sądowej, ale także 
w pojawieniu się nowych zjawisk zwią
zanych z wdrażanym nowym modelem 
gospodarczym. Te ostatnie zjawiska 
patologiczne występują powszechnie 
w krajach o gospodarce wolnorynkowej. 
Są opisane w literaturze fachowej, nie 
wyłączając literatury polskiej. Były jed
nym z głównych tematów V Kongresu 
Narodów Zjednoczonych w Genewie 
w 1975 r., poświęconego zapobieganiu 
przestępczości i postępowaniu z przestę
pcami. Stąd nie można przyjąć tłuma
czenia, że wkraczając na drogę budowa
nia nowego modelu gospodarczego zo
staliśmy zaskoczeni nowym, nieznanym 
zjawiskiem patologicznym...

Brakuje też ścisłej koordynacji dzia
łań oraz szybkiego, wzajemnego prze
pływu informacji służb celnych, skarbo
wych, finansowych, policyjnych oraz or
ganów prokuratorskich. Niezależnie od 
potrzeby ścisłej koordynacji i synchroni-

75



Stanowisko Zarzadu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich

zacji ich działań wymagają one naty
chmiastowego wzmocnienia kadrowe
go, technicznego i organizacyjnego...

...Należałoby także dokonać odpo
wiedniej nowelizacji kodeksu karnego 
w części poświęconej przestępstwom 
przeciwko mieniu oraz przestępstwom

gospodarczym. Dotychczasowe regula
cje nie są dostosowane do form patologii 
społecznej powstającej w ramach gospo
darki wolnorynkowej i szerokiego dopu
szczenia do naszej gospodarki kapitału 
zagranicznego...”

„ O R Z E C Z E N IA ”

>■  Aktualne orzecznictwo SN i NSA na dyskietkach oferuje „MARKA” 
Sp. z o.o. właściciel pelnotekstowego systemu informacji komputero
wej

»■  Baza zawiera ponad 13 tys. orzeczeń, jest co kwartał aktualizowana 
i uzupełniana. Instalacja wymaga komputera PC/XT/AT oraz dysku 
twardego.

>■  Przewidziano: możliwość wyszukiwania m.in. wg artykułów przepi
sów prawnych, haseł tematycznych, dal wydania: przjazny sposób za
dawania pytań, wyświetlania i drukowania wyników.

>  Nowa jakość za niską cenę.
>  Z zawartością bazy danych można zapoznać się w Ośrodku Badaw

czym Adwokatury w Warszawie Al. Ujazdowskie 49, tel. 21-44-12

adres do korespondencji:

Warszawa 9 skr. poczt. 39

O rganizujem y szkolenia
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