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  ♦
■  Czesława Żuławska: 

Zasady prawa gospodarczego prywatnego

„Wydawnictwo Sejmowe” Warszawa 1995, ss. 56.

W „Wydawnictwie Sejmowym” ukazała się praca sędziego Sądu 
Najwyższego prof. dr. hab. Czesławy Żuławskiej omawiająca w zwarty 
i precyzyjny sposób zasady rządzące prawem gospodarczym prywat
nym. Praca niezbyt obszerna, bo licząca zaledwie 56 stron, zawiera 
jednak olbrzymi materiał, dający każdemu czytelnikowi podstawy do 
dalszych przemyśleń. Można podziwiać, że w tak zwięzły i syntetyczny 
sposób udało się Autorce przedstawić zagadnienie stanowiące fun
dament prawa gospodarczego prywatnego.

Część pierwsza opracowania zawiera omówienie aksjologicznej 
podstawy prawnej regulacji życia gospodarczego, pojęcie prawa gos
podarczego, metody oddziaływania przez państwo -  drogą prawa -  na 
gospodarkę, specyfikę relacji prawa i gospodarki w okresie transfor
macji systemu gospodarczego i specyfikę źródeł prawa gospodarczego. 
Już ta część wstępna, licząca 23 strony, orientuje czytelnika w zasad
niczych kwestiach prawa gospodarczego w okresie transformacji sys
temu gospodarczego i przebudowy w państwo prawa. W przystępny 
i komunikatywny sposób zaprezentowane zostały problemy niekiedy 
trudne, a często i takie, których istnienie przyjmujemy bez głębszego 
zastanowienia się.

W części szczegółowej Autorka wymienia ogólne zasady prawa 
-  specyfikę gospodarczo-prawną, do których zalicza: zasadę prawo
rządności w państwie prawa, zasadę wewnętrznej koherencji prawa, 
zasadę stabilności prawa, zasadę wykonalności prawa oraz zasadę 
zapewnienia warunków powszechnej znajomości prawa.

Omawiając zasady szczególne prawa gospodarczego prywatnego, 
Autorka wylicza: zasadę zgodności regulacji prawnej z prawidłami 
ekonomicznymi, zasadę wolności gospodarczej, zasadę równości pod
miotów gospodarczych, zasadę ochrony rynku i wolności konkurencji, 
zasadę podwyższenia poziomu wymagań wobec profesjonalistów, zasa
dę ochrony zaufania i interesu strony typowo słabszej, zasadę auto
nomii woli, zasadę uwzględniania zmienionych warunków gospodar
czych oraz zasadę pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Już to wyliczenie wystarczająco ukazuje bogactwo problemów, 
które zostały poruszone w pracy. Zdumiewa zwarty sposób przed
stawienia trudnych przecież zagadnień. Czytelnik pozostaje pod
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wrażeniem, że w pracy nie ma ani jednego zbędnego zdania, a może 
nawet słowa.

Omawiana praca stanowi pokłosie wykładów wygłoszonych przez 
Autorkę w czasie aplikacji legislacyjnej zorganizowanej w Urzędzie 
Rady Ministrów. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że praca jest 
interesująca jedynie dla osób uczestniczących w procesie tworzenia 
prawa. Powinien z jej treścią zapoznać się nie tylko legislator, ale także 
prawnik interesujący się życiem gospodarczym, a szczególnie sędzia 
orzekający w sprawach gospodarczych, adwokat i radca prawny wy
stępujący w tego rodzaju sprawach, a także notariusz przygotowujący 
akty notarialne, których treścią jest sfera szeroko rozumianej gospoda
rki.

Polecając zapoznanie się z omawianą pracą, podkreślić trzeba, że 
Autorka z talentem i znakomitym znawstwem tematu uwypukla nie 
tylko aktualny stan prawny, ale także umiejętnie odnosi się do roz
wiązań, które były znane i stosowane w okresie poprzednim.

Opracowanie stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat 
zasad prawa gospodarczego prywatnego i dlatego zadowoli przede 
wszystkim prawników pracujących bezpośrednio w sferze gospodar
czej, a także sędziów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych.
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