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UKAZAŁY SIĘ:

Sławomir Steinborn
Porozumienia w polskim procesie karnym
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2005

Od 1998 r. funkcjonują w polskim procesie karnym dwie nowe instytucje: skazanie bez
rozprawy (art. 335 i 343 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się przez oskarżonego odpowie-
dzialności karnej (art. 387 k.p.k.). Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą w polskim prawie
karnym procesowym całościową analizę kształtu normatywnego, jaki porozumienia karno-
procesowe uzyskały po „dużej” nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dokonanej usta-
wą z 10 stycznia 2003 r. Ustawa nie ogranicza się wyłącznie do procedury karnej. Obejmuje
także zagadnienia z zakresu prawa materialnego związane z porozumieniami. Mają one dwa
aspekty: pierwszy to zawieranie porozumień przez strony procesowe i związane z tym zagad-
nienia (np. ważność zgody stron, procedura zawierania porozumienia, podmioty uprawnio-
ne, przesłanki zawarcia porozumienia, dopuszczalność cofnięcia zgody itp.). Drugi aspekt
wiąże się z rozstrzyganiem sprawy karnej przez sąd – w wyniku zawarcia takiego porozumie-
nia. W opracowaniu poruszono wiele doniosłych i często kontrowersyjnych zagadnień, takich
jak: charakter prawny i przedmiot porozumień karnoprocesowych, rola sądu w inicjowaniu i
ustalaniu treści porozumienia, problematyka podstawy dowodowej skazania, wymiar kary w
wyroku wydawanym na skutek zawarcia porozumienia czy kontrola odwoławcza wyroków
wydawanych wskutek zawarcia porozumienia. Książka zawiera również szczegółową analizę
przesłanek porozumień karnoprocesowych. Wiele miejsca poświęcono aspektom praktycz-
nym, więc książka będzie przydatna adwokatom, sędziom i prokuratorom.

Henryk Cioch
Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2005

Autor był członkiem ośmioosobowej komisji, powołanej przez Prezydenta RP Alek-
sandra Kwaśniewskiego, która opracowała projekt ustawy – Prawo spółdzielcze. Liczący
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180 artykułów tekst przekazany został do Sejmu. Część pierwsza niniejszego opracowa-
nia zawiera omówienie tekstu prezydenckiego projektu ustawy. Część druga obejmuje
załączniki: tekst prezydenckiego projektu wraz z uzasadnieniem, tekst aktualnie obo-
wiązującej ustawy z 16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze oraz teksty trzech odręb-
nych ustaw spółdzielczych (o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r., o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych z 7 grudnia 2000 r., o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych). Autor nie omawia trzech ww. odrębnych ustaw spół-
dzielczych, gdyż zachowują one moc obowiązującą. Projekt ustawy – Prawo spółdziel-
cze w części szczegółowej reguluje tylko spółdzielnie pracy, spółdzielnie rolnicze oraz –
po raz pierwszy – spółdzielnie uczniowskie i spółdzielnie rzemieślnicze. W przypisach
autor wskazuje jedynie na podstawową literaturę. Szczególnie przydatny jest komen-
tarz K. Pietrzykowskiego do zmienionego w 1994 r. w sposób istotny prawa spółdziel-
czego.

Praca zbiorowa
Mała Encyklopedia Prawa
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Na blisko 900 stronach autorzy zawarli kompendium wiedzy obejmujące wszystkie
dziedziny prawa, w szczególności: prawo administracyjne, cywilne, finansowe, handlo-
we, karne, konstytucyjne, międzynarodowe publiczne, pracy i ubezpieczeń społecz-
nych oraz teorii państwa i prawa. Encyklopedia jest dziełem zbiorowym zespołu na-
ukowców z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autorzy postawili sobie za cel zachowanie jednolitej konwencji i metody opracowania
poszczególnych haseł. Starali się także przedstawić poglądy przyjmowane w doktrynie i
orzecznictwie. Encyklopedia przeznaczona jest dla studentów kierunków, na których
wykładane są nauki prawne oraz dla osób, które poszukują elementarnej wiedzy z za-
kresu prawa.

Kazimierz J. Pawelec
Prawo o ruchu drogowym
Zasady bezpieczeństwa. Kierowca. Wypadki. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Komentarz składa się z dwóch części: pierwsza zawiera ogólną charakterystykę ustawy –
Prawo o ruchu drogowym, jak również omówienie podstawowych pojęć wchodzących w
skład szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa. Część druga jest komentarzem do usta-
wy i omówiono w nim zagadnienia dotyczące kierujących – jako podmiotów znajdujących
się w zakresie działania organów Policji, prokuratury i sądów.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do praktyków: policjantów, prokuratorów,
sędziów, adwokatów, a także aplikantów i studentów prawa, zainteresowanych zagadnie-
niami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kazimierz J. Pawelec jest adwokatem, autorem
wielu publikacji z zakresu prawa drogowego i karnego.
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POLECAMY:

Kodeks cywilny Ukrainy
Wybrane rozdziały regulujące stosunki gospodarcze
Wydawnictwo ERIDA, Zielonka 2005

Jednym z następstw ukraińskiej „pomarańczowej rewolucji” jest wzrost zainteresowania
tym krajem i dobry klimat dla aktywniejszej działalności gospodarczej na jej terytorium.
Przedsiębiorcy zaczęli więc interesować się ukształtowanym w ostatnich paru latach syste-
mem prawnym Ukrainy, w tym prawem gospodarczym. Ważna jest świadomość pewnej, a
niekiedy bardzo znaczącej, odmienności polskiego i ukraińskiego systemu prawnego. Na-
wet niedawne regulacje prawne są w jakimś stopniu konsekwencją obowiązujących wcze-
śniej na Ukrainie zasad funkcjonowania państwa, uwarunkowań historycznych i politycz-
nych. Panuje przekonanie, że rynek ukraiński jest trudny, a niezrozumienie zasad jego funk-
cjonowania działa zniechęcająco na autorów ciekawych niekiedy inicjatyw. Publikacja po-
wstała dzięki finansowemu wsparciu Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraiń-
skiej PAUCI.

Ułatwia pokonywanie barier utrudniających współpracę gospodarczą, zwłaszcza pomię-
dzy przedsiębiorstwami Polski i Ukrainy. Publikacja przedstawia podobieństwa i różnice w
systemie prawnym obu krajów. Ukraińskim partnerem tego projektu jest Centrum „Demo-
kracja i Rozwój” z Kijowa, jednym z konsultantów – dyrektor Centrum Prawa Porównaw-
czego Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy. Publikacja przedstawia stan prawny na dzień
1 stycznia 2005 r. Kodeks cywilny Ukrainy może zaskoczyć – zarówno ze względu na treść,
jak i formę. Przede wszystkim reguluje inny zakres stosunków prawnych niż jego polski od-
powiednik. Są to oczywiście stosunki cywilnoprawne, rozumiane jednak odmiennie niż u
nas. Opracowanie uwypukla różnice pomiędzy aktem ukraińskim a rozwiązaniami polskimi
– w zakresie dotyczącym bezpośrednio obrotu gospodarczego. Prawo ukraińskie jest two-
rem innej kultury prawnej, choć podobnie jak polskie dąży do zapewnienia swoim obywa-
telom możliwie najszerszych swobód gospodarczych oraz bezpieczeństwa uczestnikom
obrotu.

Kodeks gospodarczy Ukrainy
Wydawnictwo ERIDA, Zielonka 2005

Zgodnie z Konstytucją Ukrainy, Kodeks gospodarczy wprowadza prawne podstawy dzia-
łalności gospodarczej oparte na różnorodności podmiotów i różnorodności form własności.
Jest podzielony na dziewięć rozdziałów oraz 41 tytułów. Podobnie jak w Kodeksie cywilnym
Ukrainy, tu również zauważalne są uwarunkowania historyczne i polityczne. Rozdział I Ko-
deksu gospodarczego Ukrainy omawia podstawowe zasady i założenia działalności gospo-
darczej. Określony został przedmiot regulacji Kodeksu oraz podmioty działalności gospo-
darczej zwane uczestnikami stosunków w dziedzinach gospodarowania.

Uczestnikami ww. stosunków, zgodnie z art. 2 Kodeksu, są zarówno podmioty gospoda-
rowania, jak również konsumenci, organy władzy państwowej i samorządu terytorialnego
wyposażone w kompetencje gospodarcze, osoby fizyczne, organizacje społeczne i inne
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występujące w charakterze założycieli podmiotów gospodarowania bądź sprawujące na
podstawie stosunków własności uprawnienia organizacyjno-gospodarcze. Kodeks gospo-
darczy Ukrainy nie reguluje stosunków majątkowych i niemajątkowych uregulowanych w
Kodeksie cywilnym Ukrainy. Nie reguluje także tzw. stosunków ziemskich, górniczych, le-
śnych i wodnych dotyczących wykorzystywania i ochrony środowiska naturalnego, obsza-
rów i obiektów przyrody będących pod ochroną, w tym powietrza atmosferycznego. Ko-
deks nie reguluje również stosunków pracy, stosunków finansowych z udziałem podmiotów
gospodarowania powstających w trakcie opracowywania i kontroli realizacji budżetów
wszystkich poziomów. Kodeks gospodarczy Ukrainy częściowo reguluje stosunki gospodar-
cze dotyczące handlu morskiego. W pozostałym zakresie są one regulowane przez Kodeks
handlu morskiego Ukrainy. Zgodnie z treścią art. 403 niniejszego Kodeksu, na terytorium
Ukrainy mogą być tworzone specjalne strefy ekonomiczne różnego rodzaju: wolne strefy
celne i porty, strefy eksportowe i tranzytowe, składy celne, parki technologiczne, strefy pro-
dukcyjne, turystyczno-rekreacyjne, ubezpieczeniowe, bankowe itp.

Zdzisław Krzemiński
Historia warszawskiej adwokatury
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Książka została napisana przez adwokata, doktora prawa – Zdzisława Krzemińskiego,
autora licznych i cenionych książek z zakresu procedury cywilnej, prawa rodzinnego, ustro-
ju oraz historii adwokatury, a ponadto artykułów z różnych zakresów prawa – publikowa-
nych również na łamach „Palestry”. W „Historii warszawskiej adwokatury” autor sięga aż
do okresu upadku I Rzeczpospolitej.

Pokazuje dzieje tej grupy zawodowej w okresie zaborów, Polski międzywojennej, w po-
nurych czasach niemieckiej okupacji – po wydarzenia współczesne. Autor szczególną wagę
przykłada do przedstawienia patriotycznych postaw warszawskich adwokatów. Ich losy
ukazuje na tle historycznych wydarzeń tamtych czasów.

Oprac.:  Agnieszka Metelska


