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PRZEGLĄD
CZASOPISM PRAWNICZYCH
Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 9, 1994 r.
Prawa człowieka to problem wciąż aktualny, dlatego z zadowole
niem należy przyjąć wszelkie wydawnictwa tej problematyce po
święcone. Numer w całości poświęcony jest właśnie problematyce
Praw Człowieka. Znajdujemy w nim artykuł R.M. Małajnego „Kon
fesyjne przesłanki uchwalenia amerykańskiej Karty Praw” , artykuł A.
Bisztygi „Geneza Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności oraz Europejskiego Trybunału Praw Czło
wieka” , artykuł B. Mikołajczyk „Znaczenie i funkcje urzędu Wysokie
go Komisarza ONZ do spraw uchodźców” , artykuł P. Bachert „Status
prawny imigrantów w Niemczech” , artykuł A. Łabno-Jabłońskiej
„Zasada socjalnego i demokratycznego państwa prawnego a koncepcja
praw i wolności w Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. Wybrane zagad
nienia” , artykuł E. Róth, Allan-Es Jogtudamaczyi Kar, M. Egyetem
„Prawa oskarżonego i środki przymusu ograniczające wolność w wę
gierskiej procedurze karnej” , artykuł A.Ch. Nygard „Prawa człowieka
w ramach międzynarodowego prawa ochrony środowiska” , artykuł L.
Zacharko „Sądowa kontrola decyzji administracyjnych jako gwarancja
ochrony praw i interesów obywateli” , artykuł M. Jagielskiego „Zasada
powszechności wyborów w III RP w świetle praw człowieka” oraz
artykuł Z. Kantyka „Polityka i prawa człowieka - tomistyczny punkt
widzenia” .

Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 2, 1994 r.
Na uwagę zasługuje artykuł E. Płonki „Odpowiedzialność odszkodo
wawcza członków zarządu spółki kapitałowej wobec spółki (art. 292
i 474 k.h.). Ponadto znajdziemy w numerze artykuł J. Skąpskiego
„Konwencja EWG z 19 czerwca 1980 o prawie właściwym dla
zobowiązań umownych jako «model» dla regulacji międzynarodowego
prawa obligacyjnego w prawach krajowych, ze szczególnym uwzględ
nieniem prawa polskiego” oraz artykuł J. Ciszewskiego „Aktualne
zagadnienia dotyczące umów o obrocie prawnym w stosunkach między
Polską a innymi państwami (sukcesja umów przez nowe państwa, nowe
umowy i zakres terytorialnego zastosowania). W numerze opublikowa
ny jest w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim
i polskim tekst Konwencji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o pra
wie właściwym dla zobowiązań umownych.
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Przegląd Prawa Handlowego nr 5, 1994 r.
W całości numer poświęcony jest problematyce nowego prawa
autorskiego, podjętego w obszernym i szczegółowym artykule przez
T. Grzeszak, a zatytułowanym „Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” .

Edukacja Prawnicza nr 6, 1994 r.
Poza stałymi rubrykami: kazusy, orzecznictwo i przegląd uniwer
sytecki, znajdziemy w numerze artykuł A. Marka „Europejska Kon
wencja Praw Człowieka a polskie prawo karne procesowe” , artykuł J.
Okolskiego i A. Świstowskiej „Kilka uwag na temat obrotu gospodar
czego (handlowego)” oraz artykuł A. Walczak-Żochowskiej „Polskie
prawo nieletnich - zagadnienia procesowe, cz. III” .

Państwo i Prawo nr 6, 1994 r.
Zeszyt m.in. zawiera artykuł E. Łętowskiej „Ochrona konsumenta:
negatywny spór kompetencyjny?” , artykuł L. Bara „Publiczna sub
sydialna działalność w gospodarce rynkowej (Wybrane zagadnienia
prawne)” , artykuł T. Wosia „Termin, warunek i zlecenie w prawie
administracyjnym” . Ponadto znajdziemy artykuł J. Szumskiego „Mo
del leczenia osób uzależnionych w projekcie kodeksu karnego wyko
nawczego” , artykuł J. Znamiec „Gmina jako strona jurysdykcyjnego
postępowania administracyjnego” , artykuł K. Gołyńskiego „W spra
wie interpretacji artykułu 139 ordynacji wyborczej do Sejmu” ,
artykuł R. Hary „Władcze uprawnienia państw a ochrona środowiska
w prawie morza (Zagadnienia W ybrane)” , artykuł W. Nasiłowskiego
i J. Markiewicza „Prawno-lekarska i toksykologiczna kontrola trzeź
wości (Stan i perspektywy)” oraz artykuł B. Kunickiej-Michalskiej
„Nowy kodeks kamy Peru” .

Rejent nr 6, 1994 r.
Uwagę zwraca artykuł A. Szpunara „Zmiana tekstu weksla” .
Ponadto artykuł A. Lichorowicza „Nabywanie nieruchomości położo
nych na terenie Polski przez cudzoziemców z Unii Europejskiej
w świetle układu stowarzyszeniowego” , artykuł P. Dubowskiego
„Publiczny obrót papierami wartościowymi” oraz artykuł M. Stańko
„Zasiedzenie nieruchomości przez gminę i inne komunalne osoby
prawne” .
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Przegląd Prawa Handlowego nr 6, 1994 r.
Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce wiążą się z działalnością
inwestycyjną, którą na przykładzie spółki akcyjnej omawia J. Weiss
w artykule „Działalność inwestycyjna spółki akcyjnej” . Ponadto znaj
dziemy artykuł A. Dyoniaka, podejmujący zagadnienie wywołujące
ostatnio dosyć duże zainteresowanie doktryny, zatytułowany „Umowa
spółki cywilnej ze skutkiem wewnętrznym” . Ciągle aktualną prob
lematykę przekazu podejmuje P. Bańczyk w artykule „Zarys charak
terystyki przekazu” .

Przegląd Ustawodawstawa Gospodarczego nr 6, 1994 r.
Problematykę zabezpieczenia należnych budżetowi dochodów z po
datków podejmuje J. Sokołowski w artykule „Zobowiązania podat
kowe” . Ponadto interesujący artykuł G. Tracza „Spółka komandytowa
jako spółka kapitałowa?” oraz artykuł R. Zakrzewskiego „Autorska
i prawna ochrona programów komputerowych” . Na uwagę zasługuje
również artykuł A. Kempliciskiego „Kształt prawa gospodarczego.
Ocena kompleksowości rozwiązań (artykuł dyskusyjny)” .

Rejent nr 7 i 8, 1994 r.
Problematyka proponowana w numerze zasługuje na szczególną
uwagę, a przede wszystkim artykuł A. Szpunara „Forma umowy
poręczenia” , artykuł M. Pożniak-Niedzielskiej „Użycie cudzego na
zwiska jako znaku towarowego” , artykuł J. Weissa „Klasyfikacja
postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” , ar
tykuł E. Warzochy „Postępowanie przynaglające w sprawach wieczystoksięgowych” , artykuł M. Czapskiej-Gómikiewicz „Agencja Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa - zagadnienia wybrane” , artykuł J. Jacyszyna „Spółka cicha jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce” , artykuł M. Celichowskiego „Zaspokojenie wierzycieli
likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego” .

Przegląd Prawa Handlowego nr 7-8, 1994 r.
W numerze znajdziemy artykuł P. Nazarewicza „Likwidacja majątku
masy upadłości (I)” , artykuł D. Pawłyszcze „Postępowanie cywilne
i administracyjne z udziałem syndyka oraz egzekucja z masy upadłości” .
Na uwagę zasługuje ponadto artykuł M. Litwińskiej „Sytuacja prawna
komandytariusza w spółce komandytowej” oraz artykuł A. Swistowskiej
„Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji” .
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Przegląd Ustawodawstawa Gospodarczego nr 7-8, 1994 r.
Na uwagę zasługuje artykuł O. Gómiok „Przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu i mieniu w Projekcie Kodeksu Karnego,
będący próbą wywołania dyskusji nad tą problematyką. Ponadto w nu
merze znajdziemy artykuł T. Kuczyńskiego „Podmiot gospodarczy
i pracodawca jako kategorie prawa własności przemysłowej” , artykuł
Z. Ofiarskiego „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” , a także
artykuł Z. Czarnika „Prawo użytkowania nieruchomości Skarbu Państ
wa lub gminy a łączenie i podział spółdzielni” i artykuł T. Jędrzejews
kiego „Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo pol
skie” . Warto zapoznać się z artykułem R. Zakrzewskiego i W.
Jasińskiego zamieszczonym w rubryce „Konsultacje” , a dotyczącym
sytuacji w bankowości, zatytułowanym „Wybrane problemy bezpie
czeństwa systemu bankowego w okresie transformacji gospodarczej” .

Przegląd Prawa Handlowego nr 9, 1994 r.
W numerze znajdujemy artykuł M. Pyziak-Szefnickiej „Kilka uwag na
temat ochrony przed narzucaniem nieuczciwych warunków umowy” ,
a także artykuł S. Biernata „Podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej - wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda” oraz
artykuł K.H. Jabłońskiego „Ustawa o restrukturyzacji finansowej przed
siębiorstw i banków - pierwszy rok doświadczeń - bankowe postępowa
nie ugodowe” . W numerze znajduje się część II artykułu P. Nazarewicza
„Likwidacje majątku masy upadłościowej (II)” .

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z. 3, 1994 r.
Jubileusz 75-lecia poznańskiego Wydziału Prawa upamiętniony zo
stał na łamach czasopisma artykułami: E. Borkowskiej-Bagieńskiej
„Jubileusz poznańskiego Wydziału Prawa” , B. Błażejczyka „Alfred
Ohanowicz - początki cywilistyki poznańskiej” , W. Łączkowskiego
„Profesor Edward Taylor” , Z. Ziembińskiego „Czesława Znamierows
kiego wkład do rozwoju poznańskiego Wydziału Prawa” , Z. Janowicza
„Marian Zimmermann - uczony i człowiek” , H. Olszewskiego „Zyg
munt Wojciechowski - poznańska szkoła historii prawa” oraz Z.
Krzakiewicza „Powiązania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Uni
wersytetem im. Adama Mickiewicza” . Na uwagę zasługuje ponadto
artykuł Z. Niedbały „Podstawowe zmiany w prawie spółdzielczym
w świetle projektowanej ustawy” oraz artykuł A. Dyoniaka „Pozycja
nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego” .
Oprać. P aw eł P anek
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