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Przegląd Sądowy nr 3, 1994 r.
W numerze znajduje się m.in. artykuł K. Buchały „W sprawie tzw.
sprawstwa pośredniego i pokrewnych form sprawstwa” , J. Sztombki
„Granice waloryzacji sądowej z art. 3581 § 3 k.c.” oraz artykuł A.
Zielińskiego „Załącznik do protokołu posiedzenia sądu (art. 161
k.p.c.)” . Projekty zmian w k.k., tym razem w zakresie tzw. przestępst
wa ciągłego omawia A. Zoll w artykule „Problemy tzw. przestępstwa
ciągłego w propozycjach projektu kodeksu karnego” .

Rejent nr 3, 1994 r.
W numerze znajdziemy wiele interesujących artykułów, m.in. artykuł
A. Drozda „Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawowego prawa
pierwokupu na rzecz gminy” , w którym autor porusza problemy
związane z wykonaniem prawa pierwokupu przez gminę na podstawie
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1985
r. oraz artykuł A. Mączyńskiego „Pojęcie i charakter prawny przydziału
lokalu spółdzielczego” , w którym autor stawia tezę, iż przydział lokalu
spółdzielczego jest jednostronną czynnością prawną, która skutkuje
ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu. Ponadto znajdziemy
artykuł W. Kalińskiego i F. Zolla „Pełnomocnictwo niegasnące mimo
śmierci mocodawcy” , w którym autorzy wskazują m.in. na wiele
zagadnień związanych z koncepcją pełnomocnictwa mortis causa.
Szczególnym ze względu na poruszaną problematykę jest artykuł J.
Preussner-Zamorskiej „Uwagi na temat zakazu reklamowania wolnych
zawodów” , w którym autorka przedstawia własne, dodajmy, kont
rowersyjne poglądy dotyczące reklamy w wolnych zawodach i krytycz
ną ocenę zbioru zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Przegląd Sądowy nr 4, 1994 r.
W numerze J.R. Kubiak i J. Kubiak w artykule „Odpowiedzialność
dyscyplinarna sędziów” piszą m.in. o przesłankach odpowiedzialności
dyscyplinarnej sędziów, czynach objętych odpowiedzialnością dyscyp
linarną oraz zwięźle omawiają orzecznictwo dyscyplinarne. Ponadto
artykuł J. Sucheckiego „Wybrane zagadnienia prawa upadłościowego” ,
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artykuł T. Justyńskiego „Ugoda pomiędzy nabywcą samochodu a profe
sjonalnym sprzedawcą o wydanie w ramach rękojmi nowego samo
chodu” , artykuł J. Gudowskiego „Naprawienie szkody wodnej po
nowelizacji art. 64 ust. 2 prawa górniczego” oraz artykuł St. Owczars
kiego „Problematyka postępowania operacyjnego w świetle prawa
i praktyki” .

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
z. 1, 1994
W numerze zamieszczony został interesujący artykuł M. Tarnows
kiego „Zabójstwa w ujęciu projektu kodeksu karnego z 1993 roku” ,
omawiający trzy rodzaje zabójstw: zabójstwo podstawowe (zwykłe),
tzw. zabójstwo ciężkie oraz zabójstwo lekkie (tzw. uprzywilejowane) j
oraz artykuł J. Napierały „Istotne naruszenie zobowiązania jako prze
słanka odpowiedzialności kontraktowej w konwencji wiedeńskiej” , |
w którym autor podejmuje próbę usystematyzowania problemów, które
mogą się wyłonić w zakresie umów międzynarodowej sprzedaży
towarów, do których odnosi się konwencja wiedeńska.

Praca i zabezpieczenie społeczne nr 4, 1994
W numerze zwraca uwagę artykuł J. Boruty i Z. Górala „O
niektórych problemach współczesnego syndykalizmu” , w którym auto
rzy podejmują m.in. problematykę związaną z kryzysem związków
zawodowych i dróg prowadzących do jego przezwyciężenia oraz
artykuł L. Florka „Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewy
płacalności pracodawcy” , w którym autor omawia podstawowe prob
lemy związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco
dawcy.

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
Kraków, Rocznik 1994, red. A. Świątkowski
Tom ten, zawierający wiele artykułów, został przygotowany z myślą
o tych, którzy w przyszłości zdecydują się - w ramach koncepcji
kształcenia ustawicznego - podjąć studia z zakresu prawa pracy. Tom
podejmuje aktualne problemy polskie, międzynarodowego i porównaw
czego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz polityki
społecznej.
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Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3, 1993
W zeszycie znajduje się artykuł S. Sołtysińskiego „Zgrupowania
spółek. Zarys problematyki prawnej” , w którym autor omawia m.in.
strukturę organizacyjną i typowe cechy zgrupowania spółek oraz
przegląd podstawowych problemów występujących w procesie tworze
nia i zarządzania zgrupowaniami spółek; A. Szpunara „Przyczynienie
się poszkodowanego do wypadku drogowego” , w którym autor podej
mując ten tak kontrowersyjny w polskim piśmiennictwie problem,
mając na uwadze zmiany systemowe, dokonuje aktualnych analiz
doktryny i orzecznictwa dotyczących zjawiska przyczynienia się po
szkodowanego do wypadku drogowego. Ponadto na uwagę zasługuje
artykuł J. Barta i R. Markiewicza „Problemy prawa autorskiego
związane z rewaloryzacją zabytkowych budynków” , w którym autorzy
zajmują się m.in. wynikiem rewaloryzacji jako przedmiotem prawa
autorskiego, podmiotem prawa autorskiego do wyników rewaloryzacji,
treścią prawa autorskiego do wyników rewaloryzacji, ochroną autor
skich praw osobistych twórców rewaloryzowanych budynków oraz
artykuł M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej „Prawo właściwe dla praw
autorskich - najnowsze tendencje w Europie”, w którym autorka
omawia m.in. projekt Ulmera oraz problematykę prawa właściwego dla
praw autorskich w nowych europejskich ustawodawstwach z zakresu
prawa prywatnego międzynarodowego, ewolucję pojęcia prawa kraju
ochrony w najnowszej doktrynie niemieckojęzycznej oraz problematy
kę prawa kraju ochrony jako statutu prawa autorskiego. W tomie
znajduje się tłumaczenie T. Jasudowicza Deklaracji Praw Osób Należą
cych do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Języ
kowych oraz Europejska Konwencja o Ochronie Mniejszości wraz
z komentarzem i wprowadzeniem tłumacza.

Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 4, 1993
W zeszycie interesujący artykuł A. Zielińskiego „Zagadnienie prawa
własności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego” ,
artykuł M. Bednarek „Koncepcja własności w dobie transformacji
ustrojowej w Polsce” , w którym autorka analizuje koncepcję własności
na gruncie zmian w kodeksie cywilnym i Konstytucji. Ponadto artykuł
M. Nestorowicza „Odpowiedzialność za produkt” , w którym autor
analizuje problematykę odpowiedzialności za produkt na tle uregulo
wań polskich i międzynarodowych, posiłkując się orzecznictwem sądo
wym i dyrektywami organizacji międzynarodowych oraz artykuł W.
Fikentschera „O wspólnym rodowodzie konkurencji i umowy. Roz
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ważania nad cywilnoprawną ochroną zaufania” , w którym autor uważa,
że wspólnym źródłem konkurencji i związanym z umową zaufaniem
jest pojęcie ryzyka. J. Ciszewski w artykule „Polsko-niemiecki układ
o ułatwieniu obrotu na podstawie konwencji haskiej z dnia 1 marca
1954 r. dotyczącej procedury cywilnej” omawia podstawowe zagad
nienia związane z wejściem w życie układu polsko-niemieckiego.
W zeszycie znajduje się również treść wspomnianego układu pol
sko-niemieckiego.
Oprać. P aw eł Panek

240

