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Ukazały się:
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego , t. II. 1996 r.
wstęp Adam Jankiewicz
W ydawnictwo C.H. Beck, 1997
Książkowe wydanie urzędowego opracowania obejmującego tezy
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego za drugie półrocze 1996 r.
W zbiorze znajdują się również uchwały i postanowienia dotyczące
powszechnej wykładni ustaw.

Zawieranie umów sprzedaży
według Konwencji Wiedeńskiej
Wojciech Kocot
W ydawnictwo C.H. Beck, 1997
Poradnik podkreśla nowoczesność uregulowań norm międzynarodowych,
zawiera liczne elementy prawnoporównawcze. Ważna pozycja dla tych,
którzy uczestniczą bezpośrednio w międzynarodowym obrocie gospodar
czym, a Konwencja jest dla nich prawem nowym i jeszcze nieznanym.

Kodeks postępowania cywilnego
Maria Jędrzejewska
W ydawnictwo C.H. Beck, 1997
Kolejne, piąte już wydanie broszury zawiera aktualne teksty kodeksu
i związanych z nim przepisów wykonawczych. We wprowadzeniu Maria
Jędrzejewska omawia zmiany kodeksu dotyczące środków zaskarżenia.

Postępowanie odwoławcze
w nowym kodeksie postępowania karnego
Stanisław Zabłocki
Dom Wydawniczy ABC, 1997
Jest to komentarz o charakterze „cząstkowym ” poświęcony po
stępowaniu odwoławczemu. Autor zwraca szczególną uwagę na nowe
unormowania, różne w sposób zasadniczy od znanych w k.p.k. z 1969 r.
Opracowanie to bez wątpienia będzie niezwykle pomocne w codziennej
praktyce, tak dla sędziów i prokuratorów, jak i adwokatów.
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Holding. Wzory umów. Wzory dokumentów. Objaśnienia.
Akty prawne
Maria Kępa, Maria Mieczykowska-Diurdź
W ydawnictwo Prawnicze, 1997
Autorki tej książki, adwokatki, zajmujące się w praktyce dziedziną
prawa gospodarczego opublikowały pracę wypełniającą lukę na rynku
wydawniczym, bowiem ponad 40-letnia przerwa w stosowaniu kodeksu
handlowego spowodował brak doświadczeń w zakładaniu holdingu.
Jako pojęcie prawne holding występuje w prawie spółek, antymonopo
lowym i podatkowym. Zadaniem książki jest pomoc tym, którzy chcą
się swobodnie poruszać po przepisach dotyczących holdingu.

Prawo Znaków Towarowych. Komentarz
Ryszard Skubisz
Wydawnictwo Prawnicze, 1997
Prawna problematyka ochrony znaków towarowych w obrocie wol
norynkowym nabiera coraz większego znaczenia. Obok prawa spółek
i przepisów podatkowych jest najbardziej obecna w praktyce gospodar
czej. W wydaniu tym uwzględniono teksty ustawy o znakach towaro
wych z 1985 r., która została znowelizowana oraz aktów wykonaw
czych. Całość wzbogaca komentarz autora i najnowsze orzecznictwo
z zakresu omawianej tematyki.

Kontrola skarbowa
Wiesław Nuszkiewicz
W ydawnictwo C.H. Beck, 1997
W książce uwzględniono zmianę ustawy o kontroli skarbowej z 7 lis
topada 1996 r., co czyni tę publikację najbardziej aktualną z dotyczą
cych tego zakresu. Omówiono w niej wszystkie nowe uregulowania
prawne, jak: roszczenia przedmiotowego zakresu kontroli, zakresu
czynności kontrolnych (także dostępu do tajemnicy bankowej) i zwięk
szenia uprawnień organów kontroli skarbowej.

Przelew wierzytelności w praktyce bankowej
Zdzisław Osada, Marek P. Wędrychowski
Dom W ydawniczy ABC, 1997
W książce, poza omówieniem unormowania przelewu wierzytelności
w prawie cywilnym, znajduje się przegląd najczęściej stosowanych
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w praktyce bankowej sposobów wykorzystania instytucji przelewu
wierzytelności. Zamieszczono również podstawowe wzory umów i do
kumentów związanych ze stosowaniem przelewu wierzytelności, a tak
że ważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego z tego zakresu.

Kodeks karny
wprowadzenie Andrzej Marek
W ydawnictwo C.H. Beck, 1997
W książce znajdziemy obok przepisów nowego Kodeksu karnego
ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii, o planowaniu rodziny, o ochro
nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich i Europejską Konwencję
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wersja kryminalistyczna
Kazimiera Juszka
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997
W opracowaniu przedstawiono problemy związane z wykrywaniem
sprawców przestępstwa karnego. Omówiono przedmiot, podstawy,
warunki budowy wersji oraz szczegółowo przedstawiono taktykę jej
budowy. Podstawowym problemem, jak pisze we wstępie autorka
książki, było ukazanie przydatności tworzenia wersji kryminalistycz
nych w sprawach dotyczących poważnych przestępstw pospolitych.
W publikacji uwzględniono przepisy nowego Kodeksu karnego i Kode
ksu postępowania karnego.

Zapowiedzi:

Prawo celne w orzecznictwie sądów polskich
Jerzy Chromicki
W ydawnictwo C.H. Beck
W ybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu problematyki prawa
celnego obejmujący okres 1981-1996. W zbiorze obszerne wprowadze
nie, tekst ustawy oraz wybór orzeczeń.
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Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa
Marek Antoni Nowicki
W ydawnictwo C.H. Beck
Ponieważ Europejska Konwencja Praw Człowieka, z racji zawartych
w niej gwarancji, jest najskuteczniejszym instrumentem międzynarodo
wym ochrony praw człowieka, to udostępnienie dorobku myśli praw
niczej ze Strasburga jest bardzo ważne. W książce znajdziemy tekst
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz protokołów ratyfikowa
nych przez Polskę oraz około 2000 orzeczeń jakie zapadły w latach:
1960 do czerwca 1997 r. Dzięki przedstawionemu orzecznictwu ad
wokaci jak i sędziowie będą mogli zapoznać się z orzecznictwem
Komisji i Trybunału, które dotąd nie były dostępne w języku polskim,
a przecież coraz częściej sądy krajowe w państwach, które podpisały
konwencję, powołują się na orzecznictwo sztrasburskie, gdy rozstrzy
gają sprawy związane z prawami człowieka.

Prawo Kultury i Sztuki. Zbiór Przepisów
w opracowaniu Rafała Golata
Pierwsza na rynku wydawniczym pozycja zawierająca całościowe,
usystematyzowane przepisy zawarte w ustawach i aktach wykonaw
czych dotyczące praw autorskich i pokrewnych, szkolnictwa artystycz
nego, kinematografii, struktury administracji w dziedzinie kultury
i sztuki, prawa bibliotecznego, ochrony dóbr kultury i zabytków,
szczególnych uprawnień pracowników instytucji kultury, twórców i ich
rodzin.

Polecamy:

Warszawski zbiór pism, Prawo Spółdzielcze
Lesław Myczkowski
W ydawnictwo C.H. Beck, 1997
Bardzo starannie opracowana książka (również na dyskietce) war
szawskiego adwokata znawcy prawa spółdzielczego. W tomie tym
przedstawiona została problematyka związana z działalnością spół
dzielczości. Są tu wzory pism prawa procesowego i materialnego
z wyjaśnieniami, dotyczące m.in.: statutu, wniosku o rejestrację, pozwu
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o eksmisję byłego członka. Całość zagadnień podzielono na 9 części,
w których można znaleźć zagadnienia związane z: powstaniem i prze
kształceniem spółdzielni, powstaniem członkostwa, przekształceniem
prawa do lokalu, ustaniem członkostwa, eksmisją, egzekucją, sprawami
spadkowymi, małżeńskimi, wynajęciem lokalu.

Umowa spółki cywilnej
Włodzimierz Kubala, Krzysztof Kubala
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997
Książkę opracowano w formie praktycznego poradnika grupującego
zagadnienia od utworzenia spółki, poprzez jej funkcjonowanie do
zaprzestania działalności. Umieszczono tu spójny i przejrzysty wzór
umowy spółki cywilnej, z uwzględnieniem najczęściej spotykanych
w praktyce wariantów, wynikających z norm prawnych i realnych
warunków kształtujących się w kraju wolnego rynku.

Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego
Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski,
Maria Jędrzejewska
Wydawnictwo Prawnicze, 1997
Opracowanie jest klasycznym komentarzem zawierającym objaś
nienia do poszczególnych ksiąg i tytułów. Objaśnienia te pod po
szczególnymi artykułami zostały ujęte w numerowane, obszerne tezy.
Autorzy wykorzystali szeroko orzecznictwo zarówno Sądu Najwyż
szego, jak i sądów apelacyjnych, a także tematyczne piśmiennictwo
prawnicze. Główny nacisk położono na te uregulowania, które mogą
sprawiać trudności w praktycznym zastosowaniu.

Informator Prawniczy, 1998
w opracowaniu Wiesławy Bukowickiej-Szóstakowskiej
Ukazujący się od ponad 40 lat kalendarz dla prawników ma już
swoich stałych odbiorców. Zawiera oprócz kalendarium oraz ogólnych
informacji - część prawną i adresową. Są tu przepisy o kosztach
sądowych, taksie notarialnej oraz aktualne adresy: sądów, prokuratur,
kancelarii komorniczych. Także notatnik adresowo-telefoniczny.
Opracowała:
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