ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH CIĄGŁYCH – NOWOŚCI

 Państwo i Prawo
Nr 10/2013
dr Paweł Łuczyński, Zakaz reformationis in peius w kontekście niektórych zasad procesu
karnego
dr Justyna Żylińska, Konfrontacja biegłych jako metoda wyjaśnienia sprzeczności między
różnymi opiniami w tej samej sprawie
Nr 11/2013
dr Małgorzata Gałązka, Przywłaszczenie na szkodę współwłaściciela w świetle polskiego
prawa karnego
prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz, Dyskusja nad reformą prawa karnego - Czy nowelizacja
przepisów o podżeganiu i pomocnictwie jest potrzebna?

 Palestra
Nr 11-12/2013
Andrzej Zwara, Idziemy szybko, w dobrą stronę
Maciej Gutowski, Kilka słów o projekcie nowego Prawa o adwokaturze
Anisa Gnacikowska, Nadzór a niezależność. Czy adwokatom potrzebna jest trzecia instancja?
Michał Sienkiewicz, Postępowanie dyscyplinarne powinno pozostać przy samorządzie
Tomasz Tadeusz Koncewicz, Prawo do rzetelnego postępowania w europejskiej przestrzeni
prawnej. Jaka procedura? Jakie prawo?



Monitor Prawniczy

Nr 21/2013 11-11-2013
Igor Zgoliński, Obligatoryjny udział obrońcy na posiedzeniu w przedmiocie dalszego
stosowania środka zabezpieczającego

 Prokuratura i Prawo
Nr 11/2013
dr hab. Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle
doświadczeń amerykańskich
dr Katarzyna Banasik, Dolus generalis w nauce polskiej i austriackiej
dr Adam Kwieciński, Utrzymanie tymczasowego aresztowania w trybie art. 264 § 3 k.p.k. w
świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
dr Anna Zofia Krawiec, Kurator jako podmiot reprezentujący małoletniego pokrzywdzonego
w postępowaniu karnym
dr Michał Gabriel-Węglowski, O zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutów
Dariusz Drajewicz, Quasi-list żelazny

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE – NOWOŚCI


Nowe Komentarze do Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego
(uwzględniające ostatnie zmiany obu ustaw)

Kodeks postępowania karnego. Komentarz.
Augustyniak Barbara, Eichstaedt
Krzysztof, Kurowski Michał, Świecki Dariusz. Pod redakcją: D. Świeckiego
Wyd. Lexis-Nexis
W publikacji uwzględniono m.in. nowelizacje przepisów wprowadzoną przez ustawę z 13 czerwca 2013
r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, wchodzącą w życie 27
stycznia 2014 r., jak również najnowszą nowelizację wprowadzoną przez ustawę z 27 września 2013 r. o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która – co do zasady – wchodzi
w życie 1 lipca 2015 r., aczkolwiek część jej przepisów będzie obowiązywała od 2 czerwca 2014 r., a niektóre
– już 14 dni od dnia ogłoszenia tekstu ustawy. Nadal jednak – pomimo nowelizacji – w sprawach już
rozpoczętych w znacznej mierze stosowane będą przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Wyd. 5. dr Katarzyna T. Boratyńska, dr hab.
Adam Górski, prof. UwB dr hab. Andrzej Sakowicz, dr Andrzej Ważny

Wyd. C.H. Beck
obecnie w nowej serii Komentarze Kompaktowe, zawiera omówienie wszystkich najnowszych
zmian, w tym m.in.:










ustawy z 27.9.2013 r.,
wyrok TK z 8.10.2013 r., zgodnie z którym art. 81 § 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej
kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który
złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 KPK, a także art.78 § 2 KPK w zakresie, w jakim nie przewiduje
zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu są niezgodny z Konstytucją
RP, wyrok obowiązuje od 29.10.2013 r.
ustawy z 27.9.2013 r., która dostosowuje system prawa do wyroków TK z 10.12.2012 r. i 11.12.2012 r.
o niekonstytucyjności przepisów KPK dotyczących przesłanek uprawnienia prokuratora do zastrzeżenia
kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą (art. 73 § 3), oraz nie wskazania przesłanki, której
zaistnienie uprawnia zatrzymującego do obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem (art. 245
§ 1), zmiana wchodzi w życie 20.11.2013 r.;
ustawy z 13.6.2013 r., dostosowującej prawo polskie do standardów ochrony małoletniej ofiary
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, zawartych w aktach prawa unijnego i międzynarodowego,
zmiana wejdzie życie 27.1.2014 r.;
ustawy z 22.3.2013 r. dotyczącej poszerzenia kręgu osób uprawnionych do zaskarżania decyzji
prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania, zmiana wejdzie w życie 23.7.2013 r..
ustawy z 31.8.2012 r., która dodała nowy rozdział dotyczący wystąpienia do państwa członkowskiego
Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego oraz o wykonanie orzeczenia wydanego w
celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, zmiana weszła w życie 1.12.2012 r.

Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2. dr Filip Ciepły, prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, dr
Małgorzata Gałązka, dr Radosław G. Hałas, dr Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk, prof. KUL dr
hab. Krzysztof Wiak. Pod redakcją : prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL dr hab.
Krzysztof Wiak

Wyd. C.H. Beck
obecnie w nowej serii Komentarze Kompaktowe, zawiera omówienie wszystkich najnowszych
zmian, w tym m.in.:



ustawę z 30.8.2013 r. (Druk sejmowy Nr 1586), która m.in. uchyla § 2 w art. 178a, stanowiący, że kto,
znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, zmiana w tym zakresie
wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;



ustawę z 10.5.2012 r., która dotyczy dostosowania prawa do wyroku TK z 18.11.2010 r. przez
eliminację podwójnego karania osób fizycznych za ten sam czyn przez odpowiedzialność karną oraz
nałożenie dodatkowej opłaty w kontekście przepisów KK i ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, zmiana weszła w życie 31.5.2012 r.;



ustawę z 12.7.2013 r., polegającą na zastąpieniu pojęcia „elektroniczny instrument płatniczy”
występującego w uchylanej ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych pojęciem „instrument
płatniczy



ustawę z 13.6.2013 r., która uchyla art. 205 dotyczący ścigania na wniosek, zmiana wejdzie życie
27.1.2014 r.

 Inne
Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy. Zbigniew Kapiński

Wyd. C.H. Beck
W publikacji zawarto m.in.:






omówienie istoty zarzutów z art. 438 i 439 KPK,
praktyczne przykłady redakcji poszczególnych rodzajów zarzutów apelacyjnych,
najistotniejsze orzeczenia, zarówno Sądu Najwyższego, jak również sądów apelacyjnych, dotyczące
omawianych zagadnień,
krótkie przykłady konkretnych stanów faktycznych i prawnych, z jakimi stykają się praktycy
zamierzający zaskarżyć wyrok sądu I instancji,
wskazówki, w jaki sposób dostrzec różne uchybienia i błędy zawarte w zaskarżanych wyrokach.

System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 1
Adamczyk Tomasz, Amielańczyk Krzysztof, Dyjakowska Marzena, Hofmański Piotr, Jońca
Maciej, Kardas Piotr, Koredczuk Józef, Kuryłowicz Marek, Mikołajczyk Marian, Organiściak
Wojciech, Rusinek Michał, Skorupka Jerzy, Szczygieł Tomasz, Waltoś Stanisław, Wiliński
Paweł, Żak Marcin. Pod redakcją: P. Hofmańskiego
Wydawnictwo: LexisNexis
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo
opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to obszerne i kompleksowe omówienie
całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. Część 1 tomu I Zagadnienia ogólne zawiera
trzynaście rozdziałów wprowadzających w problematykę prawa karnego procesowego. W publikacji ukazano
m.in. przemiany, jakie na przestrzeni lat zaszły w podejściu do procesu karnego. Zarysowano tendencje rozwoju
procesu karnego w XXI wieku i zmiany, jakie czekają nas w prawie karnym procesowym w najbliższym czasie,
zapoczątkowane przez nowelizującą Kodeks postępowania karnego ustawę z 27 września 2013 r. (Dz.U. z 2013
r., poz. 1247). Omówiono rodzaje źródeł prawa karnego procesowego w szerokim rozumieniu i ich rolę ze
szczególnym uwzględnieniem wykładni prawa dokonywanej przez orzecznictwo. Wiele uwagi poświęcono
usytuowaniu prawa karnego procesowego w ogólnym systemie prawa oraz w systemie prawa karnego, gdyż ma
to istotny wpływ na podejście, metodę oraz płaszczyzny badania prawa karnego procesowego. Ostatni rozdział
dotyczy konstytucyjnych gwarancji prawa karnego procesowego, w którym przeanalizowano wzajemne relacje
między Konstytucją RP a przepisami postępowania karnego zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania
prawa.

Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych. Kukuła Zygmunt

Wydawnictwo LexisNexis

W książce przedstawiono wiele możliwych kierunków pozyskiwania takich dowodów oraz wskazano
instytucje i służby powołane do tego celu wraz z ich kompetencjami. Powołano wiele aktów prawnych
stanowiących istotne wsparcie w poszukiwaniu dowodów, zaprezentowano konstrukcje umożliwiające
wykorzystanie różnych rozwiązań gwarantowanych przez obowiązujący system prawa. Omawiane kwestie
poparte zostały przykładami wybranych rodzajów najczęściej spotykanych przestępstw gospodarczych.

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie. Lidia Mazowiecka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
W publikacji zamieszczono referaty poświęcone charakterystyce zjawiska przemocy w rodzinie,
reparacjom dla ofiar w świetle dokumentów międzynarodowych, orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, ocenie ryzyka zagrożenia ciężkim uszkodzeniem ciała i zabójstwem, a także dołączono do niej
najważniejsze akty prawne.

Służba więzienna. Komentarz . Renata Borek-Buchajczuk , Marcin Mazuryk (red. nauk.) , Mateusz
Kaczocha , Filip Radoniewicz , Jacek Wierzbicki , Michał Zoń (red. nauk.). Pod redakcją Marcin
Mazuryk, Michał Zoń
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym praktycznym komentarzem do ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, regulującej zasady organizacji, funkcjonowania oraz zakresu uprawnień
Służby Więziennej, a także zagadnienia dotyczące m.in.: nawiązania stosunku służbowego funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej, nadawania stanowisk i stopni funkcjonariuszom oraz ich uposażenia, praw i
obowiązków, zdrowia i bezpieczeństwa funkcjonariuszy, ich czasu służby, urlopów i zwolnień oraz
umundurowania i wyposażenia, opiniowania pracy funkcjonariuszy, zawieszenia funkcjonariusza w
czynnościach służbowych oraz ustania stosunku służbowego.

