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Publikacje z zakresu kryminologii
Maria Niełaczna, Paweł Ostaszewski, Andrzej Rzepliński (red.)

Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie
Gruszczyńskiej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 568.
Księga jubileuszowa przygotowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej dla dr hab.
prof. UW Beaty Gruszczyńskiej, znakomitego kryminologa i specjalisty z zakresu polityki kryminalnej.
Do uświetnienia jubileuszu i napisania tematycznego tekstu zaproszono najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej i międzynarodowej nauki, szczególnie z zakresu kryminologii.
Zebrane artykuły zostały podzielone na cztery części odpowiadające głównym polom badań Jubilatki:
Część I. Kryminologiczne analizy statystyk przestępczości,
Część II. Kryminologiczne badania nad przemocą,
Część III. Kryminologia porównawcza,
Część IV. Kara i co dalej?
Źródło: https://www.wuw.pl/product-pol-12920-Zmierzyc-i-zrozumiec-przestepczosc-Tom-jubileuszowy-ofiarowany-ProfesorBeacie-Gruszczynskiej.html

***
Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski (red.)

Kryminologia
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ss. 254.
Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dydaktycznych wydziałów prawa, administracji
i nauk o bezpieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświadczeni praktycy i naukowcy z danej
dziedziny naukowej.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl/kryminologia

***
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Publikacje z zakresu kryminologii

Maria Niełaczna, Joanna Klimczak (red.)
Kryminologia zła. Dożywotnie więzienie okiem ekspertów
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 182.
Publikacja skupia się wokół następujących problemów badawczych:
 Czy skazani na karę pozbawienia wolności mają prawo do szczęścia?
 Jak jest ono rozumiane przez więźnia i wykonawców kary pozbawienia wolności?
 Co więzienie ma do zaproponowania więźniom dożywotnim, aby osiągnąć resocjalizacyjny cel kary?
 Czy i na ile więzienie – wraz ze swoją społecznością – jest instytucją uczącą?
 Czemu i komu służy diagnoza człowieka, który decyzją sędziego do ostatnich dni swojego życia ma
przebywać w zamknięciu?
Na postawione pytania odpowiadają naukowcy, sędziowie, funkcjonariusze więzienni i studenci.
Koncentrują się na sprawcach zabójstw, przestępcach uporczywych i nierzadko mało podatnych na
pozytywne oddziaływania. Śledzą ich losy od aresztowania po egzekucję prawomocnie orzeczonej kary
dożywotniego więzienia.
Źródło: https://www.wuw.pl/product-pol-13385-Kryminologia-zla-Dozywotnie-wiezienie-okiem-ekspertow.html

***
Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ss. 192.
Publikacja przedstawia szczegółowy komentarz do ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 15). Autorzy gruntownie omówili w niej wszystkie
zawarte unormowania z interpretacyjnym opracowaniem wraz z istniejącym orzecznictwem. Publikacja
skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od funkcjonariuszy służb mundurowych
przez inne osoby zajmujące się zawodowo ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego po środowiska
akademickie.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl/ustawa-o-srodkach-przymusu-bezposredniego-i-broni-palnej

***
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Publikacje z zakresu kryminologii
Wiesław Pływaczewski, Elżbieta Zębek, Joanna Narodowska

Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk
przyrodniczych
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ss. 200.
Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze. Pierwsza część dotyczy odpowiedzialności administracyjnoprawnej w odniesieniu do
ustanawiania, funkcjonowania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej (ograniczenia) form
ochrony przyrody: obszarowej, obiektowej i gatunkowej. Druga część opisuje aspekty ekokryminologiczne
przeciwdziałania wprowadzaniu oraz rozpowszechnianiu gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt, czyli
nowoczesne podejście do tejże problematyki w ramach tzw. zielonej kryminologii. Trzecia część zawiera
natomiast omówienie zagadnienia odpowiedzialności karnej i aspektów kryminologiczne w stosunku
do środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wykroczeń i przestępstw wymierzonych przeciwko
elementom środowiska.
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl/odpowiedzialnosc-za-srodowisko-z-perspektywy-prawa-kryminologii-i-nauk-przyrodniczych

***
Marek Mozgawa (red.)

Znęcanie się
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ss. 576.
Publikacja przedstawia zjawisko znęcania w wielu aspektach, w tym statystycznym, historycznym
i wiktymologicznym. Analiza przepisów Kodeksu karnego penalizujących znęcanie się (art. 207, 246, 247
i 352 k.k.) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi:
 aspektów historycznych przestępstwa znęcania się;
 kwestii obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania przestępstwu znęcania się w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych;
 ochrony praw pokrzywdzonego przemocą domową w orzecznictwie ETPCz;
 problemów psychologicznych i wiktymologicznych następstw znęcania się;
 zagadnień prawnoporównawczych oraz procesowych.
Przedstawiono ponadto przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 k.k. w ujęciu statystycznym. Nie zabrakło
też rozważań dotyczących prawnokarnych aspektów znęcania się nad zwierzętami. Osobno przedstawiono
bardzo istotny w kontekście omawianego zjawiska problem przemocy w rodzinie.
Autorzy mają nadzieję, że zarysowane problemy i zaprezentowane propozycje ich rozwiązania przyczynią
się do zwalczania omawianego zjawiska, a książka zostanie doceniona przez szeroki krąg odbiorców
(prawników praktyków, w tym sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, a przede
wszystkim przedstawicieli nauki prawa karnego).
Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/znecanie-sie,134059.html

***
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Publikacje z zakresu kryminologii
Richard Susskind

Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości
Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ss. 240.
Świat zmienia się błyskawicznie pod wpływem nowych technologii, a wymiar sprawiedliwości
i sądownictwo zmienia się razem z nim. W zglobalizowanej rzeczywistości, gdzie transakcje zawierane są za
pośrednictwem internetu, produkcja odbywa się w wielu krajach, a międzynarodowe korporacje prowadzą
działalność na obszarze całego świata, sprawny i zrozumiały dostęp do wymiaru sprawiedliwości staje się
kartą przetargową wielu rządów w rozmowach z międzynarodowymi inwestorami. Tymczasem w wielu
krajach sądownictwo cierpi z powodu przewlekłości postępowań, niejasności reguł i wysokich kosztów.
Richard Susskind, ekspert od tematyki technologii i wymiaru sprawiedliwości, zarysowuje w swojej książce
perspektywę rozwiązania tych problemów, wskazując na sądownictwo internetowe. Sądy online, w których
decyzję podejmują ludzie, ale całe postępowanie odbywa się w internecie, gdzie materiały dowodowe
składane są za pośrednictwem szyfrowanych platform, a decyzje komunikowane są pocztą elektroniczną
to nie futurystyczna wizja, lecz rzeczywistość, która już zmienia życie członków społeczeństw cyfrowych.
Autor odpowiada m.in. na pytania:
 na czym polega pełen dostęp do wymiaru sprawiedliwości i jak go ułatwiać?
 na czym polega istota fizycznej obecności stron i sądu na sali sądowej?
 czy postępowanie sądowe może odbywać się w całości online czy tylko w części?
 czy tradycyjnych sędziów mogą kiedyś zastąpić algorytmy sztucznej inteligencji?
Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/sady-internetowe-i-przyszlosc-wymiaru-sprawiedliwosci,138683.html

***

VARIA
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Publikacje z zakresu kryminologii
Ewa Dawidziuk, Andriy Kosyło, Maria Niełaczna

Dożywotnie więzienie na wokandzie trybunału strasburskiego
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 260.
Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą wyjątkową w odniesieniu zarówno do jej wymiaru,
jak i reżimu wykonywania. Nakłada na system więzienny bezterminowy obowiązek oddziaływania –
nie tylko zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb, lecz także oferowania sensownej i konkretnej
oferty naprawczej. Ma być systemem okazji do rehabilitacji i poprawy, a tym samym stwarzania szans do
odpowiedzialnego życia w społeczeństwie więziennym (chodzi przecież o przynajmniej ćwierć wieku życia
skazanego) oraz wolnościowym.
Nowelizacja k.k. z czerwca 2019 roku odwróciła jednak tę perspektywę, a propozycje bezwzględnego
dożywotniego więzienia, tj. bez możliwości warunkowego zwolnienia, stanowiąc zaprzeczenie
dotychczasowego sensu wykonania kary. Autorzy analizują różne aspekty wykonywania kary dożywotniego
więzienia z perspektywy soft law oraz orzeczeń trybunału strasburskiego wydanych na skutek skarg więźniów
dożywotnich. Opisują też sprawy sygnalizujące problemy związane nie tylko ściśle z najsurowszą karą.
Książka adresowana jest do czytelników zainteresowanych problematyką wymiaru sprawiedliwości
i obrony praw człowieka.
Źródło: https://www.wuw.pl/product-pol-12844-Dozywotnie-wiezienie-na-wokandzie-trybunalu-strasburskiego.html

***
Jadwiga Królikowska

Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego
wymiaru kary
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 386.
Autorka przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów
rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności.
Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary została oparta na danych uzyskanych w badaniu
ankietowym i wywiadach pogłębionych. Pytania dotyczyły m.in. definicji kary, określenia jej funkcji i celów,
cech i właściwości, wielodyscyplinarnej wiedzy penologicznej sędziów, czynników branych pod uwagę przez
sędziów w procesie kształtowania kary, cech umysłu i charakteru pomocnych w wykonywaniu zawodu
sędziego, opinii o zbyt surowym i zbyt łagodnym karaniu oraz bezkarności jako problemie społecznym.
W analizie materiału empirycznego wykorzystano koncepcję autopojetycznego systemu prawa
Niklasa Luhmana oraz koncepcję badań społecznych Pierre’a Bourdieu, prowadzonych w „polu prawa”
z wykorzystaniem takich pojęć jak habitus, doxa, reprodukcja. Interpretację materiału badawczego scalały
wskazania teorii integralno-kulturowej.
Źródło: https://www.wuw.pl/product-pol-12809-Sedziowie-o-karze-karaniu-i-bezkarnosci-Socjologiczna-analiza-sedziowskiegowymiaru-kary.html?query_id=1

***
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Publikacje z zakresu kryminologii
Jan Kulesza, Agnieszka Liszewska (red.)

Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70.
rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 960.
W maju 2020 roku Profesor Witold Kulesza obchodził 70. rocznicę urodzin. Prezentowana księga
jubileuszowa, zawiera pięćdziesiąt artykułów o szerokiej tematyce, pogrupowanych w obrębie czterech
rozdziałów: O sprawiedliwości, O prawie karnym w ogólności, O prawie karnym w szczególności,
O kryminologii i polityce kryminalnej, nawiązujących do najistotniejszych wątków dorobku naukowego
Jubilata. Wśród artykułów znajdują się prace z pogranicza prawa karnego oraz filozofii państwa i prawa,
a także dotyczące poszczególnych typów przestępstw. Autorzy zarówno sięgają wstecz, jak i odnoszą się do
współcześnie wprowadzonych rozwiązań z zakresu prawa penalnego. Pro dignitate legis et maiestate iustitiae,
żywiąc głęboki szacunek wysokie uznanie dla Profesora Witolda Kuleszy, składają tę księgę Jubilatowi
w hołdzie i darze.
Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/pro-dignitate-legis-et-maiestate-iustitiae/

***
Małgorzata Łączkowska-Porawska (red.)

Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych
i przemocy domowej
Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2020, ss. 126.
Publikacja obejmuje szerokie spojrzenie na sytuację prawną rodziców, dzieci oraz organów publicznych w ich wzajemnych relacjach, z punktu widzenia
kilku gałęzi prawa (zwłaszcza cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego,
karnego i międzynarodowego). Poza typowym w nauce prawa wykorzystaniem metody formalno-dogmatycznej, przedstawiane w niej zagadnienia
są ukazywane również z perspektywy socjologicznej, co nadaje pracy rys
interdyscyplinarny. Monografia nie tylko porządkuje dotychczasowy stan
wiedzy w tym przedmiocie, lecz nadto wskazuje właściwe kierunki interpretacji obowiązujących unormowań, a także ich słabe punkty, wymagające
interwencji ustawodawcy. Aktualność tekstu wzmacnia ukazanie bieżących
prac legislacyjnych. Klarowność wywodów powoduje, że mimo wysokiego
stopnia ich specjalizacji, mogą one stanowić cenny przewodnik dla praktyków
(sędziów, kuratorów, adwokatów i radców prawnych jak i osób wykonujących inne zawody prawnicze, czy pracowników socjalnych), ale również dla każdej osoby zainteresowanej
przedstawioną problematyką. Z uwagi na oryginalny wkład naukowy, monografia wyrażać będzie kolejny
głos w dyskusjach doktrynalnych
(z recenzji: dr hab. Anny Sylwestrzak, prof. UG).
Za: http://e-bp.inp.pan.pl/xmlui/handle/123456789/202
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