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Karol Dąbrowski, recenzja: Piotr Buława, Karolina Szmit, Ekonomiczna 

analiza prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 207,  

tekst przesłany do redakcji 1 sierpnia 2013 roku. 

 

 Książka pt. „Ekonomiczna analiza prawa” Piotra Buławy i Karoliny Szmit to 

skrypt, wydany w serii „Repetytoria” przez znane wydawnictwo Wolters Kluwer 

Polska. Posiada formę typowego repetytorium, gdzie na końcu każdego                        

z rozdziałów podano pytania testowe, a na końcu książki klucz z odpowiedziami. 

Dodano wykaz źródeł (który powinien być nazwany ściślej: bibliografią, 

zawierającą źródła i literaturę) oraz – co jest bardzo przydatne – indeks 

rzeczowy. 

 Skrypt składa się z jedenastu rozdziałów, a w zasadzie dwóch części: 

ekonomicznej i prawnej. Trzy pierwsze rozdziały („Narzędzia ekonomisty”, 

„Mikroekonomia”, „Makroekonomia”) składają się na część ekonomiczną. 

Kolejne („Rozwój ekonomicznej analizy prawa”, „Prawo rzeczowe”, „Prawo 

umów”, „Prawo deliktów”, „Prawo procesowe”, „Prawo konstytucyjne”, „Prawo 

podatkowe”, „Prawo karne”) - na część prawną. 

 Skrypt jest bogaty w schematy, tabele itp., ale jego główną wadą może być 

niska zrozumiałość dla czytelnika. Recenzent obawia się, że przeciętny student 

prawa nie zrozumie wykresów i opisów matematycznych przy nich zawartych. 

Recenzent rozumie, że autorzy świetnie wiedzieli o czym piszą, ale jest zdania, 

że nie przekazali swojej wiedzy w sposób przystępny. 

 Recenzent odniósł także wrażenie, że autorzy skryptu pretendowali do ujęcia 

wszystkich najważniejszych gałęzi prawa z punktu widzenia ekonomicznej 

analizy prawa w jednym niewielkiej objętości skrypcie. Wskutek tego powstało 

opracowanie skrótowe i zarazem skomplikowane. Głównym problemem jest to, 

że autorzy na dobrą sprawę nie wytłumaczyli, czym jest ekonomiczna analiza 

prawa i na czym polega. Rozdziały przeładowali wzorami matematycznymi, 

zrezygnowali z obszerniejszych i pisanych prostszym językiem objaśnień. 

Owszem odnieśli się do konkretnych przepisów prawa (np. Kodeksu cywilnego), 

ale zabrakło obrazowych przykładów. Dlatego też wbrew intencjom autorów 

skrypt ten byłby – według recenzenta – lepiej przyswojony przez studentów 

drugiego roku ekonomii lub zarządzania. 

 Opracowanie adresowane jest bowiem – jak napisał jeden z autorów we 

wstępie – przede wszystkim do studentów prawa i „umożliwia w sposób prosty 

powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu ekonomicznej analizy prawa, 

która jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce interdyscyplinarnych 

dziedzin nauk społecznych” (ze Wstępu). Recenzent żywi obawy, iż stwierdzenia 

autorów pozostają nieco na wyrost zarówno odnośnie ambicji ekonomicznej 

analizy prawa, jak i przydatności samego skryptu. 
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dr Karol Dąbrowski: doktor nauk prawnych, współpracownik 
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