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Recenzja wydawnicza opracowania
dr. Roberta Ostafińskiego-Bodlera "Sądy polskich sił zbrojnych
i ich kompetencje w sprawach karnych 1914-2002"

1.
Wybór przez Autora tematu opracowania należy i to z pełnym
przekonaniem zaaprobować, z w i e l u zresztą powodów. Zwrócić należy uwagę
na bardzo rzadko występujące podjęcie się opracowania tematu w p e łn i dziś
aktualnego, a zarazem ukazującego go w bardzo szerokiej perspektywie
historycznej.
Takie ujęcie jest n i e tylko rzadkie, ale zarazem bardzo potrzebne,
pozwalające a nawet więcej wymuszające, cały szereg refleksji o
charakterze ogólniejszym. Przedział czasu ujęty w opracowaniu jest
bardzo rozległy, od 1914 r. po dzień dzisiejszy, a nawet z ukazaniem
rozwiązań funkcjonujących wcześniej.
Przygotowując opracowanie, Autor musiał wykazać umiejętność
gromadzenia materia łu historycznego /w tym także źródłowego/, rzetelną
znajomość literatury oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa
karnego m a t e ri aln e go i procesowego, a także ustroju sądów. Warsztat
naukowy Autora nie budzi zastrzeżeń, a był to warsztat zdecydowanie
rozległy i wymagający sporego nakładu pracy.
Powstała praca w znaczący sposób wzbogacająca wiedzę o
funkcjonowaniu sądów wojskowych w Polsce i zarazem bardzo potrzebna.
2.
Konstrukcja pracy jest przemyślana i przejrzysta. Zgodnie z przyjętą
przez Autora koncepcją, w poszczefgó1nych segmentach opracowania
zaprezentowano poszczególne okresy historyczne, co pozwala śledzić
ewolucję określonych rozwiązań prawnych i drogę jaką one przebyły.
5. W p e ł n i pozytywnie ocenić należy warsztat naukowy zademonstrowany
w opracowaniu. Zorganizowanie warsztatu cechuje profesjonalizm,
rzetelność i ogromny wysiłek Autora. Zarazem ważne jest to, że ten dobrze
zorganizowany warsztat naukowy został umiejętnie przez Autora
wykorzystany w pracy.
4.

Wywody

Autora

są formułowane jasno, w sposób zrozumiały i

przejrzysty. Język jest precyzyjny , w p e ł n i poprawny.
5.
Autor w opracowaniu formułuje i uzasadnia wiele tez o bardzo
podstawowym znaczeniu. Opowiada się m.in. za koniecznością is tn i en ia
i funkcjonowania w naszym systemie prawnym sądów wojskowych, prezentując
zarazem szereg ważkich argumentów. Dostrzega jednak i konieczność pewnych
zmian w tym zakresie.
Opracowanie należy o c e n i ć bardzo wysoko i w warstwie
merytorycznej.
6,
Praca jest samodzielnym, udanym, twórczym i wartościowym
opracowaniem zdecydowanie trudnego tematu. W p e ł n i zasługuje na wydanie
i z całą pewnością spotka się z żywym oraz autentycznym zainteresowań i
era.

/Stanisław Stachowiak/
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