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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością prezentujemy dwudziesty siódmy numer „Studenckich 
Zeszytów Naukowych”, na który składa się dziesięć artykułów naukowych. Część 
z nich została wygłoszona jako referaty na konferencjach naukowych zorganizo-
wanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS lub inne organizacje 
naukowe działające na polskich uniwersytetach. Większość natomiast stanowią 
teksty zgłoszone indywidualnie przez studentów i doktorantów Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także in-
nych ośrodków naukowych, polskich i zagranicznych. Numer zamykają sprawo-
zdania z dwóch wydarzeń.

Na początku numeru zamieściliśmy trzy artykuły poświęcone tematy-
ce prawa karnego i kryminalistyki. Pierwszym z nich jest tekst Sharia criminal 
law – structure and inluence throughout history autorstwa Agnieszki Mindy  
i Joanny Nowak poruszający problematykę prawa karnego szariatu. Drugi tekst 
to Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie aspekty badania zwłok oiar pożarów,  
a jego współautorami są Katarzyna Karwowska oraz Andrzej Gawliński. Autorzy 
przedstawili w nim zagadnienia związane z kryminalistycznymi i sądowo-lekar-
skimi aspektami zgonu w wyniku pożaru oraz z zasadami prowadzenia oglę-
dzin w pogorzeliskach. Kolejnym artykułem jest opracowanie autorstwa Dariu-
sza Miksiewicza zatytułowane Charakterystyka przestępczości ubezpieczeniowej  
w Polsce, w którym Autor omawia zagadnienia dotyczące samej deinicji prze-
stępczości ubezpieczeniowej, stanu przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce 
oraz społecznego przyzwolenia na dokonywanie tego typu przestępstw. 

Następnie poruszona zostaje materia prawa publicznego. Czwarty w kolej-
ności artykuł pt. Der Bürgerhaushalt – seine Ziele, Annahmen und Rechtsrahmen 
auf dem Beispiel von Lublin jest tekstem napisanym przez Ewelinę Janas i Alek-
sandrę Mizerską. Autorki w sposób syntetyczny przedstawiają główne założe-
nia i cele funkcjonowania budżetu obywatelskiego, omawiając je na przykładzie 
Lublina. Kolejne dwa artykuły dotyczą kwestii prawa inansowego. Pierwszym 
z nich jest tekst Kamila Klamera i Justyny Nesterak pt. Mały podatnik w VAT. 
Kolejny ze wspomnianych artykułów autorstwa Huberta Kosteckiego i Szymona 
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Serka zatytułowany Rozważania de lege lata nad zakresem przedmiotowym po-
datku od nieruchomości jako dochodu gminy skupia się na obowiązujących prze-
pisach, przedstawiając m.in. problemy deinicyjne występujące na gruncie tego 
podatku. 

W trzeciej częci dwudziestego siódmego numeru Studenckich Zeszytów 
Naukowych przedstawione zostaną teksty dotyczące historii państwa i pra-
wa. Siódmy w kolejności artykuł pt. Wybrane aspekty myśli prawno-politycznej 
Charles’a de Gaulle’a. Główne inspiracje i założenia autorstwa Pawła Lesińskie-
go, przedstawia sylwetkę i myśli Charles’a de Gaulle’a. Autor skupia się na ob-
jaśnieniu głównych założeń doktryny prawno-politycznej Charles’a de Gaulle’a. 
Kolejny artykuł autorstwa Ilony Pióro zatytułowany jest Pojedynek – tradycyjny 
zwyczaj rozprawy honorowej z bronią w ręku czy też forma samodzielnego wymie-
rzania sobie sprawiedliwości.

Ostatnia część zawiera artykuły poruszające kwestie z różnych dziedzin.  
Otwiera ją artykuł w języku ukraińskim, Європейський досвід укладення дого-
вору зберігання на товарному складі, którego autorem jest Anton Demchuk. 
Ostatnim artykułem naukowym jest tekst pt. Status Frontexu – jako wyspecjali-
zowanej agencji Unii Europejskiej przesłany przez Nikol Wołucką.

Dwudziesty siódmy numer ,,Studenckich Zeszytów Naukowych” kończą 
sprawozdania z dwóch konferencji naukowych, w których organizację zaangażo-
wane było Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Pierwsze z nich to re-
lacja z Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Obligatio est iuris 
vinculum – gospodarka i jej prawne uregulowania w starożytnym Rzymie”, dru-
gie natomiast to podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Dokto-
ranckiej „Współczesne konlikty zbrojne”.

Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc i wsparcie przy tworze-
niu tego wydania składamy na ręce Pana mgr. Pawła Szczęśniaka. 

     Kolegium Redakcyjne
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