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INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Nowy ŚńatlZ
00 - 330 Warszawa

UcHwAŁA
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWII-YCH PAN

z dnia2i października 2013 r.

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie
prawa karnego dr Pawłowi DANILUKOWI

Na podstaw ie art.l8a ustawy z dnia 14 marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naŃowym oraz o stopniach i Ęrtule w zakresie sztuki (Dz. U. 65, poz. 595 z późn.

zm.) Rada Naukowa InsĘrtutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uchwala, co

następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Habilitacyjnej nadaje się Panu dr Pawłowi Danilukowi

stogrień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie:

Habilitant spełnia przesłanki w świetle art, 16 Ustawy z dńa 14 marca2003 t. o stopniach

naukowych i tytule naukowym orazo stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65,poz.595
zpóźn. zm).

Wyrazem osiągnięó naukowych Habilitanta jest przede wszystkim monografia pod tytułem

,,Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym", 'Warszawa}}l3, ss. 449. Jest to ptaca

stanowiąca oryginalne rczwiązanie istotnego problemu prawrrego W szczególności Autor

postuluje rczygnację w prawie karnym z instytucji przestępstwa podobnego jako postawy



zaosttzęńa wymiaru kary lub zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej a jako
program minimum - istofirą modyfikację definicji legalnej przestępstwa podobnego. Postulaty
Autora są dobrze uzasadnione. Warsźat naukowy pokazuje dobre przygotowanie do analizy
dogmatycznej.

Dorobek Habilitanta w pozostałej części zasługuje na wysoką ocenę w pełni uzasadniającą
wniosek. Habilitant posiada szeroki zakres zainteresowń, obejmuj ący poza dogmatyką prawa

karnego również takie płaszczyznybadawczejak problemy prawa kamego medycznego,
naŃi o przestępstwie (wyłączeniebezprawności czynv), szeroko rozumianego prawa
represyjnego, atakżę kons§rtucyjne aspekty prawa kamego orazmiędzynarodowe standardy
praw człowieka w odniesieniu do wykonywańaprzezpństwo ius puniendi.

W związku z jednoznacnrie pozytywnymi recenzjami i opinią Komisji Habilitacyjnej, Rada
NaŃowa nadaje stopień doktora habilitowanego naŃ prawnych w zakresie prawa karnego.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Rady jest prawomocna.

INP PAN


