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Recenzowaną pracę napisano przystępnym językiem, zrozumiale oddającym 
niuanse wiedzy z zakresu prawa, historii powszechnej oraz historii wojskowości, co 
umożliwia zapoznanie się z genezą aktualnego stanu prawnego. Napisana w sposób 
niezwykle rzetelny książka P. Saláka imponuje skrupulatnością rekonstrukcji histo-
rycznoprawnej oraz analizy obecnego stanu prawnego. Jej niewątpliwą zaletą jest 
przekrojowe potraktowanie tematu. Choć na pierwszy rzut oka rozpiętość czasowa 
dokonanego przeglądu wydaje się trudna do pogodzenia z potrzebą uzyskania 
gruntowności opisu, to jednak autor znakomicie poradził sobie z przechodze-
niem pomiędzy różnymi okresami historii czeskiej, eksponując elementy prawnej 
kontynuacji, istotne zmiany przepisów prawa czy punkty zwrotne w dziejach jego 
ojczystej armii.

Jakub Kruczek

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Bridget C.E. Dooling, Legal Issues in E-Rulemaking (Zagadnienia prawne 
w e-stanowieniu prawa), „Administrative Law Review” 2011, vol. 63, iss. 4, 
s. 893–933.

Od wejścia w życie w Stanach Zjednoczonych ustawy o Procedurze administracyj-
nej w 1946 r. możliwości technologiczne zmieniły się diametralnie, jednak sposób, 
w jaki przebiega konsultacja społeczna aktów prawnych, pozostaje niewystarczający. 
Regulacje rządowe skoncentrowane na wykorzystaniu rozwiązań elektronicznych 
w tworzeniu prawa muszą stawić czoła niejasnościom, w tym temu, jak procedury 
prawne mogą być implementowane w sieci. Na przykład, czy procedura admini-
stracyjna zezwala agencjom rządowym na publikowanie komentarzy do aktów 
prawnych na stronach internetowych? Czy agencje są zobowiązane do badania 
treści komentarzy, zanim zostaną zamieszczone na stronach rządowych (regula-
tions.gov)? Czy elektroniczne protokoły są wystarczające do opisania przebiegu 
prac legislacyjnych?

Wiele z tych zagadnień było przedmiotem dyskusji od początku wprowadzenia 
elektronicznej legislacji (e-rulemaking) i istnieją nadal, nieważne, czy procedury 
legislacyjne są wykonane w całości w formie pisemnej czy elektronicznie. Artykuł 
koncentruje się na problemach prawnych korzystania z elektronicznej legislacji. 

Cześć pierwsza artykułu wyjaśnia, dlaczego nowelizacja procedury admi-
nistracyjnej w aspekcie elektronicznej legislacji jest niekonieczna. Część druga 
bada, czy wymagane jest, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, weryfi kowanie przez 
agencje komentarzy aktów prawnych, zanim zostaną upublicznione w Internecie, 
i sugeruje fundamentalną zmianę w sposobie zamieszczania komentarzy na stro-
nie regulations.gov. W części trzeciej poddano analizie legalne aspekty związane 
z używaniem elektronicznych protokołów w celu spisania przebiegu prac legisla-
cyjnych i wysunięto wniosek, że dobrze zaprojektowane elektroniczne protokoły 
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nie stanowią ryzyka prawnego, ale sądy mogłyby zrobić więcej dla usprawnienia 
elektronicznej archiwizacji. 

Część czwarta ukazuje, że podstawowe wymogi archiwizacji uregulowane 
w ustawie o Rządowych Zapisach mają zastosowanie w elektronicznej legislacji. 
Ponadto autorka wskazuje sposoby zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązań elek-
tronicznych oraz ich zgodności z prawem. 

Lucyna Staniszewska

Reeve T. Bull, Making the Administrative State „Safe for Democracy”: 
A Theoretical and Practical Analysis of Citizen Participation in Agency 
Decisionmaking (Działalność państwa na rzecz „Ochrony demokracji”: 
teoretyczna i praktyczna analiza partycypacji obywateli w podejmowaniu 
decyzji publicznych), „Administrative Law Review” 2013, vol. 65, no. 3, 
s. 611–664.

W ostatnich latach naukowcy, politycy i dziennikarze w Stanach Zjednoczonych 
wiele piszą o powstaniu nowego modelu zarządzania, w którym obywatele od-
grywać mają bardziej aktywną rolę w podejmowaniu decyzji przez władzę wyko-
nawczą. Artykuł analizuje normatywne uzasadnienie nowego modelu integracji 
społeczeństwa i władzy publicznej oraz wkładu społeczeństwa w podejmowanie 
ważnych decyzji. Autor ogranicza swoje zainteresowanie do udziału obywateli 
w procesie podejmowania decyzji w agencjach administracji rządowej. Zastana-
wia się też, czy demokratyzacja podejmowania decyzji publicznych jest pożądana, 
a po stwierdzeniu, że zwiększenie udziału obywateli jest korzystne, przynajmniej 
w ograniczonym zbiorze okoliczności, bada cechy, które czynią takie uczestnictwo 
skutecznym i użytecznym. W artykule rozważane są również praktyczne aspekty 
zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu publicznym, w tym propozycje reform 
tej sfery, które umożliwią zwiększenie udziału obywateli w podejmowaniu decyzji 
przez władzę wykonawczą.

Autor opowiada się w szczególności za stosowaniem komitetów doradczych, 
w tym demografi cznie reprezentatywnych paneli obywateli, które to zapewniają 
możliwość wypowiedzenia się tych ostatnich w sprawach polityki rządowej. Cho-
ciaż władza wykonawcza nie będzie zobowiązana do przestrzegania wniosków 
komitetów, to inicjatywa ta może okazać się bezcenna w kształtowaniu opinii pu-
blicznej w ważnych sprawach politycznych. Jedynie w zakresie wykorzystywania 
nowych technologii i tworzenia zmian ustawodawczych w ustawach federalnych 
władza wykonawcza może eksperymentować z użyciem takich komitetów. Te 
stosunkowo skromne reformy mogą być niezwykle korzystne dla zapewnienia 
odpowiedniego wkładu obywatelskiego do działalności organów administracyjnych 
i zaprzeczenia popularnym wyobrażeniom o „defi cycie demokracji” w funkcjono-
waniu państwa.

Lucyna Staniszewska
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