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dla praktyki sądowej — reguły metodyczne, będące uogólnieniem 
doświadczenia własnego autora oraz innych sędziów cywilistów. 
Warto w związku z tym zwrócić uwagę na stwierdzenie, że „do
brym świadectwem kultury sądzenia jest, gdy sędzia kierujący po
stępowaniem cywilnym korzysta z atrybutów swej władzy z umia
rem i rozwagą”, oraz na zalecenie „stałej gotowości sędziego do 
krytycznej oceny własnych czynności” (s. 19 i 21).

Z powodu wydania „Metodyki” B. Bladowskiego należą się Wy
dawnictwu Prawniczemu gratulacje. Ale jednocześnie trzeba zgło
sić pretensję w związku z niskim nakładem (4000 egz.), który — 
poza przeznaczeniem dla sędziów i aplikantów sądowych — nie 
pozwoli zaspokoić, nawet w minimalnym zakresie, istniejącego 
zapotrzebowania innych prawników-praktyków, nie mówiąc już o 
studentach wydziałów prawa.

J.J. Skoczylas
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1.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STUDIUM 
PRAWA CYWILNEGO

W dniu 3 grudnia 1988 r. zakończyło się roczne Studium prawa 
cywilnego. W Studium tym uczestniczyło 95 adwokatów, w tym 11 
adwokatów zamierzających się doktoryzować.

W czasie trwania Studium omówione zostały tematy dotyczące:
— Ochrony własności (art. 222—231 k.c.),
— Nabycie i utraty własności nieruchomości rolnych (art. 

155—194 k.c.),
— Współwłasności (art. 195—221 k.c.),
— Zniesienie współwłasności (art. 210—221, 1035—1046,

1070—1088 k.c.),
— Roszczeń negatoryjnych (art. 226, 230 k.c.),
— Posiadania (art. 336—352 k.c.),
— Wpisów w księgach wieczystych,
— Klauzuli rebus się stantibus i zasady nominalizmu,
— Sprzedaży (rękojmi, gwarancji) (art. 535—576 k.c.),
— Darowizny (odwołanie, rozwiązanie darowizny) (art. 888—902

k.c.),
— Wadliwości czynności prawnych (art. 82—88 k.c.),
— Nowych uregulowań obrotu gruntami,
— Odrębnej własności lokali (art. 135—136 k.c.),
— Nowych uregulowań dotyczących własności komunalnej.
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Ponadto uczestnicy zostali poinformowani o kierunkach opra
cowywanych zmian ustawodawczych w zakresie omawianych te
matów.

Wykładowcami byli: prof. dr hab. Tomasz Dybowski, sędzia SN 
Janusz Pietrzykowski, adw. dr Wiesław Łukawski, adw. Ksawery 
Łukawski, adw. Stanisław Grelus, dr Adam Brzozowski, sędzia SN 
Kazimierz Piasecki, prof. dr Jerzy Ignatowicz (nazwiska podane 
według kolejności wykładów). Kierownictwo naukowe sprawował 
prof. dr hab. T. Dybowski.

Uczestnicy Studium otrzymali opracowania orzecznictwa SN za 
okres od 1965 r. do 1987 r. dotyczące następujących tematów:
— Ochrony własności (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Nabycia i utraty własności (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łu

kawski),
— Wybranych zagadnień dotyczących art. 160 k.c. (adw. dr W. 

Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Wybranych zagadnień dotyczących art. 172 k.c. (zasiedzenie) 

(adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Kilku kwestii dotyczących nabycia fiducjarnego (adw. dr W. 

Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Działu spadku i zniesienia współwłasności (adw. dr W. Łukaw

ski, adw. K. Łukawski),
— Posiadania (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Odrębnej własności lokali (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łu

kawski),
— Klauzuli rebus sic stantibus (dr A. Brzozowski).

Ponadto uczestnikom Studium udostępniono nabycie opraco
wań dotyczących:
— Kodeksu cywilnego,
— Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
— Prawa wekslowego,
— Kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy podkreślić integracyjny charakter spotkań adwokatów, 
którzy przyjeżdżali na wykłady z różnych części kraju.

adw. dr Wiesław Łukawski

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STUDIUM 
PRAWA GOSPODARCZEGO

Ośrodek Badawczy Adwokatury zorganizował w 1988 r. roczne 
Studium prawa gospodarczego, które zakończyło się 5.XI.1988 r.

W Studium uczestniczyło 285 adwokatów z różnych regionów 
Polski. Ze względu na dużą liczbę uczestników, zajęcie odbywały 
się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie prowadzonych zajęć omawiane były następujące za
gadnienia:


