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Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki
Ustrój organów ochrony prawnej
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2005

Opracowanie przedstawia aktualną klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omó-
wienie zasad organizacji działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających,
kontroli legalności i pomocy prawnej. Repetytorium przeznaczone jest – jako pomoc dy-
daktyczna – dla słuchaczy studiów prawniczych i administracyjnych szkół wyższych. Upo-
rządkowany i przejrzysty sposób prezentowania tematyki czyni tę książkę przydatną dla
szerszego kręgu odbiorców. Bowiem znajomość kompetencji poszczególnych organów roz-
strzygających i prawidłowe stosowanie procedur stało się w ostatnich latach poważnym pro-
blemem polskiego wymiaru sprawiedliwości. W części poświęconej organom pomocy
prawnej (radcowie, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi, notariusze, komornicy) duży
rozdział zajmuje adwokatura – jej zadania, samorząd i organizacja. W charakterystyce orga-
nów ochrony prawnej podkreślono osobisty charakter świadczonych przez nie usług, spe-
cjalistyczną wiedzę i niezależność, etos zawodowy przekładający się na zaufanie publiczne.
Opisano także skodyfikowane zasady działania poszczególnych organów ochrony prawnej,
korporacyjną samorządność (autonomię w przypadku sędziów) i wreszcie szczególny cha-
rakter odpowiedzialności – w wymiarze etycznym i moralnym. W książce przedstawiono
różnorodne stanowiska doktryny, obejmujące m.in. kwestie niezawisłości sędziów, nieza-
leżności sądów, zasady działania i organizacji prokuratury oraz tryb funkcjonowania innych
zawodów prawniczych i pozaprawniczych – z uwzględnieniem najnowszych zmian w usta-
wodawstwie i orzecznictwie polskim oraz prawie Unii Europejskiej.

Piotr Pogonowski
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Wykaz podstawowej literatury, liczący 261 pozycji, precyzyjnie określa poznawcze am-
bicje autora i pole badań, które sobie zakreślił. Wolności i prawa obywatelskie w demokra-
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tycznym państwie prawa gwarantowane są przez liczne instytucje, z których najważniejszą
grupę stanowią organy ochrony prawnej. Na pierwszym miejscu plasują się sądy – jako nie-
zawisłe i niezależne instytucje sprawujące wymiar sprawiedliwości. Władza sądownicza
jako trzecia – po ustawodawczej i wykonawczej, ma uzupełniać, równoważyć i wzajemnie
z poprzednimi troszczyć się o harmonijny rozwój społeczności. W tym kontekście – dostępu
do wymiaru sprawiedliwości – na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie rozumienia i reali-
zacji zasady ustrojowej „prawa do sądu” w poszczególnych postępowaniach jurysdykcyj-
nych. Autor przedstawia najbardziej problematyczne zagadnienia związane z właściwą re-
alizacją tej konstytucyjnej zasady w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r.,
dotyczących przede wszystkim trybu procesowego. Zagadnienie to dotyka szerokiej proble-
matyki otoczenia wymiaru sprawiedliwości, związanej m.in. z poziomem kultury prawnej
społeczeństwa, organizacją wymiaru sprawiedliwości, kształceniem prawników, niezawisło-
ścią sędziego, jego adekwatnym uposażeniem, kosztami postępowania, zastępstwem pro-
cesowym, organizacją pracy sądów, ich technicznym wyposażeniem itp. Zasada prawa do
sądu wyrażona jest w Konstytucji RP oraz we wszystkich podstawowych aktach prawa mię-
dzynarodowego, dotyczących praw człowieka, m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka z 1948 r. i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności.

Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Apelacja. Zażalenie – Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Komentarz przedstawia problematykę apelacji (art. 367–391 k.p.c.) i zażalenia (art. 394–
398 k.p.c.), przy czym odzwierciedla stan prawny na dzień 5 lutego 2005 r. Uwzględnia
zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone ustawą z 2 lipca 2004 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172,
poz. 1804). Opracowanie to pozwala rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy z za-
kresu omawianej dziedziny, zawiera najnowsze orzecznictwo i zestawienie przydatnej lite-
ratury. Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków: sędziów, adwoka-
tów, radców prawnych i aplikantów.

Kazimierz Łojewski
Apelacja karna
Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Poradnik stanowi kompendium wiedzy – jak skutecznie działać w postępowaniu apela-
cyjnym w procesie karnym. Publikacja pomyślana jest jako pomoc dla adwokatów, aplikan-
tów, jak również stron procesowych działających bez pomocy prawnej. Sporządzenie tego
środka odwoławczego jest bowiem najbardziej skomplikowaną czynnością omawianej pro-
cedury. Autor apelacji powinien wykazać szczególną wnikliwość – zarówno przy wydoby-
waniu uchybień, jakich dopuścił się sąd pierwszej instancji – jak i „ustawieniu” tych uchy-
bień w określonej kategorii zarzutów i wniosków apelacyjnych. Prawidłowo sporządzona
apelacja jest najlepszym i niezawodnym sprawdzianem poziomu zawodowego autora tego
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środka odwoławczego. Drugie wydanie poradnika obejmuje najnowsze orzecznictwo Sądu
Najwyższego oraz uaktualnia kluczowe zagadnienia, zwłaszcza dotyczące prawomocności
wyroku. Autor załącza również wzory pism procesowych.

Adam Doliwa
Prawo mieszkaniowe. Komentarz
Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Jest to tradycyjny komentarz do wybranych ustaw: Kodeksu cywilnego (przepisów o naj-
mie – art. 659–692), ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych, ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i ustawy z 26 paź-
dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Publika-
cja zawiera objaśnienia do wielu przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszka-
niowe. Chodzi o różne stosunki prawne (najem, spółdzielcze prawo do lokali, prawo wła-
sności), administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi (wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie, towarzystwa budownictwa społecznego), wspieranie budownictwa mieszka-
niowego (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) oraz zasady i formy ochrony praw lokatorów.
Drugie wydanie komentarza zawiera poprawione i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo
i zmiany ustawodawcze omówienie przepisów z zakresu polskiego prawa mieszkaniowego.
Pominięto przepisy Prawa spółdzielczego o spółdzielniach mieszkaniowych, uchylone w
całości ustawą z 19 grudnia 2002 r.

Prawo rzeczowe. Tom 4 (w serii System Prawa Prywatnego)
pod redakcją Edwarda Gniewka
Wydawnictwo C.H. Beck – Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2005

W publikacji kontynuowana jest problematyka prawa rzeczowego rozpoczęta już w to-
mie 3 Systemu Prawa Prywatnego. Tom 4 zawiera zaległą tematykę własności lokali. W dal-
szej części omówiona została tradycyjna już problematyka prawa rzeczowego, a mianowi-
cie użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, posiadanie i księgi wieczyste.
Publikacja jest dziełem sześciu autorów, którym pozostawiono swobodę rozważań meryto-
rycznych. Wydana została we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie i
uwzględnia stan prawny na dzień 1 grudnia 2004 r.
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