
PREZENTACJA WYBRANYCH KSIĄŻEK
INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

MONOGRAFIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

• Jan BROL: Depozyty sądowe, Warszawa 2003
Analiza spraw o z³o¿enie przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹do-
wego o zasiêgu ogólnokrajowym zosta³a przeprowadzona w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Za-
chodzi³a zatem koniecznoœæ jego ponowienia, zwa¿ywszy, ¿e istotnie
zmieni³y siê warunki ustrojowe i gospodarcze. Opracowanie uwzglêd-
nia wyniki badania 237 akt s¹dowych takich spraw zakoñczonych pra-
womocnym postanowieniem w latach 1996–2000.

W celu ustalenia najistotniejszych spornych problemów Autor za-
siêgn¹³ opinii prezesów s¹dów rejonowych i okrêgowych. Przedmiotem
rozwa¿añ s¹ m.in.: pojêcie i klasyfikacja depozytów s¹dowych, depozyt
maj¹cy na celu wywo³anie skutków materialnoprawnych oraz problema-
tyka depozytów w postêpowaniach: zabezpieczaj¹cym, egzekucyjnym
(w tym w razie egzekucji alimentów), upad³oœciowym, a tak¿e depozyt
w sprawach karnych. Autor przedstawi³ równie¿ postêpowanie depozy-
towe i likwidacjê depozytu s¹dowego. Pracê podsumowuj¹ wnioski de
lege ferenda.

Jest to opracowanie szczególnie wartoœciowe i przydatne dla sêdziów
oraz szerokiego krêgu praktyków.

• Jacek SADOMSKI: Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa
2003
Monografia sêdziego Jacka Sadomskiego przedstawia prawo, które ma
s³u¿yæ ochronie najbardziej „wra¿liwych” dóbr osobistych, takich jak:
czeœæ, prywatnoœæ, wizerunek, naruszanych w najdotkliwszy sposób
przez œrodki masowego przekazu. Skutki tych naruszeñ s¹ bowiem, jak
trafnie oceni³ Autor: „w istocie nieusuwalne i nieodwracalne dla poszko-
dowanego” (s. 9).

„PRAWO W DZIAŁANIU” 2006/1



234 PREZENTACJA WYBRANYCH KSIĄŻEK INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

W prezentowanym opracowaniu zosta³y poddane wnikliwej analizie
akta zakoñczonych prawomocnie 172 spraw, w których pozwy wp³ynê³y
do 38 s¹dów okrêgowych w latach 1995–2000.

Autor omówi³ przes³anki ochrony dóbr osobistych, okolicznoœci wy-
³¹czaj¹ce bezprawnoœæ ich naruszenia, procesowe œrodki ochrony, pre-
zentuj¹c dorobek literatury prawniczej i orzecznictwa S¹du Najwy¿-
szego oraz ilustruj¹c wszystkie omawiane zagadnienia konkretnymi
przyk³adami z akt spraw. Czêœæ podawanych przyk³adów jest znana
z uwagi na rozg³os towarzysz¹cy publikacjom, ocenionym przez zainte-
resowanych jako naruszaj¹ce ich dobra osobiste.

Jak stwierdzi³ w recenzji ksi¹¿ki Bogudar Kordasiewicz (PiP 2004,
nr 8, s. 111–113): „Jacek Sadomski dowiód³ gruntownej znajonoœci litera-
tury i dotychczasowego orzecznictwa […]. Autorowi […] nie brak odwagi
stawiania tez w sposób kategoryczny. Dlatego jego praca ma wyrazisty
kszta³t […], jest wartoœciow¹ pozycj¹ pozwalaj¹c¹ lepiej poznaæ aktualny
stan ochrony dóbr osobistych w Polsce”.

• Roman TRZASKOWSKI: Działalność statutowa a działalność gospodar-
cza fundacji — prawo i praktyka, Warszawa 2003
¯ywio³owemu rozwojowi ruchu fundacyjnego w Polsce pod koniec ubie-
g³ego stulecia towarzyszy³y nieprawid³owoœci w dzia³aniu wielu funda-
cji, które — jak stwierdzi³ Autor: „pe³ni¹ jedynie funkcje prawnie dogod-
nej formy — z wielu wzglêdów — dla aktywnoœci realizuj¹cej interes
wy³¹cznie prywatny” (s. 11).

Autor przeprowadzi³ badanie 407 sprawozdañ za rok 2000, z³o¿onych
przez fundacje w³aœciwym, nadzoruj¹cym ich dzia³alnoœæ ministrom. Ba-
danie dotyczy³o wiêc 30% wszystkich sprawozdañ z³o¿onych do czerwca
2001 roku.

Przedmiotem rozprawy jest analiza dzia³alnoœci gospodarczej fun-
dacji w relacji do jej dzia³alnoœci statutowej w œwietle prawa polskiego,
dokonana na szerokim tle prawnoporównawczym. Wiele uwagi poœwiê-
cono problematyce nadzoru nad fundacjami maj¹cej — w ocenie Au-
tora — kluczowe znaczenie dla rozwi¹zywania problemów wynikaj¹-
cych z prowadzenia przez nie dzia³alnoœci gospodarczej.

Jak stwierdzi³ w recenzji prezentowanej ksi¹¿ki Henryk Cioch („Re-
jent” 2003, nr 9, s. 208–211): „W zwi¹zku z tym, ¿e roœnie rola trzeciego
sektora, adresatami tej bardzo wnikliwej i rzetelnej monografii winny byæ
w g³ównej mierze same fundacje, ale tak¿e stowarzyszenia. […] mono-
grafia ta wnosi istotny wk³ad w rozwój doktryny prawa fundacyjnego”.



W serii książek Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
dotychczas ukazały się:

• Jan Brol, Depozyty sądowe. Praktyka sądowa. Wnioski de lege ferenda
• Jan Brol, Spółki prawa handlowego. Stan prawny na dzień 1 września 1993
• Jan Brol, Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej. Stan prawny na dzień

1 marca 1995
• Jan Brol, Marek Safjan, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań
• Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek, Pranie pieniędzy
• Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek, Przestępstwa gospodarcze w praktyce

prokuratorskiej i sądowej
• Crime Control in Poland, red. Jerzy Jasiński, Andrzej Siemaszko
• Elżbieta Holewińska-Łapińska, «Adopcje zagraniczne» w praktyce polskich sądów
• Elżbieta Holewińska-Łapińska, Orzekanie separacji
• Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary; Mediation. Juvenile Offender — Victim

(książka dwujęzyczna), red. Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik
• Michał Jankowski, Andrzej Siemaszko, Administration of Justice in Poland
• Ławnicy. Rezultaty badań empirycznych, red. Andrzej Siemaszko
• Niemieckie prawo insolwencyjne, red. Jan Brol, tłum. Marek A. Zieliński
• Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 1: Prawo spółek, red. Marek

Safjan
• Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 2: Stanisław Przyjemski, Prawo

karne
• Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 3: Dokumenty karne, red.

Eleonora Zielińska
• Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 4: Aleksander Chłopecki, Mar-

cin Dyl, Rynek kapitałowy
• Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 5: Prawo gospodarcze. Wybrane

zagadnienia, red. Marek Safjan przy współpracy Iwony Hykawy
• Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 6: Dokumenty karne, cz. II, red.

Eleonora Zielińska
• Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie, red. An-

drzej Siemaszko
• Jacek Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media (analiza praktyki sądo-

wej)
• Marek Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współcze-

snej medycyny
• Andrzej Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana

w Polsce
• Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczo-

ści w Polsce 1, red. Andrzej Siemaszko
• Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczo-

ści w Polsce 2, red. Andrzej Siemaszko



• Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczo-
ści w Polsce 3, red. Andrzej Siemaszko

• Zbigniew Skarżyński, Bójka i pobicie w polskim prawie karnym
• Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 1: Prawo rodzinne, red.

Marek Safjan
• Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 2: Prawo cywilne, red.

Marek Safjan
• Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 3: Prawo karne, red.

Eleonora Zielińska
• Standardy prawne Rady Europy. Zalecenia, t. 4: Sądownictwo. Organizacja —

postępowanie — orzekanie, wybór i tłum. Jerzy Jasiński
• Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 5: Prawo gospodarcze, ,

red. Marek Safjan przy współpracy Iwony Hykawy i Jacka Sadomskiego
• Teodor Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce
• Roman Trzaskowski, Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji —

prawo i praktyka
• Tymczasowe aresztowanie, red. Andrzej Siemaszko

Książki te można nabyć w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
tel.: (0-22) 826 03 63, e-mail: iws@iws.org.pl

Te i inne książki wydane przez Oficynę Naukową można zamawiać w biurze Oficyny,
ul. Mokotowska 65/3, 00-533 Warszawa,
tel.: (0-22) 622 02 41, fax (0-22) 622 02 42
e-mail: oficyna.naukowa@data.pl www.oficyna-naukowa.com.pl


