WYBRANE KSIĄŻKI
INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO I RODZINNEGO
• Maciej DOMAŃSKI: Orzekanie przepadku świadczenia „niegodziwego” (art. 412 k.c.), Warszawa 2007
Monografia przedstawia model ustawowy instytucji przepadku œwiadczenia „niegodziwego”, skonstruowany na podstawie wyk³adni przes³anek zastosowania art. 412 k.c. oraz odpowiednich przepisów postêpowania cywilnego z uwzglêdnieniem literatury przedmiotu i orzecznictwa
S¹du Najwy¿szego.
Model empiryczny tej instytucji powsta³ w wyniku analizy akt
126 spraw zakoñczonych prawomocnie w 2004 r. i w pierwszej po³owie 2005 r. Autor zbada³ po 25% spraw z ka¿dego s¹du okrêgowego,
w których nast¹pi³o uwzglêdnienie powództwa, oraz wszystkie sprawy,
w których nast¹pi³o oddalenie powództwa.
Analiza, której wyniki zawarte s¹ w prezentowanym opracowaniu,
zainspirowana przez Prokuraturê Krajow¹, jest pierwszym badaniem
praktyki w skali ogólnokrajowej po nowelizacji art. 412 k.c. przeprowadzonej w 1990 r. Wczeœniejsze badanie praktyki, wykonane w latach
osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, dotyczy³o innego stanu prawnego
funkcjonuj¹cego w odmiennych realiach ustrojowych i spo³eczno-gospodarczych.
Ustawowy i empiryczny model stosowania art. 412 k.c. zosta³ przedstawiony w formie opisowej i graficznej. Wyniki badañ aktowych ilustruj¹ liczne tabele i wykresy.
Poza analiz¹ obowi¹zuj¹cego stanu prawnego i praktyki Autor przedstawi³ wnioski de lege ferenda oraz opiniê na temat rozwa¿anej w Ministerstwie Sprawiedliwoœci nowelizacji art. 412 k.c.

• Elżbieta HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA: Orzekanie separacji, Warszawa
2006
Rozprawa prezentuje funkcjonowanie instytucji separacji w pierwszym
okresie po jej ponownym wprowadzeniu do polskiego prawa rodzinne„PRAWO W DZIAŁANIU” 2008/4
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go. Autorka zbada³a 324 akta spraw o separacjê, w których orzeczenie
koñcz¹ce postêpowanie w sposób prawomocny zosta³o wydane w pierwszym pó³roczu 2002 r.
Czêœæ pierwsza pracy zawiera ogóln¹ charakterystykê orzekania separacji w polskim prawie. Czêœæ druga przedstawia wyniki badania aktowego i wyp³ywaj¹ce z nich oceny i wnioski. Przedstawiona zosta³a
demograficzno-spo³eczna charakterystyka ma³¿eñstw ubiegaj¹cych siê
o orzeczenie separacji, charakterystyka postêpowañ (procesowego i nieprocesowego) o orzeczenie separacji, które zakoñczy³y siê rozstrzygniêciem orzekaj¹cym separacjê, oddalaj¹cym ¿¹danie jej orzeczenia lub
umorzeniem postêpowania, a tak¿e charakterystyka spraw rozpoczêtych
¿¹daniem o orzeczenie separacji, a zakoñczonych orzeczeniem rozwodu.
Sprawozdanie z wyników badania uzupe³niaj¹ opisy wybranych stanów
faktycznych zamieszczone w aneksach.
W ocenie Roberta Zegad³o prezentowane opracowanie: „stanowi
pierwsz¹ tak obszern¹ analizê funkcjonowania przepisów o separacji
wraz z pog³êbion¹ w stosunku do dotychczasowych opracowañ analiz¹
stanu prawnego w tym zakresie. Wydaje siê, ¿e bêdzie to cenna lektura
szczególnie dla sêdziów rodzinnych, pracowników RODK, a tak¿e i dla
socjologów rodziny” („Rodzina i Prawo” 2006, nr 2(2), s. 104).

• Edward WARZOCHA: Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do
art. 730–757 k.p.c., Warszawa 2007
Nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego z 2 lipca 2004 r. „rozdzielaj¹ca” postêpowanie zabezpieczaj¹ce od egzekucyjnego zosta³a podyktowana powa¿nymi przes³ankami merytorycznymi. Mimo i¿ postêpowanie zabezpieczaj¹ce nadal ma zapewniaæ skutecznoœæ wykonania
orzeczenia s¹dowego, nie mo¿e byæ ono traktowane tylko jako wstêpna
faza postêpowania egzekucyjnego.
Prezentowane opracowanie w rozdziale pierwszym charakteryzuje
istotne rozwi¹zania nowej regulacji, w rozdziale drugim zawiera komentarz do artyku³ów wymienionych w tytule pracy. Dokonane zmiany
wywo³uj¹ wiele w¹tpliwoœci. Komentarz zapewne u³atwi ich rozstrzygniêcie.

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
• Maciej Domański, Orzekanie przepadku świadczenia «niegodziwego» (art.
412 k.c.)

• Elżbieta Holewińska-Łapińska, «Adopcje zagraniczne» w praktyce polskich sądów
• Elżbieta Holewińska-Łapińska, Orzekanie separacji
• Mediacja. Nieletni przestępcy i ich oﬁary; Mediation. Juvenile Offender — Victim
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(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 w działaniu, t. 1: Sprawy cywilne, red. Elżbieta Holewińska-Łapińska
Prawo w działaniu, t. 2: Przewlekłość postępowania sądowego, red. Elżbieta
Holewińska-Łapińska, Andrzej Siemaszko
Prawo w działaniu, t. 3: Prawo karne, red. Elżbieta Holewińska-Łapińska
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, Marcin 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.
Andrzej Siemaszko
Jacek Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media (analiza praktyki sądowej)
Marek Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny

• Andrzej Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana
w Polsce

• Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 1, red. Andrzej Siemaszko

• Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 2, red. Andrzej Siemaszko

• Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczości 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
• Edward Warzocha, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730–
–757 k.p.c.
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

