Wstęp
Drogi Czytelniku,
niniejsza książka stanowi ostatni z trzech tomów opracowań służących przygotowaniu do aplikacji prawniczych. Tak jak w poprzednich tomach, autorzy na co dzień
praktykujący w kancelariach, prowadzący zajęcia dla aplikantów oraz zasiadający
w państwowych komisjach egzaminacyjnych, odpowiadają na zapotrzebowanie
przede wszystkim studentów przygotowujących się do egzaminów wstępnych na
aplikacje prawnicze. Wzorem przyjętego dla całości serii założenia i tym razem odnosimy się do zagadnień istotnych z punktu widzenia naboru i odbywania aplikacji
prawniczych.
Struktura tomu III nie uległa zmianie i została utrzymana w konwencji determinowanej przyjętym modelem naboru i szkolenia aplikantów. Autorzy opracowali
testy wraz z odpowiedziami do nich oraz kazusy. Testy opierają się na brzmieniu
przepisów – nie zawsze na ich pełnej treści, czasami pytając o element nieprzewidywany przez ustawodawcę. Spośród trzech wariantów odpowiedzi tylko jedna jest
prawidłowa. Umieszczenie odpowiedzi do testów w tabeli nie kusi „podglądaniem”
odpowiedzi, a jednocześnie pozwala weryfikować prawidłowość udzielonych odpowiedzi.
Zakładając, że przygotowanie do aplikacji wymaga również praktyki stosowania
prawa, autorzy przygotowali kazusy z poszczególnych dyscyplin prawniczych objętych niniejszym tomem. Przedstawione zadania problemowe opierają się na zagadnieniach poruszanych w orzecznictwie. Zadania wynikają z doświadczeń zawodowych samych autorów – problemów prawnych, z którymi spotkali się oni w swojej
praktyce zawodowej. Brak odpowiedzi ma skłonić Cię, Drogi Czytelniku, do samodzielnej pracy. Nie pozostawiamy Cię jednak bez jakiejkolwiek pomocy. Wskazujemy podstawy prawne, literaturę i orzecznictwo pozwalające się przygotować do
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane pod kazusem. Praktyczny wymiar szkolenia studentów i aplikantów zachowaliśmy przez umieszczenie poleceń związanych
z przygotowaniem projektów opinii prawnych, informacji lub pism procesowych
związanych z problematyką kazusu.
Niniejsza publikacja uwzględnia najnowsze wykazy aktów prawnych obowiązujących zarówno na egzaminach wstępnych na aplikacje adwokacką i radcowską,
komorniczą oraz notarialną, jak również na aplikacje prokuratorską i sędziowską.
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Żywimy nadzieję, że razem z nami uda Ci się, Drogi Czytelniku, gruntownie powtórzyć zdobytą wiedzę i przygotować się do egzaminów wstępnych lub powtórzyć
wiedzę przed kolokwium albo egzaminem. Liczymy, że zadania praktyczne pomogą
wdrożyć się w stosowanie prawa i podwyższyć Twoje kompetencje w tym obszarze.
Dziękujemy za zaufanie i trzymamy kciuki za powodzenie na egzaminie wstępnym!
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