
Opinie prawne
w praktyce
Wydanie 4.

Dowiedz się więcej na www.ksiegarnia.beck.pl

Sp
is

 t
re

śc
i

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18895-opinie-prawne-w-praktyce-malgorzata-krol
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18895-opinie-prawne-w-praktyce-malgorzata-krol
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18895-opinie-prawne-w-praktyce-malgorzata-krol


   V

Spis treści

O Autorach ...........................................................................................  IX
Wykaz skrótów ......................................................................................  XI
Podziękowania ......................................................................................  XV
Słowo wstępne do 1. wydania ................................................................  XVII
Słowo wstępne do 2. wydania ................................................................  XIX

Część I. Opinia prawna jako metoda pracy prawnika .........................  1

Rozdział 1. Opinia prawna jako przedstawienie wiedzy o prawie  ........  3
Rozdział 2. Prawnicy i ich metody pracy ...............................................  14

2.1. Formy prawne świadczenia pomocy prawnej ..........................  14
2.2. Rozmowa z klientem jako forma pracy prawnika ...................  17

Rozdział 3.Typologia opinii prawnych  .................................................  23

Część II. Metodyka sporządzania opinii prawnych ............................  31

Rozdział 1. Struktura opinii prawnych .................................................  33
1.1. Zasady konstruowania opinii prawnych  .................................  33
1.2. Elementy konstrukcji opinii prawnej  .....................................  36
1.3. Opis stanu faktycznego  ..........................................................  37

1.3.1. Zasady sporządzania opisu stanu faktycznego  .............  37
1.3.2. Rola dokumentów w sporządzeniu opisu stanu 

faktycznego ...................................................................  39
1.3.3. Informacje składające się na opis stanu faktycznego .....  41
1.3.4. Funkcje opisu stanu faktycznego...................................  43
1.3.5. Sposoby budowania opisu stanu faktycznego ................  43

1.4. Zasady formułowania pytań prawnych ...................................  47



Spis treści

VI  

1.5. Zasady przeprowadzania analizy prawnej  ..............................  49
1.6. Język opinii prawnych .............................................................  52
1.7. Check-lista ...............................................................................  54

Rozdział 2. Profesjonalne opinie prawne ..............................................  56
2.1. Opinie prawne z zakresu prawa materialnego  ........................  59

2.1.1. Opinia prawna z zakresu prawa cywilnego ...................  59
2.1.2. Komentarz do opinii z zakresu prawa cywilnego ..........  71
2.1.3. Opinia prawna do umowy ............................................  74
2.1.4. Komentarz do opinii do umowy ...................................  82
2.1.5. Opinia podatkowa ........................................................  87
2.1.6. Komentarz do opinii podatkowej..................................  90
2.1.7. Opinia ubezpieczeniowa ...............................................  93
2.1.8. Komentarz do opinii ubezpieczeniowej ........................  98

2.2. Opinie prawne związane z wnoszeniem środków zaskarżenia  99
2.2.1. Opinia prawna o braku podstaw do wniesienia apelacji  99
2.2.2. Komentarz do opinii o braku podstaw do wniesienia 

apelacji ..........................................................................  104
2.2.3. Opinia w przedmiocie zasadności wniesienia skargi 

kasacyjnej ......................................................................  108
2.2.4. Komentarz do opinii w przedmiocie zasadności 

wniesienia skargi kasacyjnej ..........................................  112
2.3. Opinia prawna jako część egzaminu zawodowego radcy 

prawnego i adwokata ..............................................................  121
2.3.1. Opinia prawna z zakresu zasad wykonywania zawodu 

i zasad etyki ..................................................................  121
2.3.2. Komentarz do opinii prawnej z zakresu zasad 

wykonywania zawodu lub zasad etyki ...........................  127
2.4. Opinia prawna z zakresu prawa o notariacie ...........................  129

2.4.1. Odmowa dokonania czynności notarialnej ...................  129
2.4.2. Uzasadnienie do protokołu stwierdzającego odmowę 

dokonania czynności notarialnej  ..................................  131
Rozdział 3. Opinie prawne w klinikach prawa ......................................  134

3.1. Specyfika opinii prawnych w klinikach prawa  .......................  134
3.2. Opinia 1  .................................................................................  136
3.3. Opinia 2 ..................................................................................  146

Część III. Etyczne aspekty sporządzania opinii prawnych  ................  159

Rozdział 1. Dylematy etyczne związane z opiniami prawnymi ............  161
1.1. Zasady etyki zawodowej a opinie prawne  ..............................  161



Spis treści

   VII

1.2. Odmowa sporządzenia opinii prawnej motywowana 
względami etycznymi .............................................................  165

1.3. Ocena działań organów państwowych, samorządowych, osób 
zaufania publicznego ..............................................................  167

Rozdział 2. Respektowanie praw osób trzecich przy formułowaniu 
opinii prawnych .............................................................................  170

Rozdział 3. Tajemnica zawodowa i zaufanie  ........................................  180
3.1. Uwagi wstępne ........................................................................  180
3.2. Zakres tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata ......  181
3.3. Sposoby ochrony poufności opinii prawnych wytwarzanych 

przez radców prawnych i adwokatów .....................................  184
3.4. Instrumenty ochrony tajemnicy zawodowej ............................  186
3.5. Ograniczenia w zakresie poufności ze względu na podmiot 

wytwarzający opinię prawną oraz z uwagi na źródło 
finansowania jej wytworzenia. Wybrane zagadnienia .............  188

Rozdział 4. Audyt wewnętrzny jakości opinii prawnych .....................  191
4.1. Pojęcie jakości usług prawniczych – uwagi wstępne ................  191
4.2. Pojęcie audytu jakości .............................................................  192
4.3. Narzędzia audytu korporacyjnego profesjonalnych usług 

prawniczych ............................................................................  195
4.3.1. Audyt wewnętrzny jakości usługi prawniczej 

zapewniany przez współdziałanie z merytorycznie 
kwalifikowanym specjalistą  ..........................................  196

4.3.2. Audyt zewnętrzny jakości usługi prawniczej 
zapewniany przez kontrolę wizytacyjną sprawowaną 
przez prawniczy samorząd zawodowy ..........................  198

4.3.3. Audyt zewnętrzny jakości usługi prawniczej 
zapewniany poprzez instrumenty postępowań 
dyscyplinarnych powadzonych przez samorządy 
zawodowe .....................................................................  199

4.4. Uwagi końcowe .......................................................................  201

Część IV. Psychologiczne aspekty przygotowania opinii prawnych ...  203

Rozdział 1. Dobry kontakt z klientem ..................................................  205
1.1. Rola nastawienia w kontakcie z klientem ...............................  205
1.2. Ocenianie innych oraz błędy poznawcze z tym związane .......  206
1.3. Optymizm jako fundament dobrego kontaktu z klientem ......  210

Rozdział 2. Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej .......  214
2.1. Komunikacja niewerbalna .......................................................  214



Spis treści

VIII  

2.2. Komunikacja werbalna ............................................................  216
2.3. Słuchanie – „aktywne słuchanie” .............................................  217
2.4. Zrozumienie – parafraza i odzwierciedlenie emocji ................  218
2.5. Akceptacja – dowartościowanie i komunikaty od siebie .........  219
2.6. Zgoda – zgoda częściowa ........................................................  224

Część V. Opinie prawne w praktyce – podsumowanie ........................  229



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18895-opinie-prawne-w-praktyce-malgorzata-krol

	spis
	18895-opinie-prawne-w-praktyce-malgorzata-krol-spis
	2



