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Wstęp
Niniejsza książka jest skierowana przede wszystkim do osób, które ukończyły aplikację
adwokacką lub radcowską i ma na celu kompleksowe przygotowanie do końcowego
egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego. Odbiorcami książki mogą być także
aplikanci adwokaccy, radcowscy oraz sądowi, a także studenci prawa chcący pogłębiać
zagadnienia z zakresu prawa procesowego oraz prawa gospodarczego.
Opracowanie zostało podzielone na 4 części: karną, cywilną, gospodarczą i administracyjną, co – rzecz jasna – odpowiada poszczególnym częściom egzaminów końcowych. Każdy
kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie autora.
Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym na orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie spotkać podczas
egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Polecenie w kazusie odpowiada zadaniom
określonym w ustawie – Prawo o adwokaturze lub ustawie o radcach prawnych. I tak z zakresu prawa cywilnego Czytelnik może się spotkać z poleceniem napisania petitum apelacji
bądź pozwu, z zakresu prawa karnego apelacji bądź aktu oskarżenia, z zakresu prawa administracyjnego skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś z zakresu prawa gospodarczego – umowy bądź
pozwu. Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania, rozwiązania nie zawierają propozycji uzasadnienia apelacji, pozwu, skargi kasacyjnej ani aktu oskarżenia.
W kolejnym wydaniu „Kazusów dla aplikantów adwokackich i radcowskich”, które
oddajemy do Państwa rąk we wrześniu 2021 r. uwzględniono najnowsze zmiany aktów
prawnych.
Mam nadzieję, że z uwagi na skupienie się w opracowaniu wyłącznie na zadaniach,
z jakimi mogą się Państwo spotkać podczas egzaminu końcowego, okaże się ono pomocne
w przygotowaniach do wyzwania, jakim jest niewątpliwie egzamin adwokacki i radcowski. Wszystkim osobom zdającym życzę pomyślności na egzaminie.
Niniejszą książkę dedykuję mojej Mamie oraz Żonie, pomysłodawczyni wydania niniejszego zbioru kazusów.
Warszawa, sierpień 2021 r.

Kamil Gorzelnik
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