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Szanowni Czytelnicy

Oddajemy w Państwa ręce nową publikację
poświęconą aktualnym wyrokom i uchwałom Sądu
Najwyższego. Znajdzie się w niej ponad 30 orzeczeń
omówionych przez dziennikarzy „żółtych stron”,
którzy w styczniu relacjonowali na bieżąco rozprawy
przed Sądem Najwyższym. 
Kolejne publikacje będą się ukazywały co miesiąc. W
każdej z nich będziemy prezentowali najważniejsze i

najciekawsze orzeczenia wydane przez sąd w poprzednim miesiącu.
Aby łatwo było odszukać interesujące Czytelnika wyroki, publikacja została podzielona
tematycznie. Orzeczenia pogrupowaliśmy na działy dotyczące prawa pracy, prawa
rodzinnego, ubezpieczeń i prawa karnego. Zagadnienia zaś z zakresu prawa cywilnego
podzieliliśmy na dodatkowe kategorie, m.in. odszkodowania, dobra osobiste i umowy.
Odrębnie omawiamy również sprawy proceduralne, w tym np. związane z ustalaniem
wartości przedmiotu sporu i konsekwencjami, jakie może wywołać najmniejszy nawet
błąd. Omawiamy również ważne dla przedsiębiorców zalegających ze składkami
orzeczenie wydane przez sędziów Sądu Najwyższego. Jeśli zdecydują się oni na proces z
ZUS - a takich w ciągu roku są dziesiątki tysięcy - nie muszą się obawiać, że na
rozstrzygnięcie sprawy przyjdzie im czekać latami. Sędziowie zdecydowali bowiem, że w
procesach interesów ZUS mogą bronić również etatowi pracownicy, a nie tylko radcowie i
adwokaci. Nie dojdzie więc do paraliżu w sądach.
Omawiamy również, ważny z punktu widzenia prowadzących firmy, wyrok dotyczący tego,
jak odzyskać wpłacony zadatek, gdy umowa nie dojdzie do skutku. Ponieważ na poczet
przyszłych kontraktów wpłacane są często olbrzymie sumy, warto sprawdzić jak zapatruje
się na to Sąd Najwyższy. To na wypadek, gdybyśmy byli kiedyś  zmuszeni szukać tam
sprawiedliwości.
W publikacji Czytelnik znajdzie oczywiście nie tylko orzeczenia przydatne w prowadzeniu
firmy, ale i w codziennym życiu. Dowie się np. czy wdowa ma prawo do zwrotu kosztów
pogrzebu nieubezpieczonego małżonka, jeśli od kilku lat była z nim w separacji albo co
ma zrobić osoba, gdy kupiła samochód nie taki, jak wynikało z zapewnień sprzedającego.
Mam nadzieję, że broszura okaże się przydatna wszystkim Czytelnikom, zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym. 

Anna Wojda
redaktor działu prawa „Rzeczpospolitej”


