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Recenzja
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Organy pomocy prawnej,

Difin spó³ka z o.o., Warszawa 2009, s. 295

I. Coraz bardziej skomplikowane prawo wymusza poszukiwanie
fachowców od pomocy prawnej. Ju¿ teraz nie wystarczy przeczytaæ
przepis, by go jednoznacznie zrozumieæ, by poj¹æ sens, logikê prawn¹
i jego zastosowanie w praktyce spo³ecznej i gospodarczej. Skoñczy³ siê
czas prostego odczytywania prawa, z³o¿y³o siê na ten stan wiele przy-
czyn, o których trudno tu teraz pisaæ. Jedno wydaje siê pewne, przeciêtny
obywatel sobie nie poradzi i to zarówno w dziedzinie prywatnej, jak
i publicznej. Niezbêdne staje siê poszukiwanie specjalistów w danej dzie-
dzinie, gdy¿ ju¿ nie wystarczy pomoc dowolnego prawnika, trzeba siêgaæ
do profesjonalistów w danym zakresie. Do takiej grupy nale¿¹ te¿ no-
tariusze, których czynno�ci notarialne maj¹ szczególny charakter, cho-
cia¿by z racji swojej mocy pañstwowej. Z tego te¿miêdzy innymi powodu
warto siêgn¹æ do recenzowanej ksi¹¿ki, gdy¿ w sposób kompleksowy
przedstawia ona podmioty �wiadcz¹ce pomoc prawn¹. Chodzi tu o ad-
wokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników s¹dowych, do-
radców podatkowych, rzeczników patentowych, a tak¿e doradców
prawnych, których status prawny dopiero siê kszta³tuje.
Opracowanie to wydaje siê bardzo potrzebne na rynku ksi¹¿ek praw-

niczych, gdy¿ pozwala syntetycznie poznaæ specyfikê tych¿e organów
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pomocy prawnej. Ludzie szukaj¹ uniwersalnego katalogu praw, zapisa-
nego w postaci konkretnych jednoznacznych norm jurydycznych. Tym-
czasem akty prawne operuj¹ zawi³ymi pojêciami prawniczymi, które nie
zawsze daj¹ siê prosto wyt³umaczyæ w ¿yciu codziennym. Niekiedy wiêc
w takich przypadkach potrzebna jest pomoc specjalisty w danej dziedzinie
prawa, by zrozumieæ brzmienie i tre�æ danego przepisu.

II. Recenzowane opracowanie jest dobrze skomponowane pod
wzglêdemmerytorycznym i warsztatowym. Spójna wewnêtrznie i logicz-
na konstrukcja ksi¹¿ki �wiadczy o dobrym wyczuciu Autorów. I nie ma
siê co dziwiæ, skoro Przemys³aw Szustakiewicz jest doktorem nauk
prawnych, sêdzi¹ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, adiunktem
wWy¿szej Szkole Handlu i Prawa wWarszawie, ma do�wiadczenia prak-
tyczne i publicystyczne, natomiast dr Jacek Zale�ny jest konstytucjona-
list¹, m.in. adiunktem w Instytucje Nauk Politycznych UniwersytetuWar-
szawskiego, autorem licznych publikacji naukowych i fachowych.

III. Ksi¹¿ka sk³ada siê z o�miu rozdzia³ów poprzedzonych wykazem
skrótów i ciekaw¹ przedmow¹, w której znajduje siê tak¿e wyja�nienie
intencji, jaka przy�wieca³a Autorem tego opracowania. Warto j¹ � jak
s¹dzê � przytoczyæ. Otó¿, pisz¹c tê ksi¹¿kê, Autorzy chcieli naszkicowaæ
ca³o�æ zagadnieñ wa¿nych dla problematyki organów pomocy prawnej,
zachowuj¹c jednocze�nie �wiadomo�æ tego, ¿e ka¿dy poruszony w niej
w¹tek zas³uguje na odrêbn¹ monograficzn¹ refleksjê. Z wyra¿on¹ opini¹
Autorów wypada siê zgodziæ, gdy¿ rzeczywi�cie poruszaj¹ siê po sze-
rokiej materii prawnej, omawianej wielokrotnie w doktrynie prawa, lite-
raturze prawnej i fachowej. Mimo to uda³o im siê zebraæ te zagadnienia
w pewn¹ logiczn¹ i merytoryczn¹ ca³o�æ, co bez w¹tpienia zas³uguje na
szacunek i podkre�lenie.Nie uniknêli jednakpewnychuproszczeñ i skrótów
�my�lowych�, lecz nie przekre�la to w ¿adnym wypadku tej pozycji
prawniczej � wprost przeciwnie, nadaje jej pewnego blasku, gdy¿ odnosi
siê doaktualnej problematyki prawnej, jak¹ rodzi status (i nie tylko) organów
pomocy prawnej.
Rozdzia³ pierwszy dotyczy zagadnieñ terminologicznych, takich jak:

pojêcie pomocy prawnej, nieodp³atna pomoc prawna, pomoc s¹dowa,
miêdzynarodowa pomoc prawna, pomoc prawna sensu stricte, pomoc
prawna sta³a b¹d� dora�na, obs³uga legislacyjna, pomoc prawna a zawody
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zaufania publicznego. Jest to dobre i ciekawe wprowadzenie w g³¹b tej
problematyki.
Kolejne rozdzia³y odnosz¹ siê do: adwokatury (2), radców prawnych

(3), notariatu (4), komorników s¹dowych (5), doradców podatkowych
(6), rzeczników patentowych (7), doradców prawnych (8). Ksi¹¿kê
zamyka bibliografia.
Ka¿d¹ z czê�ci poprzedza rys historyczny, dziêki czemu Czytelnik

mo¿e dobrze zorientowaæ siê w genezie danego zawodu prawniczego.
To jednak nie stanowi meritum tego opracowania. Jest nim status prawny
osób wykonuj¹cych pomoc prawn¹, jaki kszta³tuj¹ odpowiednie przepisy.
Ka¿dy z tych zawodówmaodrêbn¹ regulacjê prawn¹, która ustala zadania,
czynno�ci, zasady organizacji i dzia³ania, kwestie samorz¹dowe, regu³y
odbywania aplikacji i �wchodzenia� do zawodu prawniczego.
Rozdzia³ czwarty po�wiêcony notariatowi omawia do�æ szczegó³owo

zadania i czynno�ci notarialne, regu³y organizacyjne i cechy charaktery-
styczne dla notariuszy, takie jak: mo¿liwo�ci wyboru notariusza, jego
bezstronno�æ, legalno�æ i rzetelno�æ, tajemnicê zawodow¹ oraz honora-
rium.
Szczególn¹ uwagê zwraca prezentacja statusu prawnego notariusza,

w tym zw³aszcza konieczno�æ zachowania � na tle naszych przepisów
�wymoguobywatelstwapolskiego, cowywo³uje�niezadowolenie�Komisji
Europejskiej. Ciekawe s¹ tak¿e kwestie odnosz¹ce siê do odpowiedzial-
no�ci notariusza, w tym odpowiedzialno�ci cywilnej i dyscyplinarnej.
Szkoda, ¿e Autorzy pominêli w¹tek odpowiedzialno�ci karnej notariusza
jako funkcjonariusza publicznego. Ten bowiem re¿im jego odpowiedzial-
no�ci szczególnie obecnie wywo³uje kontrowersje w praktyce s¹downi-
czej i zmusza do powa¿nych refleksji.
Rozdzia³ ósmy dotyczy doradców prawnych, a w³a�ciwie ich nie do

koñca uregulowanego statusu prawnego. Autorzy omawiaj¹ próby roz-
wi¹zañ ustawowych, które � jak do tej pory � nie zaowocowa³y odrêbn¹
regulacj¹ prawn¹. Tego, jak siê wydaje, Autorzy wyra�nie nie aprobuj¹.
W ksi¹¿ce brakuje, moim zdaniem, pewnego podsumowania, na które

� bez w¹tpienia � staæAutorów. Dlatego te¿ wielka szkoda, ¿e nie pokusili
siê o tak¹ czê�æ opracowania. Mog³aby siê w nim tak¿e znale�æ ocena
organów pomocy prawnej, transformacji zawodów prawniczych, a tak¿e
pojawianie siê nowych profesji zajmuj¹cych siê �wiadczeniem pomocy
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prawnej, np.wdziedzinie lobbingu czy te¿ informatyki prawniczej. Pojawia
siê zjawisko e-kancelarii, e-us³ug prawniczych, wydawnictw interneto-
wych, które tak¿e �wiadcz¹ elektroniczn¹ pomoc prawn¹, mimo ¿e � co
oczywiste � nie s¹ organami pomocy prawnej.
Ksi¹¿ka napisana jest dobrym jêzykiem prawniczym, komunikatywna

forma wypowiedzi opracowania powinna trafiæ do ka¿dego Czytelnika.
Pozycja ta wy�mienicie mo¿e s³u¿yæ nie tylko procesowi dydaktycznemu,
edukacyjnemu i aplikacyjnemu, lecz tak¿e z powodzeniem zaspokoi
wszystkich zainteresowanych udzia³em lub korzystaniem z pomocy
prawnej.

Jerzy Jacyszyn


