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MARCIN DZIURDA (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), Szczególna
zdolnośćsądowa organów państwowych oraz państvvowych j ednostek
organizacy.jnych nieposiadających osobowości prawnej
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ANNA HRYCAJ (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu)'
Normatywne podstawy współpracy polskich i zagranicznych sądowych
organów prowadzących postępowania upadłościowetego sąmego dłużniką..
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ZAGADNIENIA PRAWNE

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
W rąmąch której z podstaw kasacyjnych należy zarzucąć nąruszenie

przepisów regulujących wąrunki uznąnia orzeczenią sądu państwa obcego
lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski), Czy
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MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK (Uniwersytet Łódzki), Czy zażalenie
przysługuje na postąnowienie sądu drugiej instancji

klauzulivykołlalności?....
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PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, InsĘrtut Wymiaru Sprawiedliwości),
l[oc v,ięąca wy:roku karnego skazującego a sytuacja procesowa osoby
treciej (art. ll zd. 2 k.p.c.).
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\ARCI]\I WALASIK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Podmiotolły zakres powagi rzeczy osądzonej wyroku wydanego w sprawie
: pot+'ód:twa jednego ze współwłaścicieli.
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KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Cry ,,dorosĘ" domownik
v' rołłmieniu ąrt. 138 $ 1 k.p.c. musi być osobąpełnoletnią? . .
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MARGINESIE ORZECZNICTWA

FELIKS ZEDLER (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Egzekucja
: majątku wspólnego długu jednego z małżonków. Glosą do uchwaĘ Sądu
rajłvyższego z dnią 5 lutego 2010 r. (III CZP 132/09)
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IRENEUSZ WOLWIAK (Sąd Rejonowy Katowice_Wschód w Katowicach),
Doręczenie pism sądowych na podstawie art. 139 $ 1 k.p.c. GIosą do wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2009 r. (I UK 7]/09)

l29

IV.

RECENZJE

Agnieszka Laskowską, Zawieszenie sądowego postę1lowania rozpoznawczego
w sprawach qłvilnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009
(rec.

MAREK JAŚLIKOWSKI,

InsĘrtut Wymiaru Sprawiedliwości) .
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PRocEsUALISTÓw cywILNYCH

KATAMYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA

(Uniwersytet Jagielloński),
- ,,Scire tuum nihil est,

Tolvarzystwo Naukowe Procesuąlistów C1ł'vilnych
łlisi te scire hoc sciat alter''
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