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Zadanie nr 1

 Przy użyciu serwisu internetowego Sądu Najwyższego

(http://www.sn.pl) proszę znaleźć orzeczenie Sądu Najwyższego

w sprawie o sygnaturze IV KK 235/02, a następnie podać:

 formę orzeczenia,

 datę wydania,

 skład wydający to orzeczenie,

 tezę tego orzeczenia.

http://www.sn.pl/


Zadanie nr 2

Proszę odszukać i podać sygnatury orzeczeń

wydanych przez Izbę Cywilną SN od dnia 20

lutego 2011 r. do dnia 22 marca 2014 r., które w

treści zawierają wyrażenie „hipoteka” i których

sędzią sprawozdawcą była Katarzyna Tyczka-

Rote. Proszę podać formę znalezionych orzeczeń

oraz ich rozstrzygnięcie.



Zadanie nr 3

Proszę odnaleźć w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych

(www.orzeczenia.ms.gov.pl) przykłady wyroków w sprawach

karnych odnoszących się do zagadnienia „stalking”, a następnie

wskazać:

 sygnaturę,

 datę wydania,

 nazwę sądu, przez który zostały wydane.

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/


Zadanie nr 4

W Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu

proszę odnaleźć sygnatury orzeczeń wydanych w Wydziale

Cywilnym Odwoławczym, dla których podstawą prawną

jest art. 471 kodeksu cywilnego.

 Proszę ustalić w jakim składzie orzekał sąd w powyższych
sprawach.



Zadanie nr 5

Proszę odszukać wyrok  Sądu Apelacyjnego 

we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

(sygn. akt I ACa 323/12), a następnie podać 

jego główną tezę.



Zadanie nr 6

Przy użyciu Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów
Administracyjnych na stronie internetowej
www.orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query proszę
odszukać, ile wyroków, co do których zgłoszono
zdanie odrębne wydał Naczelny Sąd
Administracyjny w październiku 2013 r.?

Proszę podać sygnatury każdego z nich.

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query


Zadanie nr 7

 Przy użyciu bazy orzeczeń w serwisie internetowym Trybunału

Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl) proszę znaleźć orzeczenie

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 6/12, a

następnie:

 podać datę wydania powyższego orzeczenia,

 ustalić w jakim składzie orzekał sąd w powyższej sprawie,

 skopiować sentencję orzeczenia.

http://www.trybunal.gov.pl/


Zadanie nr 8

Proszę podać sygnaturę ostatnio 

opublikowanego w Internecie wyroku TK.



Uwaga

Plik należy nazwać następująco: 

OPBD_ĆW_3_NAZWISKO_GRUPA. 

Rozwiązanie proszę przesłać na adres e-mail: 

angelika.piestrak@prawo.uni.wroc.pl  

Nazwa wiadomości powinna być taka sama jak 

nazwa przesłanego pliku.


