Wstęp
Książka, którą przekazujemy w ręce Czytelnika, stanowi studium instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest ona szczególnie polecana aplikantom odbywającym
szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, notarialnej czy
komorniczej, jak również osobom przygotowującym się do egzaminów zawodowych.
Z uwagi na szerokie omówienie problematyki stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego, opracowanie to dedykowane jest także radcom prawnym i adwokatom, którzy w ramach wykonywania zawodu zajmują się prowadzeniem spraw rodzinnych.
Przejrzysta formuła analizowanych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna studentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które
ze względu na okoliczności życiowe stały się stroną postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Prezentując poszczególne instytucje prawnorodzinne, skupiono się przede wszystkim na aspektach praktycznych stosowania prawa, a omawiane zagadnienia zostały dodatkowo wzbogacone analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych
oraz Sądu Najwyższego, co sprawia, że Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przedstawianą materię, ale zapozna się również z obowiązującą linią orzeczniczą. Chcąc sprostać wymogom, jakie stawiane są aplikantom, w pracy tej zawarto wybór różnorodnych stanów faktycznych, które pozwolą nie tylko zrozumieć specyfikę i mechanizmy
procesu wykładni przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale również należycie
przygotować się do przeprowadzanych w ramach aplikacji prawniczych kolokwiów,
czy egzaminów zawodowych.
Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich stanowi studium najważniejszych instytucji prawa rodzinnego oraz zagadnień proceduralnych, istotnych z punktu
widzenia omawianej treści. Poza samym Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, analizie poddano także przepisy innych ustaw, m.in. ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z 9.6.2011 r. o systemie pieczy zastępczej czy ustawy
z 25.6.2015 o leczeniu niepłodności. W ramach uzupełnienia odniesiono się również
m.in. do kwestii świadczeń rodzinnych i ich wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego czy problematyki tzw. niechcianego poczęcia.
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Druga część książki zawiera rozwiązania kilkudziesięciu kazusów, obejmujące omówienie istotnych problemów prawnych powstałych na kanwie różnorodnych stanów
faktycznych. Każdy z kazusów opatrzono stosownym pytaniem merytorycznym lub
poleceniem, zaś jego rozwiązanie wzbogacono komentarzem prezentującym m.in. obowiązującą linię orzeczniczą czy stanowisko wyrażane aktualnie w piśmiennictwie.
W wydaniu trzecim szczególną uwagę przywiązano do zagadnienia reformy prawa
rodzinnego, w związku z czym analizie poddano regulacje prawne obejmujące swą
treścią takie instytucje, jak chociażby piecza naprzemienna, alimenty natychmiastowe,
rodzinne postępowanie informacyjne czy postępowanie nakazowe alimentacyjne. Ponadto uwzględniono również inne projektowane zmiany legislacyjne, istotne z punktu
widzenia omawianej problematyki. Dodatkowo, w wybranym zakresie, zaprezentowano rozwiązania prawne zawarte w projekcie nowego Kodeksu rodzinnego, autorstwa Rzecznika Praw Dziecka.
Autorzy

XII

