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Przedmowa

Przyszli prawnicy, a także studiujący inne kierunki, których programy nauczania 
obejmują m.in. problematykę prawa cywilnego, w tym również jego działu dotyczącego 
stosunków rodzinnych, otrzymują interesującą pomoc naukową w postaci opracowania 
pt. „Prawo rodzinne”, autorstwa Arkadiusza Bielińskiego i Macieja Pannerta. Opraco-
wanie to odbiega wprawdzie swoją konwencją od typowego podręcznika akademickie-
go, jednakże Autorzy starają się zachować charakterystyczny dla podręczników tego 
działu prawa cywilnego porządek merytoryczny (odpowiadający w przybliżeniu syste-
matyce kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jednocześnie kontynuują tę samą formułę 
metodologiczną, którą przyjęli dla wydanych już wcześniej opracowań poświęconych 
części ogólnej prawa cywilnego oraz prawu rzeczowemu.

Podstawowy cel opracowania, jaki postawili przed sobą Autorzy, to przekazanie 
materiału w formie jak najbardziej usystematyzowanej oraz poglądowej. Dlatego też 
jego zawartość merytoryczna została wyrażona nie tylko w postaci tradycyjnego opisu 
(charakterystycznego dla typowego podręcznika), lecz również w formie licznych tabel, 
sformułowań w ramkach oraz schematów. Ten sposób przekazu jest niewątpliwie szcze-
gólnie użyteczny w wypadku definicji oraz ważniejszych tez, klasyfikacji, enumeratyw-
nych lub przykładowych wyliczeń, zestawień oraz porównań itd. Pozwala on bowiem 
na lepsze uchwycenie określonych powiązań i zależności, elementów określonej struk-
tury, członów klasyfikacji, a także zaakcentowanie ważniejszych treści. Przekaz staje się 
przez to łatwiej przyswajalny oraz bardziej atrakcyjny.

Drugi, zamierzony cel opracowania to próba powiązania teorii z praktyką, przy 
czym autorzy realizują go w dwojaki sposób. Z jednej strony wzbogacają treści teore-
tyczne wyborem (dość obszernym) orzecznictwa Sądu Najwyższego, które jest przyta-
czane sukcesywnie w odpowiednich fragmentach tekstu. Z drugiej strony zamieszczają 
w różnych miejscach opracowania przykładowe stany faktyczne (kazusy) wraz ze skie-
rowanymi do studentów poleceniami ich rozwiązania. 

Należy sądzić, że pomoc naukowa przygotowana w tak urozmaiconej formie spotka 
się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony Czytelnika. 

Dr hab. Mieczysław Goettel
prof. Uniwersytetu w Białymstoku 
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