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Prawo rodzinne i opiekuńcze należy do prawa prywatnego, a jego normy 
regulują m.in.: stosunki małżeńskie, władzę rodzicielską, a także kwestię przy-
sposobienia. Mimo że prawo rodzinne uregulowane zostało w osobnym akcie 
normatywnym – skądinąd wydanym w tym samym roku co Kodeks cywilny 
– to stanowi integralną część prawa cywilnego, obok części ogólnej prawa rze-
czowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Opisywane zagadnienia 
będą zatem niejednokrotnie odwoływały się do norm i zasad Kodeksu cywilne-
go, a także Kodeksu postępowania cywilnego. 

Leksykon został przygotowany przez pracowników badawczo-dydaktycz-
nych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czę-
stochowie. Zamiarem autorów było stworzenie publikacji skierowanej do moż-
liwie szerokiego kręgu odbiorców: zarówno do studentów prawa, administracji, 
pedagogiki i innych nauk, zdobywających dopiero wiedzę z zakresu prawa, jak 
i dla aplikantów – aby pomóc im w usystematyzowaniu wiedzy już posiadanej 
– i w końcu do osób, które na co dzień nie mają do czynienia z prawem. Charak-
ter Leksykonu – przedstawienie stu podstawowych pojęć – determinuje sposób 
prezentowania omawianych w nim zagadnień, które ukazywane są w pewnym 
uproszczeniu, czasem w oderwaniu od szerszego kontekstu, niemniej na tyle 
wyczerpująco, aby umożliwić poznanie i zrozumienie najważniejszych instytu-
cji z zakresu prawa rodzinnego. Oddawany do rąk Czytelników Leksykon nie 
może zastąpić podręczników, komentarzy ani czynnego udziału w różnego ro-
dzaju formach kształcenia akademickiego. Daje jednak szansę, by spełnić cele 
dydaktyczne szczególnie wówczas, gdy jego lekturze będzie towarzyszyć rów-
noległa analiza przepisów aktów normatywnych – w szczególności Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.

Wybór prezentowanych w Leksykonie haseł nie należał do zadań łatwych, 
ponieważ do źródeł prawa rodzinnego, oprócz Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego oraz Kodeksu cywilnego, należy także szereg innych aktów prawnych. 
Ma on zatem charakter subiektywny i odwołuje się niejednokrotnie do instytucji 
powołanych m.in. w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
ustawie o aktach stanu cywilnego, ustawie o pomocy społecznej, czy w ustawie 
o Karcie Dużej Rodziny. Ujęty w tytule wymiar Leksykonu – 100 podstawowych 
pojęć – zmusił jego autorki do dokonania selekcji materiału i wyboru zagadnień 
po pierwsze umożliwiających maksymalne zrozumienie prezentowanej dziedzi-
ny, a po wtóre odpowiadających także aktualnemu zapotrzebowaniu na wiado-
mości z zakresu prawa rodzinnego.

Poszczególne hasła zostały omówione syntetycznie w układzie alfabetycz-
nym. Stosując przypisy śródtekstowe autorki nie zrezygnowały z naukowego 
charakteru Leksykonu. Dla przejrzystości Leksykonu po każdym haśle podana 
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została również literatura specjalistyczna, co – zdaniem autorek – pozwoli Czy-
telnikom na szybkie dotarcie do szerokiej bibliografii poświęconej określonemu 
zagadnieniu, a tym samym na dalsze pogłębianie wiedzy w wybranym zakresie. 

Monika Bartnik
Justyna Jasińska

Częstochowa, luty 2020 r.
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