
PRZEDMOWA DO CZWARTEGO WYDANIA

Kolejna czwarta edycja Encyklopedii Prawa zawiera ponad 3000 haseł. Uwzględniono w niej zmiany prawa 
materialnego i procesowego, które wprowadzono po ukazaniu się poprzedniego wydania dzieła (2004 r.). 
Autorzy dokonali niezbędnej aktualizacji dotychczasowej treści Encyklopedii, wzbogacając ponadto niniej-
szy tom wieloma nowymi hasłami, kierując się przy ich wyborze przekazanymi Wydawnictwu uwagami 
i opiniami Czytelników.

Encyklopedia Prawa przeznaczona jest dla Czytelników nieprawników szukających podstawowych wia-
domości z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, fi nansowego, handlowego, karnego, konstytucyj-
nego, międzynarodowego publicznego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz teorii państwa i prawa, jak 
i dla prawników, którzy poszukują zwięzłych objaśnień terminów prawnych spoza swojej specjalności. 
Z myślą o takim Czytelniku wybrano i opracowano hasła, kierując się ich znaczeniem praktycznym i/lub 
doniosłością teoretyczną. 

Encyklopedia zawiera dwojakiego rodzaju hasła, zestawione w porządku alfabetycznym, tj. hasła właści-
we oraz hasła odsyłaczowe. Te pierwsze wyjaśniają pojęcia. Wyrazem hasłowym jest wówczas w zasadzie 
rzeczownik w mianowniku. Jeżeli hasło jest wielowyrazowe, na pierwszym miejscu umieszczono wyraz 
określający lub akcentujący treść hasła (przymiotnik lub rzeczownik w dopełniaczu), np. upominawcze po-
stępowanie, upadłościowego prawa zasady, lokali odrębna własność. Hasła te mają charakter defi niujący, 
o krótkiej, zwięzłej treści lub też charakter artykułowy, gdy Czytelnikowi prezentowany jest szerszy, w mia-
rę wyczerpujący opis danego pojęcia czy instytucji prawnej. Hasła odsyłaczowe (za pomocą strzałki) odsy-
łają do hasła właściwego, np. akcyza  podatek akcyzowy.

Ponadto, Autorzy stosują odesłania: w treści hasła, gdy pojawiają się w niej terminy, które także są zdefi -
niowane w Encyklopedii, oraz na końcu hasła, wówczas odsyła się Czytelnika do innego hasła (bardziej 
ogólnego lub szczegółowego) merytorycznie powiązanego z defi niowanym pojęciem, np. w haśle: hipoteka 

 ograniczone prawa rzeczowe, zastaw, w haśle: kontrola prokuratorska  kontrola instancyjna. Takie 
odesłania pokazują związki pojęciowe w, i pomiędzy poszczególnymi instytucjami prawa oraz wskazują 
źródła poszerzające wiadomości. Niektóre źródła otrzymały tzw. kwalifi katory, tj. oznaczenie gałęzi prawa, 
której dotyczy dany opis, np.: pr. międzynar. (prawo międzynarodowe), pr. cyw. (prawo cywilne), post. cyw. 
(postępowanie cywilne), pr. kar. (prawo karne).

Oprócz skrótów powszechnie stosowanych wyraz lub wyrazy tytułu hasła powtarzającego się w tekście 
jego defi nicji skracano do pierwszych liter, np. kolegia samorządowe odwoławcze (k.s.o.), Trybunał 
Konstytucyjny (TK). W skrótach tytułów haseł wielowyrazowych przywracano właściwą kolejność wyra-
zów, np. bankowe prawo: p.b. Ponadto, skracano nazwy powoływanych aktów prawnych (zostały one za-
mieszczone w wykazie skrótów).

Pod treścią defi nicji niektórych haseł podana jest podstawowa (dla danej dziedziny lub instytucji) litera-
tura podręcznikowa i monografi czna, z której korzystali Autorzy Encyklopedii. Jednocześnie informacja ta 
ma na celu wskazanie Czytelnikowi zainteresowanemu daną kwestią źródeł bibliografi cznych.

Ponadto, w Encyklopedii zamieszczony został wykaz literatury dla poszczególnych dziedzin prawa oraz 
zestaw popularnych terminów i sentencji łacińskich występujących w naukach prawnych, które zostały uję-
te w treści Encyklopedii. Jeżeli przy terminie łacińskim występuje odesłanie do innych haseł (np. fontes 
iuris cognoscendi  źródło poznania prawa), oznacza to, że w treści tych ostatnich użyto i wyjaśniono ła-
ciński zwrot; gdy brak jest odesłania, wówczas łacińskie pojęcie występuje jako hasło samoistne (wyjaśnia-
jące).

Encyklopedia jest dziełem zbiorowym zespołu naukowców z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy dążyli w miarę możności do zachowania jednolitej metody opraco-
wania, starając się także w treści haseł przedstawić poglądy przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie.
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Podejmując się tego rodzaju opracowania Autorzy postawieni byli przed wieloma trudnymi decyzjami. 
U podstaw tych decyzji leżało dążenie do przekazania Czytelnikowi wielu niezbędnych wiadomości z za-
kresu prawa i nauk prawnych przy ograniczonej objętości publikacji oraz założenie, że Encyklopedia ma 
być równocześnie praktycznym informatorem omawiającym treść podstawowych instytucji prawnych re-
gulujących ważne dziedziny życia społecznego.

Mając nadzieję, że sprostali tym zamierzeniom, Autorzy proszą o opinie i uwagi dotyczące Encyklopedii. 
Będą one przyjęte z wdzięcznością i uwzględnione w następnych edycjach.
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PRZEDMOWA


