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Wprowadzenie

Prezentowane opracowanie jest kolejną publikacją zawierającą obszer ne 
fragmenty prac magisterskich z prawa cywilnego. Poprzednio ukazały się 
„Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego” (Warszawa 2006) i „Od po wie-
dzialność odszkodowawcza” (Warszawa 2007) – prace przygotowane zostały 
pod kierunkiem profesora Marka Safjana. Publikowane w niniejszym zbio-
rze szkice problemowe powstały w ramach prowadzonego przeze mnie se-
minarium magisterskiego. Ich Autorzy podjęli trud zaprezentowania zagad-
nień należących do tzw. tradycyjnej cywilistyki, wszystkich jej działów.

Najobszerniej zaprezentowane jest prawo zobowiązań, a dokładniej – 
problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej. Omawiane są zagadnie-
nia działania na własne ryzyko, naprawienie szkody majątkowej w sprawach 
wrongful conception i szkody wyrządzonej nasciturusowi oraz odpowiedzial-
ności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody wy-
rządzone przy leczeniu. W dosyć szerokim zakresie uwaga Autorów poświęco-
na została problematyce prawa spadkowego. Analizie poddano problematykę 
powołania do dziedziczenia w drodze rozporządzenia poszczególnymi przed-
miotami majątkowymi należącymi do spadku, a także zagadnienia pozbawie-
nia prawa do zachowku i przebaczenia. Autorzy zajmujący się tą tematyką 
mieli okazję przekonać się, że analiza problemów prawnospadkowych z re-
guły wymaga pogłębionego zajęcia się zagadnieniami należącymi do innych 
działów prawa cywilnego. Jest to więc praca interesująca i wymuszająca po-
głębienie wiedzy także w zakresie kwestii odległych od prawa spadkowego.

Nieco skromniej wygląda „reprezentacja” pozostałych dziedzin prawa 
cywilnego, jednak Czytelnik zainteresowany prawem rzeczowym znajdzie 
opracowanie dotyczące przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, 
a zainteresowany problematyką części ogólnej prawa cywilnego – opracowa-
nie zawierające analizę wybranych zagadnień ochrony dóbr osobistych.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom prezentowanych prac. Ich 
Autorzy, posługując się metodą prawno-dogmatyczną, swoje rozważania opar-
li nie tylko na dorobku polskiej doktryny i orzecznictwa, ale sięgnęli również 
do dorobku nauki innych państw, a także Unii Europejskiej. Prezentowane 
poglądy charakteryzują się, z jednej strony, dojrzałością wręcz zaskakującą 
u ludzi młodych, z drugiej zaś nowatorskim ujęciem problemu. Część poglą-
dów prezentowanych jest po raz pierwszy w nauce polskiej.

Powodem zaprezentowania niniejszej publikacji jest w pierwszej kolej-
ności nadzieja na wywołanie dyskusji, sprowokowanie do ponownego prze-
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myślenia pewnych, zdawałoby się niebudzących wątpliwości i utrwalonych 
już poglądów. Różnorodność problemów, śmiałe, a nierzadko kontrowersyj-
ne poglądy, będą – mam nadzieję – sprzyjać osiągnięciu tego zamierzenia. 
Publikacja ma jednak także inny zamysł. W ramach prowadzonych przez lata 
seminariów dla studentów V roku studiów prawniczych często ich uczestni-
cy pytają: jaka właściwie powinna być praca magisterska?, jaki poziom mery-
toryczny prezentować? Oddając się lekturze tego zbioru zainteresowany czy-
telnik może sobie na powyższe pytania odpowiedzieć.

Prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian


