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Leksykon prawa cywilnego – część ogólna jest nową po-
zycją o charakterze encyklopedycznym . Zawiera on 
wybór 100 najważniejszych haseł z części ogólnej pra-
wa cywilnego, które przybliżają Czytelnikowi pod-
stawowe instytucje i pojęcia prawa cywilnego . Hasła 
opracowane zostały przez pracowników naukowych 
Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego, 
którzy jednocześnie wykonują różne zawody praw-
nicze . Umożliwiło to przedstawienie zarówno teore-
tycznych (doktrynalnych), jak i praktycznych aspek-
tów stosowania większości omówionych instytucji . 

Wybór haseł jest autorski, tzn . Redaktor i Autorzy 
wspólnie zdecydowali o tym, jakie pojęcia powinny 
znaleźć się w zbiorze „100” podstawowych haseł z za-
kresu części ogólnej prawa cywilnego . Po pierwsze 
zatem, w zbiorze znalazły się hasła o teoretycznym 
charakterze, które stanowią fundament nauki prawa 
cywilnego . Po drugie, Autorzy przyjęli założenie, że 
pewnym instytucjom warto poświęcić więcej uwagi 
ze względu na ich doniosłość praktyczną . W związ-
ku z tym, a także z uwagi na chęć zachowania pro-
porcji treści poszczególnych haseł, niektóre z nich 
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podzielono na kilka mniejszych (dotyczy to np. formy 
czynności prawnej, przedawnienia, osób prawnych, 
pełnomocnictwa). Instytucje części ogólnej prawa cy-
wilnego z natury rzeczy nawiązują do całego prawa 
prywatnego. Dlatego też Czytelnik odnajdzie w ese-
jach wiele odniesień do prawa rzeczowego, rodzin-
nego, spadkowego, prawa zobowiązań, czy też do 
prawa handlowego. W treści poszczególnych opraco-
wań uwzględniono zarówno klasyczne, powszechnie 
aprobowane poglądy nauki obecne w podręcznikach 
A. Woltera, Z. Radwańskiego, S. Grzybowskiego oraz 
E. Gniewka (zob. wykaz literatury podstawowej), jak 
i przyszłe kierunki rozwoju niektórych instytucji. Po-
nadto, przytoczono wybrane, najważniejsze orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego, pomagające wyjaśnić wąt-
pliwości interpretacyjne.

Leksykon nie jest podręcznikiem prawa cywilnego. 
Jego celem jest po pierwsze, pomoc w nauce prawa cy-
wilnego dla studentów różnych kierunków studiów, 
w szczególności prawa, administracji, zarządzania lub 
politologii. Syntetyczne opracowanie haseł umożliwia 
szybkie dotarcie do wiadomości i ich sprawdzenie. 
Leksykon może być traktowany jako pomoc dydaktycz-
na do wykładu o podstawowych instytucjach prawa 
cywilnego w szkołach wyższych. Po drugie, dzięki 
alfabetycznemu układowi haseł, Leksykon jest wygod-
ną pozycją referencyjną dla praktyków, pracowników 
administracji publicznej, dziennikarzy i innych osób, 
dla których wynikła potrzeba uzyskania efektywnej 
i zwięzłej informacji na temat określonej instytucji lub 
pojęcia z zakresu prawa cywilnego. 

Czytelników pragnących pogłębić wiedzę z prawa 
cywilnego należy odesłać do najszerszego opracowa-
nia w tej dziedzinie, tj. do Systemu Prawa Prywatne-
go [zwłaszcza Część ogólna, t. 1, M. Safjan (red.) i t. 2, 
Z. Radwański (red.)], a także do podręczników oraz 
komentarzy. Zestawienie tych pozycji zawiera wykaz 
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Literatury Podstawowej. Z uwagi na ograniczenia re-
dakcyjne w wykazie tym nie zamieszczono dzieł mo-
nograficznych, artykułów oraz glos. Natomiast w lite-
raturze podanej pod hasłami znajdują się odniesienia 
do wykorzystanych źródeł. Literatura ta w żadnym 
razie nie jest kompletna, stanowić ma jedynie pierw-
szą pomoc w znalezieniu dalszych opracowań (mono-
grafii, artykułów, glos) na dany temat. 

Opracowania poszczególnych haseł są dziełem au-
torskim; za treść i wyrażone w nich poglądy odpowia-
dają ich autorzy. 
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