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SŁOWO WSTĘPNE

Kolejny, trzeci już, tom Białostockich Studiów Prawniczych stanowi prezen-
tację wyników badań z zakresu prawa cywilnego. Wobec obszerności przedmiotu 
badań – zjawisk społeczno–gospodarczych regulowanych metodą cywilnoprawną, 
oraz zróżnicowania zainteresowań poszczególnych badaczy, uznano, iż opraco-
wania szczegółowe nawiązywać powinny do wiodących idei przewodnich, jakimi 
są zasady prawa cywilnego. Dlatego też prezentowane publikacje koncentrują się; 
zgodnie z tytułem tomu: „Wokół zasad prawa cywilnego”.

Ranga i funkcje poszczególnych zasad prawa cywilnego są zróżnicowane, co 
znajduje odzwierciedlenie także w prezentowanych opracowaniach. Wprowadzają-
cy, a jednocześnie wiodący charakter ma artykuł T. Mróz poświęcony problematyce 
zasady autonomiczności, która uznawana jest powszechnie za cechę wyróżniającą 
prawo cywilne, a której konsekwencją, w sferze strukturalnej, jest równorzędność 
podmiotów, a w płaszczyźnie funkcjonalnej – zasada swobody umów.

Egzemplifikacji roli zasad słuszności w prawie cywilnym poświęcone są 3 ko-
lejne artykuły (autorstwa J. Bieluka, P. Dzienisa oraz J. Matys), natomiast zasadzie 
swobody umów i jej ograniczeniom poświęcone są 2 artykuły pióra M. i K. Skrodz-
kich oraz R. Michałowskiego. Zasada bezpieczeństwa obrotu i jej gwarancje w po-
staci prawdziwości firmy, czy informacji o działalności przedsiębiorców są przed-
miotem kolejnych 3 artykułów, pióra T. Kałużnego, E. Bieniek–Koronkiewicz oraz 
M. Zaremby. Zasada pacta sunt servanda stała się przedmiotem dociekań nauko-
wych A. Malarewicz, natomiast A. Piszcz i B. Leszczyńska stawiają pytanie, czy za-
sada wolności działalności gospodarczej jest zasadą prawa prywatnego, czy publicz-
nego?

Prezentowana Czytelnikom publikacja jest dziełem cywilistów z Wydziału Pra-
wa Uniwersytetu w Białymstoku, a także współpracujących z Katedrą Prawa Cy-
wilnego sędziów: Pawła Dzienisa i Tomasza Kałużnego. Jako kierownik Katedry 
dziękuję wszystkim Autorom za udział w publikacji. Szczególne podziękowania 
składam Panu Profesorowi Władysławowi Górskiemu, Seniorowi doktryny prawa 
cywilnego, który zechciał gościnnie, na naszych łamach, podzielić się refleksjami na 
temat polskiego kodeksu morskiego. Dziękuję również Panu Profesorowi Andrzejo-
wi Stelmachowskiemu, recenzentowi tomu, którego życzliwe uwagi podniosły war-
tość prezentowanej pracy.
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