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Przedmowa

„Prawo zobowiązań – część ogólna” obejmuje problematykę, która jest przedmio-
tem analizy w ramach Tomu 5 i 6 Systemu Prawa Prywatnego. W pierwszym wy-
daniu Tomu 6. została omówiona problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej 
(zagadnienia ogólne, naprawienie szkody, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za 
produkt), bezpodstawnego wzbogacenia, przelewu wierzytelności, wygaśnięcia zobo-
wiązań i ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Natomiast w Suple-
mencie do tego Tomu zostały podjęte zagadnienia wykonania i skutków niewykonania 
zobowiązań oraz zmiany dłużnika. 

O podjęciu decyzji przygotowania drugiego wydania Tomu 6. Systemu Prawa Pry-
watnego przesądził nie tylko zamiar ujęcia całości wspomnianej problematyki w jednym 
tomie. Wydawca, Redaktorzy i Autorzy kierowali się także innymi przesłankami, wśród 
których należy z satysfakcją odnotować liczbę sprzedanych egzemplarzy pierwszego 
wydania. Od jego publikacji minęło już pięć lat, w czasie których przepisy prawa zobo-
wiązań były poddawane kolejnym zabiegom interpretacyjnym przez organy stosujące 
prawo, a doktryna dokonywała nowych ustaleń. Powstały w ten sposób sprzyjające 
warunki do poddania ponownie problematyki obligacyjnej pogłębionej refleksji teore-
tycznej oraz skłaniające autorów opracowań do przedstawienia aktualnego stanu judy-
katury i piśmiennictwa. 

W obecnym, drugim wydaniu Tomu 6., podobnie jak w pierwszym, zachowano usta-
lony dla całego Systemu Prawa Prywatnego sposób przedstawienia materiału. Włączenie 
problematyki przedstawionej wcześniej w Suplemencie do Tomu 6. spowodowało pewne 
zmiany w strukturze całego opracowania. Problematyka wykonania i skutków niewyko-
nania lub nienależytego wykonania zobowiązań został zawarta w rozdziale VI, natomiast 
zagadnienia przejęcia długu ujęto w rozdziale IX. W konsekwencji opracowanie po-
święcone wpływowi zmiany okoliczności na zobowiązanie zaprezentowano w rozdzia-
le VII, przelew wierzytelności w rozdziale VIII, wygaśnięcie zobowiązań w rozdziale X, 
a ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika ujęto w rozdziale XI. 

W prezentowanym, drugim wydaniu Tomu 6. nie zmienili się autorzy, którzy przy-
gotowali teksty do pierwszego wydania. Należy jednak zwrócić uwagę, że aktualizacji 
opracowania Pani Profesor Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, poświęconego wygaśnięciu 
zobowiązań oraz ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, dokonała 
Pani dr Magdalena Wilejczyk, a problematykę bezpodstawnego wzbogacenia, opraco-
waną przez Pana dra Piotra Mostowika, podjęła się zaktualizować Pani dr Agnieszka 
Mikos-Sitek.

Publikowany tom jest dziełem zbiorowym wielu autorów. Każdy z nich odpowiada 
wyłącznie za wyrażone przez siebie poglądy, a w ramach prac redakcyjnych nie ingero-
wano w indywidualne ujęcie zagadnień i nie podejmowano prób uzgodnienia stanowisk.
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