
Przedmowa

Zamierzeniem autorów jest stworzenie syntetycznego dzie³a, anali-
zuj¹cego pierwsz¹ czêœæ przepisów Kodeksu cywilnego o czynnoœciach
prawnych, dotycz¹cych ich ogólnego unormowania, zawarcia umowy oraz
formy (art. 56–81 KC). Z jednej strony rozwi¹zania normatywne w nich
ujête cechuj¹ siê ogromn¹ donios³oœci¹ praktyczn¹, z drugiej natomiast
wymagaj¹ wsparcia rzeteln¹, teoretyczno-prawn¹ nadbudow¹; wszak pojê-
cie czynnoœci prawnej zasadza siê na teorii czynnoœci konwencjonalnych
i nie jest mo¿liwe, aby bez dorobku tej nauki uda³o siê nale¿ycie zrozu-
mieæ i odtworzyæ normy prawne zakodowane w przepisach zwi¹zanych
z dokonywaniem czynnoœci prawnych.

Jakkolwiek rodzimej literatury do Kodeksu cywilnego nie mo¿na uznaæ
za ubog¹, to jednak w porównaniu do liczby komentarzy – a tak¿e
ich objêtoœci – istniej¹cej w innych systemach prawnych, chocia¿by
w niemieckim, dorobek rodzimej literatury ci¹gle przedstawia siê sto-
sunkowo skromnie. Dodatkowym uzasadnieniem dla podjêcia prac nad
ca³kowicie nowym komentarzem, dla którego inne dzie³a tego typu sta-
nowi¹ wy³¹cznie inspiracjê, jest tak¿e nieustanne pojawianie siê nowych
problemów prawnych, odkrywanych g³ównie dziêki orzecznictwu, nie
zawsze nale¿ycie dostrzeganemu i ocenianemu, jak równie¿ obserwacji
praktyki obrotu. To w³aœnie analiza judykatury – tej najnowszej, ale tak¿e
tej dawniejszej – dokonana nierzadko w sposób krytyczny, stanowi
w ocenie autorów najcenniejsz¹ cechê oddawanego Czytelnikowi opraco-
wania. Komentarz stanowi bowiem dzie³o adresowane do praktyków,
praktyka zaœ w ogromnym zakresie kszta³towana jest autorytetem i po-
wag¹ orzecznictwa. Znajomoœæ jego jest wiêc konieczna, co nie znaczy,
¿e nie wolno zg³aszaæ i argumentowaæ zdañ odmiennych do pogl¹dów
w nim wyra¿onych. Wreszcie, wobec rozpoczynania prac nad ca³kowicie
nowym Kodeksem cywilnym, zg³oszone w komentarzu uwagi mog¹ byæ
pomocne w tych wysi³kach, gdy¿ wszêdzie tam, gdzie rozwi¹zania prawne
w ocenie autorów wymagaj¹ zmiany, zostanie to wyraŸnie zasygnali-
zowane.

Komentarz niniejszy nie stanowi dzie³a wspólnego i ka¿dy z autorów
odpowiada za pogl¹dy przez siebie wyra¿ane, choæ autorzy w ramach dys-

VII



kusji nad komentowanymi rozwi¹zaniami d¹¿yli do przyjêcia jednolitego,
zgodnego stanowiska i zachowania spójnoœci wyra¿anych opinii.

Jaros³aw Grykiel
Marcin Lemkowski
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