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V

Przedmowa

Przedkładamy Czytenikom trzecie wydanie dziewiątego tomu Systemu Prawa Pry-
watnego, który obejmuje umowy nienazwane. To bardzo trudna tematyka, nie tylko dla 
opracowujących ją autorów, ale wiążąca się z samym wyborem tych umów, które uzna 
się za nienazwane, a następnie z określeniem takiego stopnia prawnego wykształcenia 
danej umowy, aby można ją już rekomendować do opracowania systemowego. Nie jest 
to widać proste do wykonania, skoro w piśmiennictwie obcym prawie nie spotyka się 
takich dzieł. Tymczasem, istotna jest nie tylko teoretyczna strona umów nienazwanych, 
ale także ich ogromne znaczenie praktyczne. Ze względu na rozwój gospodarczy, jego 
umiędzynarodowienie i standaryzację stale tworzone są w obrocie nowe umowy, które 
nie odpowiadają przesłankom zawartym w regulacji ustawowej umów nazwanych i za-
czynają funkcjonować jako umowy nienazwane. 

Należało zatem najpierw określić, co się rozumie przez pojęcie umowy nienazwanej 
i chociaż każdy autor tego tomu miał swobodę własnego sformułowania, to ogólna pró-
ba takiego określenia została na wstępie uczyniona (rozdz. I). Kolejne rozdziały odnoszą 
się do umów nienazwanych, przede wszystkim w obrocie gospodarczym, tak między 
przedsiębiorcami (obrót gospodarczy sensu stricto, jak i wtedy, gdy przedsiębiorca wy-
stępuje tylko po jednej stronie umowy (obrót gospodarczy sensu largo). Poza umowami 
w obrocie towarowym i w usługach są umowy w pośrednictwie handlowym, obrocie 
papierami wartościowymi, w czynnościach z zakresu prawa na dobrach niematerialnych 
i własności przemysłowej, a także umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce. 

W trzecim wydaniu autorzy dokonali kolejnego uzupełnienia i uaktualnienia po-
szczególnych umów w związku z poważnymi zmianami legislacyjnymi oraz najnow-
szym dorobkiem doktryny i orzecznictwa. W obecnym wydaniu są zawarte nowe umo-
wy w obrocie instrumentami finansowymi i z bankami oraz o świadczenie usług.

Opracowanie jest dziełem zbiorowym kilkunastu autorów, z których każdy samo-
dzielnie odpowiada za ujęcie problematyki i wyrażane poglądy. Nie naruszając tego, 
całość otrzymała możliwą do osiągnięcia jednolitą postać redakcyjną oraz wykaz litera-
tury w zakresie przyjętym dla wszystkich tomów Systemu Prawa Prywatnego.

Stan prawny został uwzględniony na 3 września 2018 r.

Warszawa, wrzesień 2018 r. Prof. dr hab. Wojciech Jan Katner
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