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Przedmowa

Niniejszy Komentarz do Kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej.
W opracowaniu wzięli udział obecni i byli pracownicy Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa
Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
którzy pełnią również bądź pełnili w przeszłości funkcje sędziów: Sądu Apelacyjnego, Sądu
Okręgowego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu, a także wykonują zawód radcy prawnego czy adwokata.

Komentarz jest obecny na rynku już od kilkunastu lat. Grono jego autorów powoli, ale stale
się zmienia, chcemy bowiem, by był on dziełem żywym i aktualnym. W tym wydaniu na nowo
zostały opracowane znaczne fragmenty komentarza do prawa spadkowego, a także część uwag
do prawa rzeczowego i przepisów o czynach niedozwolonych. Pozostałe opracowania zostały
zaktualizowane tak, by uwzględniały zmiany stanu prawnego oraz ewolucję orzecznictwa
i poglądów nauki prawa.

Obecne wydanie, podobnie jak wydania poprzednie, obejmuje objaśnienia do przepisów księgi
pierwszej („Część ogólna”), księgi drugiej („Własność i inne prawa rzeczowe”), księgi trzeciej
(„Zobowiązania”) oraz księgi czwartej („Spadki”). Uwzględnia ono również wszelkie zmiany
Kodeksu następujące od czasu poprzedniego wydania, w tym dotyczące przedawnienia roszczeń.

W opracowaniu przedstawiono komentarz autorski do omawianych przepisów, jednocześnie
wykorzystując dotychczasowy dorobek doktryny i judykatury. Dlatego też Komentarz przed-
stawia w równej mierze zagadnienia dostrzegane przez praktykę, jak i osiągnięcia badawcze
nauki prawa cywilnego. Ponadto, zamierzeniem zespołu autorskiego było przedstawienie
wyważonego, wszechstronnego komentarza, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia –
czy to sędziowskiego, czy też doktrynalnego. Na łamach Komentarza zaprezentowany został
więc dorobek literatury i orzecznictwa, z wyraźnym zaakcentowaniem stanowiska autorów
komentujących poszczególne zagadnienia. Dodatkowo, pomocne dla Czytelnika mogą być
odesłania do literatury podstawowej oraz do istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych.

Każdy fragment Komentarza ma swojego autora i wyrażone są w nim poglądy tego autora,
nie zawsze w pełni zgodne z poglądami pozostałych współautorów.

Wydawnictwo oraz autorzy wyrażają przekonanie, że niniejszy Komentarz do Kodeksu
cywilnego będzie stanowił cenną pomoc zarówno dla praktyki stosowania prawa, jak i dla
doktryny prawa cywilnego, a także studentów.

prof. zw. dr hab. Edward Gniewek,
prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski

Wrocław, wrzesień 2019 r.
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