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Przedmowa
Z dużą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie t. 5 prestiżowej serii System Prawa Prywatnego, wydawanej już od wielu lat przez C.H.Beck. Celem serii
jest przedstawienie wyjątkowo pogłębionych, ujętych kompleksowo rozważań poświęconych instytucjom prawa prywatnego, uwzględniających całość dorobku judykatury
i doktryny, a także syntetyczne, systemowe ujęcie, dające pełny obraz obowiązującego
w danej kwestii prawa.
Poprzednie wydanie t. 5 Systemu Prawa Prywatnego miało miejsce w 2013 r. Upływ
lat spowodował, że w zakresie prawa zobowiązań, a zwłaszcza prawa umów, bo jest
ono przede wszystkim materią tego tomu, wiele się zmieniło. Nie chodzi oczywiście
o podstawowe konstrukcje jurydyczne, jak pojęcie zobowiązania czy jego struktura, lecz
o kontekst, w jakim normy tego prawa obecnie funkcjonują. Przede wszystkim w ostatnich latach ważyły się losy europejskiego prawa umów, powstawały kolejne projekty
i inicjatywy, które jednak ostatecznie nie zostały zaakceptowane. Pozwoliło to na łamach tomu uporządkować tę problematykę. Ponadto, bardzo dynamicznie zmieniało się
prawo konsumenckie, co było wynikiem nie tylko interesujących problemów jurydycznych i społecznych (np. tzw. kredyty frankowe), ale też coraz aktywniejszej postawy
TSUE przy nadawaniu kształtu prawu konsumenckiemu. W konsekwencji zwłaszcza
rozważania w tej materii zawarte w Systemie po części stały się nieaktualne. Wreszcie,
niezwykle szybko rozwija się technologia, co stawia przed prawem, zwłaszcza prawem
zobowiązań, zupełnie nowe wyzwania, wymagające nie tylko normatywnych rozwiązań, lecz również naukowej analizy. Wszystkie te czynniki oraz potrzeba aktualizacji
całości materii poddanej analizie w t. 5 Systemu sprawiły, że konieczne stało się podjęcie prac nad kolejnym wydaniem dzieła.
„Prawo zobowiązań – część ogólna” obejmuje problematykę, która jest przedmiotem analizy w ramach t. 5 i 6 Systemu, przy czym materia t. 5 to przede wszystkim
ogólne wprowadzenie do prawa zobowiązań (pojęcie zobowiązania, świadczenia, struktura zobowiązań, miejsce prawa zobowiązań w systemie prawa, wielość wierzycieli
i dłużników) oraz prawo umów (w szczególności tom zawiera rozważania poświęcone
pojęciu umowy, treści umów, wzorcom umownym, odpowiedzialności przedkontraktowej, dodatkowym zastrzeżeniom umownym: zadatkowi, umownemu prawu odstąpienia,
odstępnemu, karze umownej, oraz umowom odnoszącym się do osób trzecich: o świadczenie przez osobę trzecią, o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku
świadczenia, o świadczenie na rzecz osoby trzeciej).
Obecne, 3. wydanie t. 5 Systemu Prawa Prywatnego stanowi kontynuację poprzednich wydań pod nową redakcją. Zdecydowana większość rozdziałów została jedynie
zaktualizowana (w niektórych przypadkach przez nowych Autorów), jednakże niektóre
rozdziały zostały napisane na nowo przez nowych Autorów tomu.
Oddawany do rąk Czytelników tom jest dziełem zbiorowym wielu Autorów, lecz
nie dziełem wspólnym. Każdy z Autorów odpowiada wyłącznie za wyrażone przez
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siebie poglądy, a w ramach prac redakcyjnych nie ingerowano w indywidualne ujęcie
analizowanych kwestii i nie podejmowano prób uzgodnienia rozbieżnych stanowisk.
Oddając Czytelnikom niniejszy tom, Autorzy mają nadzieję, że okaże się on dla nich
użyteczny zarówno na potrzeby dociekań naukowych, jak i stosowania prawa w praktyce, rozstrzygania zwłaszcza trudnych i złożonych problemów jurydycznych.
Warszawa, 1.10.2019 r.
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