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Przedmowa

Niniejszy Komentarz do Kodeksu cywilnego, po raz ósmy przedstawiany przez Wydawnictwo
C.H. Beck w serii Duże Komentarze, składa się z dwóch tomów. Tom I, którego pierwsze
wydanie ukazało się w 1997 r., zawiera objaśnienia do przepisów Księgi pierwszej (część
ogólna), Księgi drugiej (własność i inne prawa rzeczowe) oraz Księgi trzeciej (zobowiązania)
w zakresie tzw. części ogólnej prawa zobowiązań (do art. 44910). Tom II, którego dziewięć wydań
ukazało się od 1998 r., zawiera objaśnienia do przepisów Księgi trzeciej w zakresie tzw. części
ogólnej prawa zobowiązań (od art. 450) oraz części szczegółowej prawa zobowiązań, a także
Księgi czwartej (spadki). W tomie II został ponadto zamieszczony komentarz do Przepisów
wprowadzających Kodeks cywilny.

Komentarz jest dziełem zbiorowym czternastu Autorów o wyjątkowej pozycji naukowej i za-
wodowej, łączących naukę prawa cywilnego z praktyką (pracowników naukowych z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego, sędziów Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, adwo-
katów i radców prawnych), nie jest wszakże ich dziełem wspólnym. Każdy Autor odpowiada
wyłącznie za wyrażane przez siebie poglądy.

Obecne dziesiąte wydanie tomu II Komentarza zaktualizowano na dzień 31.8.2020 r. Sko-
mentowano w nim liczne zmiany stanu prawnego już dokonane bądź dopiero projektowane oraz
zaprezentowano najnowsze poglądy doktryny. Dodano także najnowsze orzecznictwo, bardzo
istotne z punktu widzenia praktyki, wyselekcjonowane przez Autorów pod kątem praktycznej
przydatności. W nowym wydaniu wprowadzono bardziej szczegółowy podział wewnętrzny
komentarza do danego artykułu oraz tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie
właściwego zagadnienia.

W Komentarzu uwzględniono dotychczasowe publikacje (wcześniejsze komentarze do KC,
System Prawa Cywilnego, System Prawa Prywatnego, monografie, artykuły i glosy) oraz
orzecznictwo, w tym zwłaszcza SN. Jednakże Autorzy przedstawiają w objaśnieniach do
poszczególnych artykułów stanowisko doktryny i judykatury w takim zakresie, w jakim uznają
to za stosowne z punktu widzenia praktycznej przydatności niniejszego Komentarza.

Wydawnictwo oraz Autorzy wyrażają przekonanie, że niniejszy Komentarz do Kodeksu
cywilnego będzie stanowił cenną pomoc nie tylko dla osób, które w swojej działalności
zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa cywilnego, w tym zwłaszcza
dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy, komorników sądowych
i pracowników naukowych, ale również dla aplikantów, a także studentów wydziałów prawa
oraz wszystkich osób zainteresowanych tą dziedziną prawa.

Krzysztof Pietrzykowski
Warszawa, wrzesień 2020 r.
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