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Wstęp
Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tom nowego komentarza do prawa zobowiązań.
Pod kilkoma istotnymi względami różni się on od innych dostępnych na rynku opracowań.
Zamierzeniem autorów jest całościowe i pogłębione opracowanie zagadnień prawa obligacyjnego. Chodzi jednak o prawo zobowiązań rozumiane szeroko, funkcjonalnie – o regulację
prawną powstawania, podmiotów i treści stosunków zobowiązaniowych. Komentarz obejmuje
więc istotne dla praktyki kontraktowej przepisy Księgi I KC, całą Księgę III Kodeksu oraz
najważniejsze regulacje pozakodeksowe zaliczane do prawa zobowiązań, z pominięciem jednak
tych, które są ściśle związane z innymi działami prawa prywatnego (prawem rzeczowym,
spadkowym, prawem własności intelektualnej, prawem spółek, prawem papierów wartościowych
i obrotu instrumentami finansowymi itp.).
Poszczególne przepisy są omawiane wyczerpująco, ze wskazaniem roli, jaką przepis odgrywa
w całości uregulowania danej instytucji oraz omówieniem funkcji gospodarczej, jaką spełnia ta
instytucja, z ukazaniem kontekstu systemowego przepisu, nierzadko obejmującego problematykę
konstytucyjną i prawnomiędzynarodową, z krótkim omówieniem historii regulacji, a niekiedy
też istotnego dla jej wykładni kontekstu prawnoporównawczego, a wreszcie z przedstawieniem
właściwego – zdaniem autora – sposobu rozumienia przepisu. Cel tak szerokiego ujęcia jest
jednak ściśle praktyczny – zadaniem komentarza jest nie tylko wskazanie odpowiedzi na pytania,
które już pojawiły się w praktyce stosowania prawa, ale też przedstawienie Czytelnikowi
sposobu i kierunku interpretacji przepisu, by dać Mu w ten sposób narzędzia do samodzielnego
poszukiwania odpowiedzi na te pytania, które dopiero pojawią się w przyszłości.
Autorami komentarza są znakomici uczeni i doświadczeni praktycy. Każdy z nich wyraża
własne poglądy na temat omawianej przez siebie regulacji, być może nie zawsze w pełni
podzielane przez innych autorów. O ile redaktor komentarza starał się ujednolicić jego formę, nie
dążył do ujednolicenia treści, pozostawiając autorom swobodę wyrażania poglądów w dziedzinie,
w której są specjalistami.
Pierwszy tom komentarza obejmuje najważniejsze z punktu widzenia stosunków obligacyjnych regulacje Księgi I KC, dotyczące podmiotów tych stosunków, ich działania w obrocie
prawnym, czynności prawnych, obliczania terminów oraz przedawnienia roszczeń, a także
przepisy ogólne o zobowiązaniach. Drugi tom, poświęcony będzie pozostałym przepisom
tzw. części ogólnej prawa zobowiązań. W tomie trzecim omówimy kodeksową regulację
poszczególnych typów zobowiązań (tzw. część szczegółową), a w czwartym – wybrane przepisy
regulujące pozakodeksowe typy zobowiązań.
Wraz z pozostałymi autorami wyrażam nadzieję, że to dzieło okaże się przydatne praktykom
i inspirujące dla badaczy.
Piotr Machnikowski
Wrocław, 10 maja 2022 r.
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