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Przedmowa

Kolejne wydanie t. 1. Systemu Prawa Prywatnego jest zaktualizowaną wersją wy-
dania pierwszego z 2007 r. Opracowanie nie zawiera zasadniczych zmian, gdy chodzi 
o strukturę i zawartość całości tomu, jak i poszczególnych rozdziałów obejmujących 
zagadnienia takie jak: tradycje prawne, systematyka, kodyfikacja, źródła prawa prywat-
nego oraz fundamentalne kwestie teorii ogólnej prawa cywilnego, a w tym podstawowe 
zasady prawa prywatnego, wykładnia, zbieg norm oraz obowiązywanie norm w zasięgu 
czasowym, koncepcja stosunku cywilnoprawnego, podmioty i przedmioty stosunków 
cywilnoprawnych, wreszcie zagadnienia ochrony dóbr osobistych. O ile trzon teore-
tycznych problemów poruszanych w ramach tego tomu, zarówno gdy chodzi o tezy 
podstawowe, jak i kierunek prezentacji, pozostaje niezmieniony, to jednak podjęto 
w obecnym wydaniu starania, aby uwzględnić aktualny stan piśmiennictwa i toczącej 
się dyskusji doktrynalnej, a także ewolucję orzecznictwa zachodzącą w poszczególnych 
dziedzinach. 

Istotna zmiana nastąpiła w odniesieniu do rozdziału poświeconego zagadnieniom 
związków i zależności pomiędzy współczesnym polskim prawem prywatnym a prawem 
Unii Europejskiej. Z wielkim smutkiem na początku 2012 r. przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Pana Profesora Tomasza Pajora, który należał do grona najwybitniejszych 
autorów Systemu Prawa Prywatnego, a w tomie obecnym był autorem rozdziału po-
świeconego problematyce harmonizacji prawa z prawem europejskim. Profesor Tomasz 
Pajor nie zdążył już niestety, co konstatujemy z żalem, dokonać aktualizacji i zmian 
w ujęciu tej części Systemu. W odróżnieniu od innych rozdziałów tomu pierwszego, 
problematyka tego rozdziału wymagała nowego ujęcia, zarówno ze względu na istotne 
zmiany zachodzące w ostatnich pięciu latach w europejskim prawie prywatnym, jak 
i obecny etap toczącej się w środowiskach akademickich całej Europy ożywionej dys-
kusji na temat koncepcji i kierunków europeizacji prawa prywatnego, m.in. w związku 
z opracowaniem nowych, fundamentalnych projektów w tej dziedzinie takich jak Com
mon Frame of Reference. W tej sytuacji zdecydowałem się jako Redaktor Naukowy na 
powierzenie opracowania rozdziału europejskiego Panu Profesorowi Piotrowi Mach
nikowskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaproponował nowe ujęcie jego 
struktury i zawartości, uwzględniające ewolucję, która dokonała się w ostatnich pięciu 
latach, a także inny poziom europejskiej świadomości prawniczej, wymagający pogłę-
bionego spojrzenia na zagadnienia, które wcześniej – w pierwszych latach po akcesji 
do UE – nie były jeszcze przedmiotem większego zainteresowania. 

Podobnie, jak na tle poprzedniego wydania, możemy skonstatować, że opracowanie 
tego tomu jest dziełem zbiorowym 15 autorów, spośród których każdy odpowiada za 
sposób ujęcia i tezy merytoryczne odnoszące się do analizowanej przez siebie problema-
tyki. Respektując stanowisko poszczególnych autorów i odmienności w sposobie ujęcia 
starano się jednak zachować możliwie jednolity charakter opracowania.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2012.
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