Przedmowa
Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw gospodarczych uległo znaczącemu
przekształceniu na skutek likwidacji postępowania odrębnego w sprawach
gospodarczych. Nie oznacza to jednak, że kategoria spraw gospodarczych jako
rodzaju spraw cywilnych przestała istnieć, a jedynie powoduje, że w obecnym
stanie prawnym sprawy określone w ustawie z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu
przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.) są rozstrzygane przez sądy gospodarcze na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem możliwości zastosowania innych postępowań odrębnych.
W odniesieniu do spraw gospodarczych można wskazać wiele problemów
interpretacyjnych związanych zarówno z zaklasyfikowaniem określonej sprawy jako gospodarczej, jak i z samym przebiegiem postępowania, z uwagi na
szczególnych status prawny stron postępowania, a także występujący w praktyce niekiedy wysoki stopień specjalizacji tego rodzaju spraw. Dlatego też
warto przeanalizować najistotniejsze problemy wynikające z udziału przedsiębiorców w procesie cywilnym.
Niniejszy komentarz przeznaczony jest nie tyle dla teoretyków, ile dla
praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z problematyką spraw
gospodarczych. Dotyczy to nie tylko adwokatów i radców prawnych reprezentujących przedsiębiorców przed sądem cywilnym, lecz także samych przedsiębiorców, którzy decydują się na samodzielne działanie w procesie cywilnym.
W konsekwencji w publikacji przedstawiono te aspekty postępowania
w sprawach zakwalifikowanych jako gospodarcze, które są szczególnie doniosłe w praktyce i mogą sprawiać wiele trudności przedsiębiorcom, a także ich pełnomocnikom procesowym. Opracowanie odnosi się do wszystkich
etapów tego postępowania, począwszy od jego wszczęcia, przez postępowanie przed sądem I instancji (z uwzględnieniem tak istotnej problematyki
jak reprezentacja strony i doręczenia), aż po kwestie dotyczące wybranych
aspektów postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, ważne z perspektywy dłużnika lub wierzyciela będącego przedsiębiorcą. Nie bez znaczenia
jest również praktyczne omówienie postępowań odrębnych, z których mogą
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korzystać przedsiębiorcy w dochodzeniu roszczeń związanych z działalnością
gospodarczą.
Komentarz został napisany w odpowiednio uporządkowany i przejrzysty
sposób, z uwzględnieniem linii orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz sądów
apelacyjnych, która odgrywa istotną rolę w interpretacji szczególnie trudnych
problemów pojawiających się w sprawach z udziałem przedsiębiorców.
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