
Przedmowa

W Tomie III komentarza przedstawiono problematykę postępowania zabezpieczającego
i postępowania egzekucyjnego uregulowanych przepisami art. 730–1088 KPC, głównie pod
kątem potrzeb praktyków. Trzyletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania tego komen-
tarza, zaznaczony został licznymi i niekiedy dość obszernymi zmianami prawa postępowania
cywilnego. Spowodowało to częściową dezaktualizację dotychczasowych wydań komentarza
i narzuciło potrzebę opracowania wydania nowego, którego aktualna treść wykazuje dość istotne
różnice w porównaniu z treścią wydania poprzedniego.

W nowym wydaniu komentarza uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze prawa
postępowania cywilnego dokonane w latach 2012–2015, odnoszące się m.in. do ograniczeń
egzekucji sądowej (zmiany, które weszły w życie z dniem 15.5.2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 567
oraz z dniem 18.9.2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1091), postępowania klauzulowego (zmiany,
które weszły w życie z dniem 10.4.2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 293), zabezpieczenia roszczeń
w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem (zmiany, które wchodzą w życie
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, Druk sejmowy Nr 3104), zajęcia innych wierzytelności
i nieruchomości oraz przyłączenia się wierzycieli do egzekucji z nieruchomości już wszczętej
(zmiany, które wchodzą w życie 18.11.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 218). Uwzględniono
również zmiany polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów
uzupełniających regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012
z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 351, s. 1) i rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 606/2013 z 12.6.2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania
środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz.Urz. UE L Nr 181, s. 4) (zmiany, które weszły
w życie z dniem 10.1.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 2).

Szczególnie istotne w tym zakresie są zmiany dokonane ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (zmiany wchodzą w życie 1.1.2016 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 978),
dotyczące niedopuszczalności egzekucji, zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego
oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

W komentarzu uwzględniono również obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego
dokonaną ustawą z 10.7.2015 r. (zmiany, które zasadniczo wchodzą w życie po upływie
12 miesięcy od dnia ogłoszenia, Druk sejmowy Nr 2678). Nowelizacja ta dotyczy zasadniczo
dalszej elektronizacji sądowego postępowania egzekucyjnego, a ponadto rozszerza kompeten-
cje referendarza sądowego w sprawach egzekucyjnych oraz zmienia sposób wnoszenia skargi na
czynności komornika. Kolejne zmiany przewidziane tą ustawą dotyczą głównie zbiegu egzekucji,
postępowania klauzulowego, zwolnienia wierzyciela z ciężaru wskazania sposobu egzekucji we
wniosku o wszczęcie egzekucji, powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
egzekucji z ruchomości (w tym elektronicznej licytacji), egzekucji z rachunku bankowego, planu
podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

W aktualnym, szóstym już wydaniu komentarza, Czytelnik może zapoznać się z nowymi
poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału
Konstytucyjnego, poświęconym omawianej w Komentarzu materii. Warto zwrócić uwagę, że
w zaktualizowanym komentarzu dokonano istotnych zmian w sposobie prezentacji treści przez
Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny i łatwiejszy w korzystaniu.

IX



Przedmowa

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
i innych praktyków prawa, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz
aplikantów. Może służyć także z powodzeniem przedstawicielom doktryny, doktorantom, stu-
dentom wydziałów prawa i administracji oraz wszystkim osobom zmagającym się z problemami
postępowania cywilnego.
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