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Przedmowa

Kolejny tom Sądowych Komentarzy Tematycznych poświęcony jest cywilne-
mu postępowaniu zabezpieczającemu i egzekucyjnemu. Stosowanie przepisów 
o postępowaniu zabezpieczającym ma – najogólniej rzecz ujmując – stworzyć 
warunki dla późniejszego zaspokojenia roszczenia wierzyciela, zaś stosowa-
nie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym pozwala wierzycielowi na przy-
musowe zaspokojenie jego roszczenia. Znaczenie przepisów o postępowaniu 
zabezpieczającym i egzekucyjnym w systemie prawnym stale rośnie, o czym 
świadczą liczne ich nowelizacje dokonane w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale 
też coraz bogatszy dorobek orzecznictwa sądowego, powstałego w związku 
z potrzebą wyjaśniania problemów powstających na tle stosowania przepisów 
Księgi II i III Kodeksu postępowania cywilnego. Problematyka z zakresu po-
stępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, z uwagi na jej doniosłość dla 
obrotu, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania doktryny prawa. 
Te okoliczności skłoniły twórców serii wydawniczej Sądowe Komentarze Te-
matyczne do objęcia nią problematyki sądowego postępowania egzekucyjnego. 

Komentarz zbudowany jest zgodnie z systematyką ustaloną dla serii wy-
dawniczej, w ramach której powstał. Postępowanie zabezpieczające omówione 
zostało w dziale I Komentarza, a postępowanie egzekucyjne w dziale II, przy 
czym oba podzielone zostały ponadto na część A i B. Część A, to – odpowied-
nio – komentarz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowa-
niu zabezpieczającym i o postępowaniu egzekucyjnym. Tezy tego komentarza 
zostały skrócone do niezbędnego minimum, na tyle, by można w nich znaleźć 
krótkie wyjaśnienie ustalonego sposobu stosowania poszczególnych przepisów. 
Część B, tak dla postępowania zabezpieczającego, jak i egzekucyjnego, jest 
z kolei opisowym rozwinięciem tez przedstawionych syntetycznie w Części A. 
W części A zawarto odesłania do tych rozdziałów w części B, w których można 
znaleźć szczegółowe omówienie problematyki zasygnalizowanej w poszczegól-
nych tezach. Zagadnienia omówione w części B wyróżniono i usystematyzowa-
no ze wskazaniem na właściwe ich miejsce w ramach poszczególnych instytucji 
postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Uzupełnieniem opracowa-
nia są wzory pism procesowych przydatne w postępowaniu zabezpieczającym 
i egzekucyjnym oraz indeks. 
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