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Przedmowa

Postępowanie cywilne jest tą dziedziną prawa, która podlega – jeśli nie najczęstszym – to
z całą pewnością jednym z najczęstszych zmian, co wynika z tego, że ustawodawca stara
się wprowadzać takie przepisy, które – w założeniu – mają usprawnić procedurę cywilną,
aby sprawy toczyły się szybciej, a strony mogły uzyskać rozstrzygnięcie w jak najkrótszym
czasie. Istota poszczególnych zmian jest warunkowana podejściem ustawodawcy do różnych
instytucji postępowania cywilnego, które mają wpływ na szybkość postępowania. To powoduje,
że osoby zajmujące się postępowaniem cywilnym i stosujące jego przepisy muszą dokonywać
nieustannej analizy przepisów, w celu ich właściwego zastosowania w praktyce. Pomocny będzie
w tym komentarz, którego autorami są wyłącznie sędziowie różnych szczebli sądownictwa.
Jest to pierwszy tego typu komentarz, którego założeniem jest przedstawienie praktycznej
wiedzy przez osoby, które na co dzień zajmują się prawem proceduralnym w jego praktycznym
aspekcie, stosując je w toku rozpoznawania szeroko pojętych spraw o charakterze cywilnym.
Pozwala to zaproponować Czytelnikom rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać
w postępowaniu sądowym. Tego rodzaju komentarz, autorstwa sędziów – praktyków, wypełni
istniejącą na rynku lukę.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, również te,
które jeszcze nie weszły w życie, w tym w szczególności wynikające z jednej z największych
nowelizacji ostatnich lat, wprowadzonych ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
z której wynikają liczne modyfikacje dotyczące m.in. organizacji postępowania, postępowania
dowodowego, zwiększenia aktywności stron i ich pełnomocników, postępowania zażaleniowego
i apelacyjnego, a także odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych (które było
uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego do 3.5.2012 r.). Zmiany w akcie prawnym
wprowadzone tą ustawą zostały zaprezentowane jako podwójny stan prawny: obowiązujący do
momentu wejścia w życie zmian oraz stan prawny po wejściu w życie zmiany.

Z innych nowelizacji, uwzględnionych w komentarzu w podwójnym stanie prawnym, należy
m.in. wskazać na:

– ustawę z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń
regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) – wchodzi w życie 1.1.2020 r.;

– ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1649) – wchodzi w życie 1.1.2020 r.;

– ustawę z 19.7.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Druk sejmowy Nr 3040) – wchodzi w życie 1.1.2020 r.;

– ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) – wchodzi w życie 1.3.2020 r.;

– ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (Druk sejmowy Nr 3541) – wchodzi w życie 1.1.2021 r.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków prawa, szczególnie pra-
cowników wymiaru sprawiedliwości, ale również adwokatów, radców prawnych, rzeczników
patentowych, komorników sądowych i aplikantów. Niemniej, chociaż główny aspekt został
położony na kwestie praktyczne, komentarz może służyć również osobom, które prawem zajmują
się bardziej w jego aspektach teoretycznych, jak również doktorantom prawa, czy studentom
wydziałów prawa i administracji. Wyrażam nadzieję, że pozwoli on rozwiązać wiele problemów,
jakie pojawiają się przed każdym, kto stosuje przepisy postępowania cywilnego.

SSN dr hab. Tomasz Szanciło
Warszawa, 14 sierpnia 2019 r.
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