
Kodeks 
postępowania 
cywilnego. Tom III. 
Komentarz do art. 425–729

P
rz

ed
m

ow
a

Dowiedz się więcej na www.ksiegarnia.beck.pl

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17649-kodeks-postepowania-cywilnego-tom-iii-komentarz-do-art-425-729-andrzej-marciniak
https://www.ksiegarnia.beck.pl/17649-kodeks-postepowania-cywilnego-tom-iii-komentarz-do-art-425-729-andrzej-marciniak
https://www.ksiegarnia.beck.pl/17649-kodeks-postepowania-cywilnego-tom-iii-komentarz-do-art-425-729-andrzej-marciniak


Przedmowa

W Tomie III Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego przedstawiono
problematykę postępowania rozpoznawczego w części uregulowanej przepisami
art. 425–729, głównie pod kątem potrzeb praktyków. Komentarz do wymienionych
przepisów dotyczy postępowań odrębnych, a także nowych postępowań w sprawach
gospodarczych, własności intelektualnej, prawa pracy i postępowania nakazowego
alimentacyjnego.

Od wielu lat polskie postępowanie cywilne jest przedmiotem nieustających zmian
legislacyjnych, zróżnicowanych co do swego znaczenia i zakresu. Zmiany te dotyczą
głównie Kodeksu postępowania cywilnego, będącego podstawowym źródłem prawa
postępowania cywilnego. To samo odnosi się do wielu innych aktów prawnych
regulujących postępowanie cywilne lub z nim związanych, które dodatkowo są
obejmowane sukcesywnie nowymi tekstami jednolitymi. Wszystko to powoduje
nieustannie częściową dezaktualizację dotychczasowych komentarzy Kodeksu postępo-
wania cywilnego i narzuca potrzebę opracowania ich wydań nowych, których aktualna
treść wykazuje dość istotne różnice w porównaniu z treścią wydania poprzedniego.
Przy redagowaniu zaś kolejnej wersji komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego
pojawiają się projekty nowych ustaw nowelizujących ten Kodeks, których ostateczny
kształt i wejście w życie trudne są do jednoznacznego określenia ze względu
na trwające nad nimi prace legislacyjne. Natomiast niezbędność zamknięcia prac
nad tekstem aktualnego komentarza powoduje konieczność zasygnalizowania w nim
projektowanych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wraz ze stosownymi
objaśnieniami.

Nowelizacje w części obejmującej przepisy art. 425–729 KPC przewidziane są
przede wszystkim w ustawie z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Ustawa
ta zmienia kilkadziesiąt przepisów KPC w przedstawionym zakresie artykułowym.
Nowelizacje te polegają na zmianie, uchyleniu oraz dodaniu kolejnych artykułów
do KPC, także o nowej, nieistniejącej uprzednio numeracji. Na szczególną uwagę
zasługuje w tym zakresie nowe przepisy art. 4581–45813 KPC o postępowaniu
w sprawach gospodarczych. Zmianie tej towarzyszy utrata mocy ustawy z 24.5.1989 r.
o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 723), której
zasadnicze postanowienia zostały wprowadzone do ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).

Odnotować także należy znaczącą zmianę przepisów o postępowaniu nakazowym
i upominawczym, postępowaniu uproszczonym i elektronicznym postępowaniu
upominawczym.

Projektowane nowelizacje w części obejmującej przepisy art. 425–729 KPC
przewidziane są w:
1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3254);
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2) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3023).

Pierwszy z wymienionych projektów ustaw we wskazanym wyżej zakresie
artykułowym przewiduje dodanie do KPC nowych art. 4361–4364 o rodzinnym
postępowaniu informacyjnym oraz nowych art. 50540–50550 o postępowaniu
nakazowym alimentacyjnym. Poza tym ulegają zmianie przepisy 440, 441, 4451,
4451a i 576 KPC.

Natomiast drugi z wymienionych projektów ustaw przewiduje zmianę przepisów
KPC o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
przez zmianę treści art. 5792 oraz dodanie art. 5792a KPC. Poza tym dodaje się art. 5853

i zmienia art. 586 i 588 KPC.
Wszystkie projektowane zmiany zostały zaznaczone w odpowiednich miejscach

tekstu komentarza.
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wymiaru spra-

wiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych,
komorników sądowych oraz aplikantów. Może służyć także z powodzeniem przed-
stawicielom doktryny, doktorantom, studentom wydziałów prawa i administracji oraz
wszystkim osobom zmagającym się z problemami postępowania cywilnego.

prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Warszawa, 23 października 2019 r.
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