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Przedmowa
W tomie IV komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego przedstawiono
problematykę postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w części uregulowanej
przepisami art. 730–1088, głównie pod kątem potrzeb praktyków.
Pięcioletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania tego komentarza, zaznaczony został po raz kolejny licznymi i niekiedy dość obszernymi zmianami prawa
postępowania cywilnego, co dotyczy także postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zmiany te dotyczą głownie 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 KPC
i narzuca potrzebę opracowania ich wydań nowych, których 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 2015–2020, odnoszące się
m.in. postanowień w przedmiocie zabezpieczenia, zwłaszcza ich zmiany i zaskarżalności, (zmiany, które weszły w życie z dniem 7.11.2019 r., Dz.U. z 2019 r.
poz. 1469 ze zm.), nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komornika sądowego,
formy wniosków i oświadczeń składanych w postępowaniu egzekucyjnym, zasad
poszukiwania i ustalania majątku dłużnika przez komornika, wyłączenia komornika
od udziału w czynnościach, skargi na czynności komornika, utrwalania czynności
egzekucyjnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zawieszenia
i umorzenia postępowania egzekucyjnego, ograniczeń przedmiotowych egzekucji,
egzekucji z ruchomości, wyjawienia majątku dłużnika, egzekucji z nieruchomości
i egzekucji świadczeń alimentacyjnych (zmiany, które weszły w życie z dniem
1.1.2019 r., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 121).
Nowelizacje w części obejmującej przepisy art. 730–1088 KPC przewidziane
są przede wszystkim w ustawie z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 121), która znacząco ograniczyła dotychczasową
samodzielność ustrojowo-organizacyjną komornika sądowego na rzecz urzędniczego
modelu wykonywania tego zawodu, m.in. przez dalszą formalizację zasad działalności
egzekucyjnej i prowadzenia kancelarii komorniczej, co spowodowało w konsekwencji
zmianę wielu innych aktów prawnych, w tym KPC w zarysowanym wyżej zakresie.
Drugim aktem prawnym mającym zasadniczy wpływ na aktualny kształt postępowania egzekucyjnego jest ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469
ze zm.). Ustawą tą dokonano zmiany kilku przepisów ogólnych KPC (m.in. przez
wprowadzenie instytucji nadużycia prawa procesowego) oraz wielu przepisów tego
Kodeksu o procesie, które będą mieć odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym. W przedstawionym zakresie artykułowym komentarza ustawa ta zmieniła
także kilkadziesiąt przepisów KPC o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
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w tym zwłaszcza przepisów o postanowieniach w sprawie zabezpieczenia, doręczeniach
za pośrednictwem komornika, skardze na czynności komornika, klauzuli wykonalności,
dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny kwestii przedawnienia roszczenia
stwierdzonego tytułem wykonawczym, pouczeniach stron przez komornika sądowego
oraz o zawieszeniu i umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
Przy redagowaniu tej wersji komentarza do KPC pojawiły się nowe ustawy
nowelizujące ten Kodeks, które wejdą w życie w przyszłości. Niezbędność zamknięcia
prac nad tekstem aktualnego komentarza powoduje konieczność zasygnalizowania
w nim przyszłych nowelizacji KPC wraz ze stosownymi objaśnieniami. Dotyczy to
w szczególności ustawy z dnia 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), która
zasadniczo wejdzie w życie z dniem 30.7.2020 r. Ustawa ta zmienia kilkadziesiąt
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym dotyczących m.in. doręczeń, właściwości
komornika sądowego, zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, ograniczeń
egzekucji, egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z innych
wierzytelności, z innych praw majątkowych oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
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, studentom wydziałów prawa i administracji
oraz wszystkim osobom zmagającym się z problemami sądowego postępowania
egzekucyjnego w sprawach cywilnych.
prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Warszawa, 7 stycznia 2020 r.
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