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Przedmowa

W Tomie V komentarza przedstawiono problematykę przepisów z zakresu
międzynarodowego postępowania cywilnego, zawartych w art. 1097–115325 KPC,
składających się na Część czwartą tego Kodeksu oraz problematykę sądu polubownego
(arbitrażowego), uregulowaną w art. 1154–1217 KPC, składających się na Część piątą
tego Kodeksu.

Prawie trzyletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania tego komentarza,
zaznaczony został kilkoma zmianami odnoszącymi się do Części piątej Kodeksu
postępowania cywilnego o sądach polubownych (arbitrażowych). 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. Zalew nowelizacji postępowania
cywilnego w tym okresie nie dotknął szczęśliwie przepisów Części czwartej Kodeksu
postępowania cywilnego, zawierających przepisy z zakresu międzynarodowego postę-
powania cywilnego.

W nowym wydaniu komentarza uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze
prawa postępowania cywilnego dokonane w latach 2017–2020, odnoszące się
w zakresie przepisów o sądzie polubownym (arbitrażowym) do zdatności arbitra-
żowej, zapisu na sąd polubowny, składu sądu polubownego oraz uznania wyroku sądu
polubownego lub ugody przed nim zawartej (zmiany, które weszły w życie 8.9.2019 r.,
Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).

Publikacja uwzględnia tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego za-
mieszczony w Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1460 oraz późniejsze zmiany.

W aktualnym wydaniu komentarza, Czytelnik może zapoznać się z nowymi
poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego,
Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
poświeconym omawianej w komentarzu materii.

Pierwsza część komentarza obejmuje obszerne wyjaśnienia do przepisów
art. 1097–1217 KPC. Natomiast w części drugiej komentarza (aneksie) zamieszone
zostały zbiory przepisów zawartych w innych ustawach, aktach prawa unijnego oraz
umowach międzynarodowych, powoływanych przez Autorów w części pierwszej.

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, 9 stycznia 2020 r.
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