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Celem każdego leksykonu prawniczego jest przedstawienie instytucji praw-
nych w ich aktualnym rozumieniu w sposób maksymalnie przystępny . Leksy-
kon nie rości sobie praw do wyczerpującego ujęcia wszystkich reguł i wyjątków, 
instytucji i klasyfikacji, pozostawiając te ambitne cele do realizacji systemom 
i komentarzom . Leksykon zakłada przekazanie podstawowej wiedzy z okre-
ślonego zakresu nie tylko i nie przede wszystkim wykształconym prawnikom, 
ale raczej adeptom prawa, zwłaszcza studentom i aplikantom, uczniom oraz 
wszystkim zainteresowanym poszerzeniem znajomości określonej tematyki .

Wydawnictwo C .H .Beck w ramach uznanej serii Leksykony prawnicze, we 
współpracy z pracownikami naukowymi i współpracownikami Katedry Postę-
powania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod 
kierunkiem prof . dr hab . Joanny Misztal-Koneckiej, podjęło się zadania przed-
stawienia polskiego systemu prawa procesowego cywilnego . Dotychczas owo-
cem tych działań było ukazanie się pierwszego z czterech planowanych tomów 
– Leksykonu procesu cywilnego, który przedstawia podstawowe pojęcia po-
cząwszy od drogi sądowej, powoda, pozwanego czy sądu, przez poszczególne 
środki dowodowe, na środkach zaskarżenia kończąc . W tomie trzecim zostanie 
ukazany zarys instytucji postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, zaś 
w czwartym – upadłościowego i restrukturyzacyjnego .

Oddawany do rąk Czytelników tom drugi – Leksykon cywilnego postępowa-
nia nieprocesowego – przygotowany przez dr Kingę Dróżdż-Chmiel i dr Paulinę 
Woś, prezentuje spójną wizję drugiego z trybów, w których polski ustawodawca 
zdecydował się powierzyć sądom rozpoznawanie spraw cywilnych . Wprawdzie 
doktrynalnie tryb nieprocesowy jest równorzędny procesowi, jednakże to ten 
ostatni powszechnie uznawany jest za tryb podstawowy i skupia swoją uwa-
gę naukowców i orzecznictwa . Tymczasem tryb nieprocesowy, dawniej zwany 
niespornym, również sięgający swoimi korzeniami prawa rzymskiego, reali-
zuje tożsame zadania: rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych przed-
stawionych pod osąd . Ma on jednak znacznie częściej charakter prewencyjny 
(ochronny) oraz znacznie mocniej akcentowany jest w nim interes publiczny; 
niejednokrotnie zresztą podłożem spraw nieprocesowych są przepisy prawa pu-
blicznego oraz uprawnienia i obowiązki wynikające z tego prawa . Na podkreśle-
nie zasługuje nie tylko waga rozpoznawanych w nim spraw, ale nade wszystko 
ich społeczne znaczenie, widoczne niezwykle wyraźnie choćby w takich postę-
powaniach jak o orzeczenie ubezwłasnowolnienia, o orzeczenie przysposobie-
nia, o stwierdzenie nabycia spadku, o zasiedzenie itd .

Szczególnym walorem Leksykonu cywilnego postępowania nieprocesowego 
jest ukazanie nie tylko regulacji Kodeksu postępowania cywilnego z 17 .11 .1964 r ., 
ale również wielu ustaw pozakodeksowych, które regulują postępowanie nie-
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procesowe . Zapewniając kompleksowość ujęcia, przybliża on Czytelnikowi 
podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu postępowania nieprocesowego . Rów-
nocześnie nie można zapominać, że koncepcja Leksykonu wyklucza, co do zasa-
dy, ukazanie doktrynalnych i judykacyjnych sporów i ich motywacji, skłania do 
prezentacji najszerzej akceptowanego rozwiązania . Odstąpiono zatem od pogłę-
bionych wywodów teoretycznych czy prawnoporównawczych, odsyłając przy 
każdym haśle do kilku lub kilkunastu najbardziej reprezentatywnych mono-
grafii lub artykułów, publikowanych począwszy od okresu międzywojennego 
po dzień dzisiejszy . Dążąc do maksymalnej aktualności prezentowanych treści, 
uwzględniono nie tylko nowelizacje KPC przeprowadzone ustawą z 4 .7 .2019 r . 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz .U . z 2019 r . poz . 1469 ze zm .) oraz ustawą z 13 .2 .2020 r . o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . 
z 2020 r . poz . 288 ze zm .), ale także ustawą z 30 .4 .2020 r . o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . z 2020 r . 
poz . 956), która weszła w życie 30 .11 .2020 r .

W takim kształcie Leksykon stanowić może pomoc w nauce postępowania 
cywilnego dla studentów różnych kierunków studiów, w szczególności prawa, 
administracji, zarządzania lub europeistyki . Dzięki alfabetycznemu układowi 
haseł, Leksykon będzie także wygodną pomocą dla praktyków, pracowników 
administracji publicznej, dziennikarzy i innych osób potrzebujących zwięzłej 
informacji na temat określonej instytucji lub pojęcia z zakresu postępowania cy-
wilnego .

Joanna Misztal-Konecka 
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