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Leksykon cywilnego postępowania
zabezpieczającego i egzekucyjnego.
Podstawowe pojęcia
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WPROWADZENIE

Celem każdego leksykonu prawniczego jest przedstawienie instytucji praw-
nych w ich aktualnym rozumieniu w sposób maksymalnie przystępny. Leksykon 
nie rości sobie pretensji do wyczerpującego ujęcia wszystkich reguł i wyjątków, 
instytucji i klasyfikacji, pozostawiając te ambitne cele do realizacji systemom i ko-
mentarzom. Leksykon zakłada przekazanie podstawowej wiedzy z określonego 
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.

Oddawany do rąk Czytelników, trzeci w kolejności, Leksykon poświęcony 
postępowaniu cywilnemu dotyczy postępowania zabezpieczającego i egzeku-
cyjnego w sprawach cywilnych. Nie było ani możliwe, ani celowe ujęcie całości 
systemu polskiego postępowania cywilnego w ramach jednego tomu, ponieważ 
prawo procesowe cywilne jest niezwykle szeroką gałęzią prawa, a fundamental-
ny dla niej Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. stanowi najobszer-
niejszy polski akt prawny i mimo swej wielkości nie obejmuje całości wskazanej 
tematyki. Równocześnie waga społeczna przedstawianej problematyki musi 
powstrzymywać od wymuszonego pobieżnego ukazania niemal przypadko-
wo wybranych kilkudziesięciu zagadnień. Wszak zadaniem postępowania cy-
wilnego jest urzeczywistnienie obowiązującej normy prawnej i zaprowadzenie 
stanu pewności prawa w zakresie stosunków cywilnoprawnych. Jednak samo 
wydanie i uprawomocnienie się orzeczenia nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. 
W niektórych przypadkach niezbędne jest wykonanie orzeczenia, a tymczasem 
nie zawsze zobowiązany chce lub może dobrowolnie wykonać orzeczenie, któ-
re jest prawomocne lub natychmiast wykonalne. Niezwykle niekorzystna jest 
sytuacja, w której po latach procesu uzyskano korzystny wyrok, jednak jego re-
alizacja nie nastąpiła. Przeciwdziałać temu ma właśnie zastosowanie instytucji 
z zakresu zabezpieczenia i egzekucji. Przywołane racje stanęły u podstaw kon-
cepcji przygotowania odrębnego leksykonu zawierającego najważniejsze hasła 
dotyczące procesu cywilnego, kolejnego poświęconego postępowaniu nieproce-
sowemu, wreszcie trzeciego – postępowaniu zabezpieczającemu i egzekucyjne-
mu oraz czwartego – postępowaniu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu. 
Każdy z tomów przybliża Czytelnikowi podstawowe instytucje i pojęcia z za-
kresu postępowania cywilnego.

Zastrzeżenia wymaga, że Leksykon nie służy ukazaniu doktrynalnych i judy-
kacyjnych sporów oraz ich motywacji, lecz prezentacji najszerzej akceptowanego 
rozwiązania. Odstąpiono zatem od pogłębionych wywodów teoretycznych czy 
prawnoporównawczych, odsyłając przy każdym haśle do kilku lub kilkunastu 
najbardziej reprezentatywnych monografii lub artykułów, publikowanych po-
cząwszy od okresu międzywojennego po dzień dzisiejszy.
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Walorem prezentowanej publikacji ma być jej przystępność oraz aktualność. 
Postępowanie cywilne, w tym Kodeks postępowania cywilnego, nowelizowane 
było wielokrotnie, często kilkakrotnie w ciągu roku. Ostatnie obszerne noweli-
zacje były wynikiem wejścia w życie ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1469 ze zm.) oraz ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.). 
Każda ze zmian, tych obszerniejszych i tych punktowych, tych systemowych 
i tych kosmetycznych, dokonywana była z zamiarem usprawnienia postępowa-
nia, zwłaszcza postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Niestety analiza 
powyższego prowadzi do konkluzji, że utrzymanie niezbędnej spójności podsta-
wowej dla postępowania cywilnego regulacji prawnej, jaką powinien stanowić 
Kodeks, jest niemożliwe. Tym większe znaczenie dla funkcjonowania w prakty-
ce tej jakże praktycznej gałęzi prawa jaką jest postępowanie cywilne przypada 
orzecznictwu i doktrynie. I tym bardziej potrzebne staje się podjęcie próby usys-
tematyzowania aktualnego stanu prawnego, ponieważ wskazane niezwykle 
częste i głębokie zmiany nie ułatwiają odnalezienia się w zawiłej rzeczywistości 
prawnoprocesowej .

Realizacji zamierzenia ukazania aktualnego systemu polskiego postępowa-
nia cywilnego – poprzez przygotowanie kolejnych tomów Leksykonu – podjęli 
się pracownicy naukowi i współpracownicy Katedry Postępowania Cywilnego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem prof. dr 
hab. Joanny Misztal-Koneckiej. Leksykon stanowić może pomoc w nauce postę-
powania cywilnego dla studentów różnych kierunków studiów, w szczególno-
ści prawa, administracji, zarządzania lub europeistyki, którzy niestety w toku 
nauki uniwersyteckiej nie otrzymują wystarczającej ilości informacji z zakresu 
postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Dzię-
ki 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 cywilnego.

Joanna Misztal-Konecka
Warszawa 2021 r .
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