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W Tomie III komentarza przedstawiono problematykę postępowania
nieprocesowego, postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego głównie pod kątem po-
trzeb praktyków. Sześcioletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania
tego komentarza, zaznaczony został licznymi i niekiedy dość obszernymi
zmianami prawa postępowania cywilnego. Spowodowało to częściową dez-
aktualizację dotychczasowych wydań komentarza i narzuciło potrzebę opra-
cowania wydania nowego, którego aktualna treść wykazuje dość istotne
różnice w porównaniu z treścią wydania poprzedniego. W nowym wydaniu
komentarza uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze prawa postę-
powania cywilnego dokonane w latach 2006–2012, odnoszące się m.in.
do stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenia
dotyczącego orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w spra-
wie drobnych roszczeń, stwierdzenia nabycia spadku i przedmiotu zapisu
windykacyjnego, postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kon-
taktów z dzieckiem, wykonania obowiązku opróżnienia lokalu służącego
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika oraz wprowadzone ustawą
z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), która weszła w życie
3.5.2012 r. Autorzy uwzględnili też nowe instytucje postępowania cywilnego
związane z rozwojem prawa cywilnego i prawa europejskiego. W aktual-
nym, piątym już wydaniu komentarza, Czytelnik może zapoznać się nowymi
poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego i Trybunału Konstytucyjnego, poświęconym wymienionym rodzajom
postępowania cywilnego.

Warto zwrócić uwagę, że zmianie uległa numeracja tomów Komentarza.
Prezentowany tom oznaczony był w poprzednim wydaniu jako Tom II –
obecnie jest to Tom III. Natomiast dotychczasowy Tom III (2007) zawiera-
jący komentarz do art. 1096–1217 KPC oraz aktów prawnych UE zawiera-
jących międzynarodowe postępowanie cywilne ukaże się już jako Tom IV
zawierający komentarz do art. 1096–1217 KPC. Postępowanie w sprawach
transgranicznych. Regulacje prawa UE w sprawach transgranicznych (2013).

Aktualizacji Komentarza autorstwa śp. prof. dr. hab. Zdzisława Świebody
na potrzeby tego wydania podjął się Pan prof. dr hab. Kazimierz Piasecki.
W tym wydaniu w gronie autorskim pojawili się także nowi autorzy: dr Ro-
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bert Kulski, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, dr Krystian Markiewicz,
dr Monika Michalska-Marciniak.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wy-
miaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza: sędziów, pro-
kuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz apli-
kantów. Może służyć także z powodzeniem przedstawicielom doktryny,
doktorantom oraz studentom wydziałów prawa i administracji.

Warszawa, 30 września 2012 r.

prof. dr hab. Kazimierz Piasecki
prof. dr hab. Andrzej Marciniak
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