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Z praktyki notarialnej
Znaczenie nowelizacji procedury cywilnej dla praktyki notarialnej (cz. 2)
6. Ustaw¹ z dnia 19 listopada 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks
postêpowania cywilnego oraz ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych29 postanowiono, ¿e w postêpowaniu upominawczym nakaz zap³aty
mo¿e wydaæ tak¿e referendarz s¹dowy. Uwzglêdniono ponadto inne propozycje nowelizacji procedury cywilnej i prawa ustroju s¹dów powszechnych, przedstawione w projektach ustaw z dnia 5 lutego 2004 r. (druk
nr 2500), z dnia 15 marca 2004 r. (druk nr 2696) oraz autopoprawki
z dnia 7 wrzenia 2004 r. (druk nr 2696-A), opisane w pierwszej czêci
artyku³u30.
7. Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
o zmianie innych ustaw w dodanym artykule 11c do tej pierwszej ustawy31 stwierdzono, ¿e nale¿noci ustalone w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelnoci wynikaj¹ce z umów cywilnoprawnych z tytu³u
29
Tekst ustawy zosta³ przekazany do Senatu, zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.
Obejmuje on projekty ustaw objête drukami sejmowymi nr 2500, 2696, 2696-A, które
by³y rozpatrywane wspólnie.
30
Bli¿ej R. S z t y k, Znaczenie nowelizacji procedury cywilnej dla praktyki notarialnej
(cz. I), Rejent 2004, nr 9, s. 191-210.
31
Tekst ustawy zosta³ przekazany do Senatu na zasadzie art. 52 regulaminu Sejmu.
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p³atnoci okrelonych w odrêbnych przepisach, realizowanych przez
Agencjê ze rodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
oraz krajowych przeznaczonych na wspó³finansowanie, nie podlegaj¹
zajêciu na podstawie przepisów kodeksu postêpowania cywilnego oraz
przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Powy¿sze
stwierdzenie ma równie¿ znaczenie przy sporz¹dzaniu umów przenosz¹cych w³asnoæ nieruchomoci rolnej w zakresie ewentualnej odpowiedzialnoci nabywcy za jej obci¹¿enia. Prawodawca uwzglêdni³ w tym
zakresie w pe³nym rozmiarze postanowienie art. 28 rozporz¹dzenia Rady
Nr 1782/2003 WE z dnia 29 wrzenia 2003 r., ustanawiaj¹cego wspólne
zasady dla systemu wsparcia bezporedniego przy realizacji polityki rolnej
oraz poprzednich unijnych aktów prawnych reguluj¹cych te zagadnienia.
W myl tych zasad, p³atnoci powinny byæ przekazywane w ca³oci
i wy³¹cznie na rzecz i na rachunek bankowy beneficjenta przez bank
Agencji. Zasada ta nie wp³ywa na mo¿liwoæ zajêcia rachunków d³u¿ników przez komorników.
8. Zasadnicze novum do praktyki notarialnej wprowadza projekt ustawy
o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych
innych ustaw z dnia 28 padziernika 2004 r. (druk sejmowy nr 3417),
maj¹cy na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej32. W szczególnoci
implementowano postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2004/56/WE z dnia
21 kwietnia 2004 r. zmieniaj¹ce Dyrektywê Nr 77/799/EWG, dotycz¹c¹
wzajemnej pomocy odpowiednich w³adz pañstw cz³onkowskich przy
podatkach bezporednich, niektórych podatkach akcyzowych oraz sk³adkach ubezpieczeniowych. Przepisy prawa wspólnotowego, zgodnie z zasad¹ konstytucyjn¹ wynikaj¹c¹ z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, obowi¹zuj¹
bezporednio i wywieraj¹ tak¿e bezporedni skutek. W konsekwencji
nale¿y mieæ na uwadze ewentualne naruszenie prawa unijnego oraz
przestrzeganie jego wyk³adni dokonanej w orzecznictwie Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoci33. W nowym brzmieniu art. 24a o.p., mówi¹cy o klauzuli obejcia prawa podatkowego, uwzglêdnia wyrok Trybuna³u
32
Projekt ustawy zosta³ przekazany do trzeciego czytania; bli¿ej G.J. L e  n i a k,
Interpretacje mniej wi¹¿¹ce, Rzeczpospolita z dnia 25 listopada 2004 r., nr 276.
33
W opinii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 21 padziernika 2004 r.
Sek. Min. JP/1964/2004/DPE/kt stwierdzono, ¿e projekt ustawy zasadniczo spe³nia
wymagania prawa wspólnotowego. Nale¿y jednak mieæ na uwadze orzecznictwo Europej-
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Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r.34, w którym orzeczono, ¿e art.
24b § 1 o.p. jest niezgodny z art. 2 w zw. z art. 217 Konstytucji. W myl
za art. 24a § 1 o.p., organy podatkowe i organy kontroli skarbowej w
razie powziêcia w toku postêpowania istotnych w¹tpliwoci co do rzeczywistej treci czynnoci prawnej, powoduj¹cej okrelone skutki podatkowe, s¹ uprawnione do ¿¹dania ustalenia jej treci przez s¹d powszechny.
Przedmiotem powództwa mo¿e byæ nadto ¿¹danie ustalenia, ¿e z dokonania tej czynnoci nie mo¿na by³o oczekiwaæ innych istotnych skutków
ni¿ wynikaj¹ce z zapobie¿enia powstania lub opónienia powstania albo
obni¿enia wysokoci zobowi¹zania podstawowego, zwiêkszenia straty,
podwy¿szenia nadp³aty b¹d zwrotu podatku. W razie negatywnego
prawomocnego orzeczenia s¹du, stwierdzaj¹cego, ¿e nie zachodz¹ takie
przes³anki, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygaj¹c
sprawê podatkow¹, pomin¹ skutki podatkowe takiej czynnoci prawnej.
W przypadku za, gdy z prawomocnego orzeczenia s¹du wynika, ¿e
strony dokonuj¹ce dan¹ czynnoæ prawn¹ ukry³y inn¹ czynnoæ prawn¹,
organy podatkowe i organy kontroli skarbowej rozstrzygaj¹ce sprawê
podatkow¹, wywodz¹ skutki podatkowe z ukrytej czynnoci prawnej.
Konsekwencj¹ modyfikacji uprzedniej zasady klauzuli obejcia prawa jest
propozycja uchylenia art. 24b o.p. Okolicznoæ ta dopuszcza mo¿liwoæ
powództwa o ustalenie przez s¹d istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa na zasadzie art. 189 k.p.c., wobec spe³nienia warunku
istnienia interesu prawnego w jego ustaleniu.
Orzeczenie ma charakter pozytywny lub negatywny a powództwo
mo¿e byæ wnoszone w ka¿dym czasie. Jego przedmiotem mo¿e byæ tylko
prawo i stosunki prawne. Niedopuszczalne jest ¿¹danie ustalenia stanu
faktycznego lub faktu35. Legitymacjê czynn¹ do wytoczenia powództwa
skiego Trybuna³u Sprawiedliwoci przy okrelaniu zasad odpowiedzialnoci odszkodowawczej pañstwa.
34
Patrz wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. K 4/03, Dz.U. Nr
122, poz. 1288. W uzasadnieniu wyroku dopuszczono mo¿liwoæ istnienia normy prawnej
obejcia prawa podatkowego w razie spe³nienia siê przes³anek konstytucyjnych. Przyjêto,
¿e § 2 art. 24b o.p. mo¿e byæ nadal stosowany, mimo niezgodnoci § 1 tego¿ art. z Konstytucj¹.
35
Bli¿ej J. K r a j e w s k i, Postêpowanie rozpoznawcze, [w:] Kodeks postêpowania
cywilnego z komentarzem, red. J. Jod³owski i K. Piasecki, t. 1, Warszawa 1989,
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ma ka¿dy, który wyka¿e interes prawny. Nie mo¿na ¿¹daæ uznania umowy
za niewa¿n¹, poniewa¿ wyrok ma charakter deklaratywny.
Przyjête rozwi¹zanie prawne jest równie¿ kontrowersyjne, poniewa¿
pozwala na swobodn¹ interpretacjê przez organy podatkowe treci owiadczenia woli stron. Aktualnie brak jakiejkolwiek analizy iloci i rodzaju
spraw, które mog¹ byæ przedmiotem postêpowania s¹dowego.

Mediacja

Wprowadzenie do polskiego prawa procesowego instytucji mediacji
jako alternatywnego sposobu rozstrzygania spraw cywilnych zosta³o
przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy  Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych z dnia 20 sierpnia 2004 r. (druk sejmowy
nr 3213). Projektodawca pomylnie zrealizowa³ koncepcjê konkurencyjnoci tego postêpowania wobec postêpowania s¹dowego, czyni¹c go postêpowaniem prostym, przy niskich kosztach. Zadaniem jego jest u³atwienie dochodzenia roszczeñ w sprawach cywilnych, z zachowaniem skutecznoci ochrony prawnej. Skorzystano z dowiadczeñ innych pañstw,
w których z powodzeniem stosowana jest mediacja. Jej genezê i walory
przedstawi³ szczegó³owo M. Pazdan36, powo³uj¹c bogat¹ literaturê krajow¹ i zagraniczn¹. Wskaza³ jednoczenie na mo¿liwoæ skorzystania
z wiedzy emerytowanych notariuszy jako mediatorów postêpowania.
Notariusz móg³by na etapie redagowania zawieranych z jego udzia³em
umów inspirowaæ zamieszczanie w akcie notarialnym klauzuli mediacyjnej. Notariat polski powinien aktywnie uczestniczyæ w tworzeniu orodków mediacyjnych i prowadzeniu listy sta³ych mediatorów.
Problem mediacji by³ równie¿ przedmiotem rozwa¿añ na XXIII
Miêdzynarodowym Kongresie Notariatu £aciñskiego w Atenach w 2001 r.
W uchwale powiêconej roli notariatu w tworzeniu prawa podkrelono
znaczenie wspólnego systemu sprawiedliwoci prewencyjnej, zapobiegas. 307 i nast., a tak¿e Z. R e s i c h, System prawa procesowego cywilnego, Wroc³aw i in.
1987, t. II, s. 321 i nast.
36
Patrz M. P a z d a n, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rejent 2004,
nr 2, s. 9-23. Autor przedstawi³ genezê mediacji i jej walory w kontekcie projektu przygotowanego przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego, przejêtego do projektu opisanej
ustawy.
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j¹cej sporom. Funkcjê tê ma spe³niaæ równie¿ mediacja wprowadzona
w wiêkszym zakresie w praktyce notarialnej. W tym samym kierunku
zmierza uchwa³a XXIV Miêdzynarodowego Kongresu Notariatu £aciñskiego w Meksyku z 2004 r. Bezstronnoæ notariusza: gwarancja porz¹dku umownego. Stwierdzono w niej, ¿e bezstronnoæ notariusza czyni
go idealnym operatorem prawa, zdolnym do uczestniczenia w zapobieganiu sporom i ich rozwi¹zywaniu w drodze pozas¹dowej. Bezstronnoæ
notariusza daje gwarancjê poszanowania i zachowania zasady legalnoci.
Nak³ada na niego obowi¹zek rzetelnej, pe³nej informacji i porady, wykraczaj¹cej poza zwyk³e przyjmowanie owiadczeñ woli.
Prezentowane w doktrynie polskiej dowiadczenia krajów anglosaskich w zakresie alternatywnego rozwi¹zywania sporów w drodze postêpowania mediacyjnego oraz dorobku S¹du Arbitra¿owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Centrum Mediacji Gospodarczej
zbieg³y siê z pracami nad projektem omawianej ustawy. W literaturze
podkrelano, ¿e skutecznym sposobem zabezpieczenia ugody w postêpowaniu mediacyjnym jest podpisanie aktu notarialnego, w którym strona
zobowi¹zana do wiadczeñ podda siê egzekucji wprost z tego aktu (art.
777 § 1 pkt 4 k.p.c.)37. Projekt ustawy nie przewiduje takiej sytuacji.
Eksponowanie udzia³u notariusza w mediacji jest z przytoczonych
powodów konieczne, gdy¿ jego dotychczasowy udzia³ w postêpowaniu
ugodowym jest znikomy. W minimalnym zakresie sporz¹dzane s¹ czynnoci notarialne w formie ugody stron w celu zapobie¿enia spornemu
za³atwieniu sprawy lub zawarciu ugody w toku postêpowania s¹dowego
na mocy art. 917-918 k.c. Znakomita wiêkszoæ zgodnych dzia³ów spadku,
podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków, zniesienia wspó³w³asnoci nieruchomoci jest przedmiotem postêpowania s¹dowego38, zamiast tañszego i sprawniejszego sporz¹dzenia czynnoci przed notariuszem. Jest
to odrêbny problem, który jednak trzeba rozwa¿yæ w celu stworzenia

37
Bli¿ej V. H u r y n, Wszyscy wygrywaj¹, Rzeczpospolita z dnia 24-26 grudnia 2003 r.,
nr 299; D. H a s i k, Czy s¹dy arbitra¿owe odci¹¿aj¹ powszechne, Rzeczpospolita z dnia
21 stycznia 2004 r., nr 17; A.G. H a r l a, Wiele zale¿y od wniosku, Rzeczpospolita z dnia
17 wrzenia 2004 r., nr 219.
38
Ugoda uregulowana w art. 917-918 k.c. jest przedmiotem licznych publikacji w doktrynie; bli¿ej R. C z a r n e c k i, Ugoda, Nowe Prawo 1967, nr 10, s. 1286-1311;
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konkurencyjnych przepisów w prawie o notariacie, wspieraj¹cych za³atwienie tych czynnoci przed notariuszem.
Analizowany projekt ustawy w zasadzie spe³nia oczekiwania zwi¹zane
z mediacj¹. Daje temu wyraz znowelizowany art. 10 k.p.c., stwierdzaj¹cy,
¿e w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, s¹d powinien w ka¿dym stanie postêpowania d¹¿yæ do ich ugodowego za³atwienia, w tym zawarcia tak¿e ugody przed mediatorem. Przypisy minimalizuj¹ koszty mediacji, ich wysokoæ ma nie przekraczaæ 1/4 wpisu.
W projekcie przepisu wykonawczego postanowiono, ¿e wysokoæ wynagrodzenia mediatora jest ustalana przez niego w porozumieniu ze stronami przed rozpoczêciem mediacji. Stawka podstawowa wynosi 1/4 wpisu,
nie mniej ni¿ 100 z³otych i nie wiêcej ni¿ 1000 z³otych. Wynagrodzenie
mo¿e byæ wy¿sze, je¿eli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem zawi³oci
sprawy oraz nak³adem pracy mediatora. Nie mo¿e jednak przekraczaæ
czterokrotnej stawki podstawowej. Mediatorowi przys³uguje zwrot niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z prowadzeniem mediacji. Koszty jej
prowadzenia na skutek skierowania przez s¹d i zakoñczonej ugod¹ znosz¹
siê wzajemnie, o ile strony nie postanowi³y inaczej. Mediator mo¿e wyraziæ
zgodê na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Mediacja jest dobrowolna i prowadzi siê j¹ na podstawie umowy o mediacjê lub postanowienia
s¹du (art. 1831 § 1 i 2 k.p.c.) kieruj¹cego strony do mediacji. Wybór
sposobu dochodzenia roszczeñ w drodze mediacji nale¿y do stron i nie
ogranicza rozpoznawania sprawy przez s¹d (art. 45 Konstytucji RP).
Umowa o mediacjê mo¿e byæ zawarta w dowolnej formie, oraz przez
czynnoci dorozumiane w wyniku faktycznego jej podjêcia (art. 1831 § 2
i 1836 § 2 pkt 4 k.p.c.). Strony okrelaj¹ w niej w szczególnoci przedmiot
mediacji, czas jej trwania oraz sposób wyboru mediatora. Mediacjê prowadzi
siê przed wszczêciem postêpowania, a za zgod¹ stron tak¿e w toku
sprawy. Istnieje mo¿liwoæ stosowania mediacji w razie niezawarcia
umowy, je¿eli strony temu siê nie sprzeciwi¹ (art. 1838 k.p.c.).
M. D o m a g a l s k i, Dzielenie zaczynaæ od zgody, Rzeczpospolita z dnia 6 marca 2003 r.,
nr 131; I. L e w a n d o w s k a, Odsetki w odrêbnym postêpowaniu. Zniesienie wspó³w³asnoci w drodze ugody zawartej przed s¹dem, Rzeczpospolita z dnia 18 padziernika
2004 r., nr 245. Autorka problem ten omówi³a na przyk³adzie tezy uchwa³y SN z dnia 13
padziernika 2004 r. III CZP 55/04.
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Mediatorem mo¿e byæ osoba fizyczna, maj¹ca pe³n¹ zdolnoæ do
czynnoci prawnych, korzystaj¹ca w pe³ni z praw publicznych, w tym
sêdzia w stanie spoczynku. Mediator nie ma funkcji w³adczych. Nie wprowadzono ¿adnych ograniczeñ w zakresie wykszta³cenia, pokrewieñstwa
z jedn¹ ze stron, ani te¿ mo¿liwoci jego wy³¹czenia. Mo¿e nim byæ
równie¿ notariusz i asesor notarialny, po uprzednim uzyskaniu zgody rady
izby notarialnej (art. 19 § 1 w zw. z art. 78 pr. o not.). Takiej zgody nie
wymaga notariusz emerytowany. Wyboru osoby mediatora dokonuje
strona. Listy mediatorów s¹ prowadzone poza s¹dem, przez organizacje
spo³eczne i zawodowe. Spe³niaj¹ one jedynie funkcjê informacyjn¹. Zgodnie z art. 1832 § 3 k.p.c., podmioty te mog¹ prowadziæ listy sta³ych
mediatorów oraz tworzyæ orodki mediacyjne. Wpis na listê wymaga
pisemnej zgody mediatora, a w stosunku do notariusza i asesora notarialnego, dodatkowo zgody rady izby notarialnej, obejmuj¹cej zarówno
zgodê na wpis na listê, jak równie¿ na prowadzenie mediacji. Informacje
o listach sta³ych mediatorów i orodkach mediacyjnych przekazywane
s¹ prezesowi s¹du okrêgowego. Dokumentacja ta mo¿e byæ prowadzona
przez radê izby notarialnej, albo przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e wybór podmiotu nast¹pi w wyniku wzajemnych
uzgodnieñ, po wejciu w ¿ycie ustawy.
Mediator powinien zachowaæ bezstronnoæ przy prowadzeniu mediacji i mo¿e odmówiæ nieprowadzenia jej tylko z wa¿nych powodów, o czym
jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ strony, a je¿eli strony do mediacji
skierowa³ s¹d  równie¿ ten s¹d. W myl przyjêtych regu³, postêpowanie
mediacyjne jest jawne. Mediator powinien zachowaæ w tajemnicy fakty
zwi¹zane z prowadzeniem mediacji. Strony mog¹ go zwolniæ z tego
obowi¹zku. Wszczêcie mediacji przez stronê nastêpuje z chwil¹ dorêczenia mediatorowi wniosku o jej przeprowadzenie, z do³¹czonym dowodem
dorêczenia odpisu drugiej stronie. Wniosek zawiera oznaczenie stron,
dok³adnie okrelone ¿¹danie, przytoczenie okolicznoci je uzasadniaj¹cych, podpis strony oraz wymienienie za³¹czników. Do wniosku do³¹cza
siê odpis umowy o mediacjê w razie zawarcia jej na pimie. S¹d jest
w³adny tylko raz w toku postêpowania, a¿ do zamkniêcia pierwszego
posiedzenia wyznaczonego na rozprawê, skierowaæ stronê do mediacji,
a po jego zamkniêciu tylko na zgodny wniosek stron. Przepisów tych nie
stosuje siê w sprawach w postêpowaniach nakazowym, upominawczym
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i uproszczonym. S¹d, kieruj¹c stronê do mediacji, wyznacza mediatora,
jednak strony mog¹ wybraæ innego. Jedynie na zgodny wniosek stron,
s¹d mo¿e upowa¿niæ mediatora do zapoznania siê z aktami sprawy.
Rozwi¹zanie to jest kontrowersyjne, poniewa¿ trudno sobie wyobraziæ
przeprowadzenia prawid³owego postêpowania bez mo¿liwoci zapoznania
siê z aktami sprawy.
S¹d wyznaczy czas jej trwania na okres do miesi¹ca, chyba ¿e strony
wnios³y o wyznaczenie d³u¿szego terminu. Termin mo¿e byæ przed³u¿ony
na zgodny wniosek stron. Po jego up³ywie przewodnicz¹cy wyznacza
rozprawê, a przed jego up³ywem, je¿eli przynajmniej jedna ze stron owiadczy, ¿e nie wyra¿a zgody na mediacjê.
Do obowi¹zków mediatora nale¿y niezw³oczne ustalenie terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego, chyba ¿e strony zgodz¹ siê na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia. Z przebiegu posiedzenia sporz¹dza siê
protokó³, w którym oznacza siê miejsce i czas przeprowadzenia mediacji,
imiê i nazwisko (nazwê) i adresy stron, imiê i nazwisko oraz adres mediatora
i wynik mediacji. Protokó³ podpisuje mediator. Zawart¹ przez strony ugodê
przed mediatorem zamieszcza siê w protokole albo za³¹cza do niego.
Ugodê podpisuj¹ strony. W razie niemo¿noci podpisania, mediator stwierdza
w protokole ten fakt. Odpis protoko³u dorêcza stronom. Po zawarciu
ugody mediator niezw³ocznie sk³ada protokó³ w s¹dzie w³aciwym do
rozpoznania sprawy. S¹d ten, na wniosek strony, niezw³ocznie przeprowadza postêpowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Je¿eli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, s¹d zatwierdza j¹ przez nadanie jej klauzuli wykonalnoci. W przeciwnym przypadku
zatwierdza ugodê postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. S¹d odmówi nadania klauzuli wykonalnoci lub zatwierdzenia ugody w ca³oci b¹d
w czêci, je¿eli jest ona sprzeczna z prawem, lub nara¿a dobre obyczaje
albo zmierza do obejcia prawa, a tak¿e gdy jest niezrozumia³a, b¹d
zawiera sprzecznoci. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez s¹d moc prawn¹ ugody zawartej przed s¹dem. Przepis
ten nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynnoci prawnej (art.
18315 § 2 k.p.c.).
Projektodawca przewidzia³ mo¿liwoæ skierowania stron do mediacji
w sprawach dotycz¹cych rozwodu, je¿eli istniej¹ widoki na utrzymanie
ma³¿eñstwa (art. 436 § 1 k.p.c.). Mediatorami jednak mog¹ byæ wówczas
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tylko kuratorzy s¹dowi oraz osoby wskazane przez rodzinne orodki
diagnostyczno-konsultacyjne. Ponadto w myl art. 4451 k.p.c. w ka¿dym
stanie sprawy o rozwód lub separacjê s¹d mo¿e skierowaæ strony do
mediacji w celu ugodowego za³atwienia spornych kwestii dotycz¹cych
zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania w³adzy
rodzicielskiej, kontaktów z dzieæmi oraz spraw maj¹tkowych. W projekcie
ustawy zaproponowano, by ugoda zawarta przed mediatorem stanowi³a
tytu³ egzekucyjny (art. 777 § 1 pkt 21 k.p.c.).
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty zakresem prawa Unii
Europejskiej39.

Bankowa hipoteka umowna

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy  Prawo bankowe
oraz o zmianie innych ustaw40 uregulowa³a nowe instytucje w systemie
bankowym, dostosowa³a prawo bankowe do innych ustaw oraz przepisów prawa unijnego. Zmodyfikowa³a tak¿e uprzywilejowane zasady
ustanowienia bankowej hipoteki umownej dla zabezpieczenia wierzytelnoci bankowych, wynikaj¹cych z udzielonych kredytów i po¿yczek pieniê¿nych, wchodz¹cych w zakres czynnoci bankowych (art. 5 pr. bank.)41.
Ustawa jest zgodna z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci przez instytucje kredytowe42
39
Pismo Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej Sekr. Min. JP-1128/04/DPE/mak
z dnia 8 sierpnia 2004 r.
40
Dz.U. Nr 91, poz. 870. Ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r., z nielicznymi
wyj¹tkami okrelonymi w art. 22. Wprowadzi³a now¹ instytucjê prawa bankowego
outsourcing i sekurytyzacjê, dostosowa³a przepisy prawa bankowego do innych ustaw,
w tym ustawy o podpisie elektronicznym.
41
Bli¿ej T. N a r o ¿ n y, Zarys prawa bankowego, Poznañ 1996, s. 92 i nast.; P. B o d y ³ - S z y m a l a, M. R ó ¿ a l s k i, Po¿yczy³e od banku, oddasz komu innemu, Rzeczpospolita z dnia 1 grudnia 2004 r., nr 281. Patrz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo
bankowe, Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pón. zm.
42
Dz.U. L 126 z 26.05.2000, s. 1. Dyrektywa zosta³a zmieniona Dyrektyw¹ 2000/
28/WE, Dz.U. L 275 z 27.10.2000, s. 37. W pimie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 24 wrzenia 2003 r. Min. DH-3123/03/HlK-ms stwierdzono zasadniczo
zgodnoæ z przepisami prawa unijnego, wskazuj¹c na koniecznoæ uwzglêdnienia dalszych
zagadnieñ objêtych tym prawem.
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oraz Dyrektywy Nr 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie
reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych43. Implementowano równie¿ zasady Drugiej Dyrektywy Rady z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych,
odnosz¹cych siê do podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci przez instytucje kredytowe, zmieniaj¹ce Pierwsz¹ Dyrektywê Rady 77/780/EWG
z dnia 12 grudnia 1977 r.44 W preambule Drugiej Dyrektywy podkrelono,
¿e w sektorze instytucji kredytowych stanowi ona zarówno w kontekcie
swobody przedsiêbiorczoci, jak równie¿ swobody wiadczeñ us³ug finansowych zasadniczy instrument urzeczywistnienia rynku wewnêtrznego, ustalonego w Jednolitym Akcie Europejskim i w Bia³ej Ksiêdze Komisji.
W za³¹czniku do dyrektywy, obejmuj¹cym wykaz dzia³alnoci podlegaj¹cych wzajemnemu uznawaniu, zamieszczono udzielanie kredytów obejmuj¹cych kredyty konsumpcyjne i hipoteczne oraz faktoring z regresem
lub bez, kredytowanie transakcji handlowych, w tym forfaiting.
Warto przypomnieæ, ¿e równoleg³a nowelizacja art. 244 k.c.45 do ograniczonych praw rzeczowych zaliczy³a u¿ytkowanie, s³u¿ebnoæ, zastaw,
spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu oraz hipotekê. Utrzymano
zasadê, ¿e spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu oraz hipotekê reguluj¹
odrêbne przepisy. Wprowadzenie jednolitej definicji spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu w miejsce poprzednich kilku jest zasadne
i zbie¿ne z postanowieniami prawa spó³dzielczego. Istniej¹ce w dniu 14
stycznia 2003 r. w³asnociowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego, w tym gara¿u, oraz
prawo do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej staj¹ siê
43
Nale¿y mieæ na uwadze Dyrektywê 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemu gwarancji depozytów, Dz.U. L 135 z 31.05.1994,
s. 5.
44
Dz.U. L 322 z 17.12.1977, s. 30. Dyrektywa ta zosta³a zmieniona Dyrektyw¹ Rady
86/524/EWG, 83/350/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanej kontroli
nad instytucjami kredytowymi, Dyrektyw¹ Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r.
w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych i innych instytucji
finansowych i Dyrektyw¹ Rady 89/299/EWG z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie funduszy w³asnych instytucji kredytowych.
45
Artyku³ 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) wszed³ w ¿ycie
z dniem 19 sierpnia 2004 r. (art. 13).
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spó³dzielczymi w³asnociowymi prawami do lokalu. Ksiêgi wieczyste prowadzone dotychczas dla tych praw (nie by³y prowadzone odrêbnie dla
gara¿y) uwa¿a siê za ksiêgi wieczyste prowadzone dla spó³dzielczego
w³asnociowego prawa do lokalu. W przypadku ich zak³adania, po dniu
wejcia w ¿ycie ustawy o ksiêgach wieczystych, dla istniej¹cego w dniu
14 stycznia 2003 r. w³asnociowego spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spó³dzielczego prawa do lokalu u¿ytkowego i praw do domu
jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej zak³ada siê ksiêgê wieczyst¹
dla spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu. Przy zak³adaniu ksi¹g
wieczystych dla tego prawa, ustanowionego w okresie od dnia 15 stycznia 2003 r. do dnia wejcia w ¿ycie ustawy, stosuje siê dotychczasowe
przepisy o prowadzeniu ksi¹g wieczystych dla ograniczonych praw
rzeczowych. Przy tej okazji nale¿y zwróciæ uwagê na nowe brzmienie
art. 10 ust. 2 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece46, postanawiaj¹ce,
¿e roszczenie o usuniêcie niezgodnoci mo¿e byæ ujawnione przez ostrze¿enie. Podstaw¹ jego wpisu jest nieprawomocne orzeczenie s¹du lub
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, bez potrzeby wykazania, ¿e
powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
Zabezpieczenie roszczeñ pieniê¿nych nastêpuje równie¿ przez ustanowienie zakazu zbywania spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu
(art. 747 pkt 5 k.p.c.). Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym
dorêcza siê obowi¹zanemu. Stanowi ono podstawê wpisu w ksiêdze wieczystej ostrze¿enia o zakazie zbywania tego prawa. Wpisu dokonuje siê
na wniosek uprawnionego. Postanowienie dorêcza siê tak¿e spó³dzielni
mieszkaniowej (art. 7523 § 1 k.p.c.). Spó³dzielnia ponosi odpowiedzialnoæ za szkodê spowodowan¹ czynnociami umo¿liwiaj¹cymi zbycie praw.
Dotychczasowa uprzywilejowana pozycja umownej hipoteki bankowej polega³a na tym, ¿e w myl art. 95 ust. 1 i 2 pr. bank. podstawê
jej wpisu stanowi³y wystawiane przez bank dokumenty, stwierdzaj¹ce
rodzaj wierzytelnoci bankowej, jej wysokoæ, zasady oprocentowania,
warunki ich sp³aty do ksiêgi wieczystej nieruchomoci, bêd¹cej w³asnoci¹ d³u¿nika banku47. W myl art. 245 § 2 k.c., dla ustanowienia hipoteki
46
Artyku³ 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., jak wy¿ej. Dokona³ zmiany art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece, Dz.U. z 2001 r. Nr 124,
poz. 1361 z pón. zm.
47
Hipoteka bankowa obowi¹zywa³a tak¿e pod rz¹dem art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 31
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konieczne by³o, i nadal jest, owiadczenie z³o¿one w formie aktu notarialnego. Aktualnie, zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 1 pr. bank., ksiêgi
rachunkowe banku, wyci¹gi z tych ksi¹g podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków
maj¹tkowych banku i opatrzone pieczêci¹ banku oraz wszelkie w ten
sposób wystawione owiadczenia zawieraj¹ce zobowi¹zania, zwolnienie
z zobowi¹zañ, zrzeczenie siê praw lub pokwitowanie odbioru nale¿noci,
stwierdzenie udzielenia kredytu, po¿yczki pieniê¿nej, ich wysokoæ, zasady
oprocentowania, warunki sp³aty, przeniesienie wierzytelnoci zabezpieczonej hipotek¹ lub zastawem rejestrowym maj¹ moc dokumentów urzêdowych i stanowi¹ podstawê dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych
i rejestrach publicznych. Czynnoæ bankowa lub czynnoæ zabezpieczaj¹ca wierzytelnoæ banku, stwierdzona opisanym dokumentem, ma datê
pewn¹ od daty tego dokumentu. Wymienione dokumenty s¹ podstaw¹
wpisu hipoteki do ksiêgi wieczystej nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ
d³u¿nika banku lub innej osoby ustanawi¹cej hipotekê na rzecz banku
w celu zabezpieczenia wierzytelnoci d³u¿nika banku. W razie braku ksiêgi
wieczystej zabezpieczenie mo¿e byæ dokonane przez z³o¿enie dokumentów.
Istotne novum polega na tym, ¿e prawodawca postanowi³, i¿ do
ustanowienia tej hipoteki jest wymagane z³o¿enie przez w³aciciela nieruchomoci owiadczenia o jej ustanowieniu na rzecz banku, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci. Przedstawione zasady
stosuje siê odpowiednio do ujawnienia w ksiêdze wieczystej zmiany treci
hipoteki i przeniesienia hipoteki w zwi¹zku ze zbyciem wierzytelnoci
bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obci¹¿aj¹cej u¿ytkowanie
wieczyste i w³asnociowe spó³dzielcze prawo do lokalu. Osobnym,
dyskusyjnym zagadnieniem jest wystawianie bankowych tytu³ów egzekucyjnych na podstawie ksi¹g banków lub innych dokumentów dotycz¹cych czynnoci bankowych (art. 96-98 pr. bank.). Projekt poselski
stycznia 1989 r.  Prawo bankowe, Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z pón. zm.; bli¿ej
A. S z p u n a r, W sprawie hipoteki zabezpieczaj¹cej kredyt bankowy, Rejent 1999, nr 10,
s. 13 i nast.; E. D r o z d, A. O l e s z k o, Hipoteka w praktyce, Zagadnienia prawne, orzecznictwo, przepisy, Poznañ-Kluczbork 1995, s. 121 i nast.; S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych, Przepisy o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiegowych, wyd. 3,
Warszawa 2004, s. 231 i nast. oraz powo³ana tam literatura.
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zmiany ustawy  Prawo bankowe (druk sejmowy nr 2260)48 przewiduje
skrelenie tych przepisów prawa bankowego, które w myl za³o¿eñ projektodawców spowoduje dostosowanie do przepisów prawa unijnego.
Obecny kierunek ustawodawczy zmierza w³anie w innym kierunku, skoro
w nowej redakcji art. 97 ust. 2 pr. bank. doprecyzowano zasady wystawiania bankowych tytu³ów egzekucyjnych.

Zabezpieczenie roszczeñ

Przy reformie postêpowania zabezpieczaj¹cego ustawodawca wdro¿y³
zasady przewidziane w prawie unijnym, w szczególnoci Dyrektywê 2002/
47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnieñ dotycz¹cych zabezpieczeñ finansowych49. W preambule
stwierdzono, ¿e w celu poprawy pewnoci prawnej uzgodnieñ dotycz¹cych zabezpieczeñ finansowych nale¿y mieæ na uwadze europejski system prawny, w sk³ad którego wchodz¹ równie¿: Dyrektywa 2001/24/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie
reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, Dyrektywa 2001/17/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie
reorganizacji i likwidacji zak³adów ubezpieczeñ i Rozporz¹dzenie Rady Nr
1346/2000/WE z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postêpowania upad³ociowego.
W sk³ad systemu prawnego zabezpieczeñ finansowych wchodz¹ równie¿ inne ustawy, jak ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych
zabezpieczeniach finansowych50, reguluj¹ca te kwestie w przedmiocie
ustanawiania i wykonywania zabezpieczeñ pieniê¿nych, a tak¿e danin publicznych.
48
Projekt poselski ustawy o zmianie ustawy  Prawo bankowe oraz o zmianie innych
ustaw z dnia 15 padziernika 2003 r. zosta³ skierowany do trzeciego czytania. Przewiduje
on równie¿ skrelenie art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, Dz.U. Nr 149, poz. 703 z pón. zm. Instytucja bankowych tytu³ów
egzekucyjnych zosta³a wprowadzona art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 25 padziernika 1948 r.
o reformie bankowej, Dz.U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 z pón. zm.
49
Dz.U. C 180 E z 26.06.2001, s. 312. W myl art. 1 Dyrektywy 2002/47/WE
ustanawia ona wspólnotowy system maj¹cy zastosowanie do uzgodnieñ dotycz¹cy zabezpieczeñ finansowych obowi¹zuj¹cy w europejskim unijnym systemie prawnym.
50
Dz.U. Nr 91, poz. 871 z pón. zm.; patrz tak¿e art. 46 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. Nr 29, poz. 257, który przewiduje, ¿e zabezpie-
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Postêpowanie zabezpieczaj¹ce w procedurze cywilnej przewiduje, ¿e
w ka¿dej sprawie cywilnej podlegaj¹cej rozpoznaniu przez s¹d lub s¹d
polubowny mo¿na ¿¹daæ zabezpieczenia (art. 730 § 1 k.p.c.). ¯¹daæ go
mo¿e ka¿da strona lub uczestnik postêpowania, gdy we wniosku uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w jego udzieleniu, a nadto
wska¿e sposób zabezpieczenia. W sprawach o roszczenia pieniê¿ne wnioskodawca powinien podaæ sumy zabezpieczenia oraz okolicznoci uzasadniaj¹ce wniosek, który podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Dorêczenie obowi¹zanemu postanowienia dokonuje zarz¹dca nad
przedsiêbiorstwem lub gospodarstwem rolnym ustanowiony przez s¹d.
Na postanowienie s¹du pierwszej instancji przys³uguje za¿alenie. Postanowienie wydane przeciwko osobie pozostaj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim
stanowi podstawê do podjêcia czynnoci zwi¹zanych z wykonaniem
zabezpieczenia na mieniu wchodz¹cym w sk³ad maj¹tku wspólnego.
W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynnoci zwi¹zanej
z zabezpieczeniem, ma³¿onek obowi¹zanego mo¿e sprzeciwiæ siê wykonaniu postanowienia, o czym organ wykonuj¹cy je niezw³ocznie zawiadamia uprawnionego. Sprzeciw ma³¿onka obowi¹zanego nie wstrzymuje
wykonania zabezpieczenia.
Zabezpieczenie roszczeñ pieniê¿nych nastêpuje zgodnie z brzmieniem
art. 747 k.p.c. przez:
1) zajêcie ruchomoci, wynagrodzenia za pracê, wierzytelnoci z rachunku bankowego albo innej wierzytelnoci lub innego prawa maj¹tkowego; zajête ruchomoci nie mog¹ byæ oddane pod dozór uprawnionemu,
za pieni¹dze sk³ada siê na rachunek depozytowy s¹du, a papiery wartociowe w banku,
2) obci¹¿enie nieruchomoci obowi¹zanego hipotek¹ przymusow¹,
3) ustanowienie zakazu zbywania lub obci¹¿enia nieruchomoci, która
nie ma urz¹dzonej ksiêgi wieczystej albo której ksiêga zaginê³a b¹d uleg³a
zniszczeniu,

czenie akcyzowe mo¿e nast¹piæ w formie depozytu w gotówce, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku oraz innego
dokumentu maj¹cego wartoæ p³atnicz¹.
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4) obci¹¿enie statku albo statku w budowie hipotek¹ morsk¹,
5) ustanowienie zakazu zbywania spó³dzielczego w³asnociowego prawa
do lokalu,
6) ustanowienie zarz¹du przymusowego nad przedsiêbiorstwem lub
gospodarstwem rolnym albo zak³adem wchodz¹cym w sk³ad przedsiêbiorstwa b¹d jego czêci¹ czy czêci¹ gospodarstwa rolnego.
Czynnoci prawne obowi¹zanego podjête po ustanowieniu zarz¹du s¹
niewa¿ne (art. 7525 k.p.c.).
Zabezpieczenie roszczeñ pieniê¿nych przeciwko Skarbowi Pañstwa
jest niedopuszczalne. Nie mo¿e ono obejmowaæ rzeczy, wierzytelnoci
i praw, z których egzekucja jest wy³¹czona. W sprawach o alimenty mo¿e
polegaæ na zobowi¹zaniu obowi¹zanego do zap³aty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo okrelonej sumy pieniê¿nej (art. 753 § 1 k.p.c.).
W zwi¹zku z tym powstaje problem, czy mo¿na w takim wypadku przenieæ
w³asnoæ nieruchomoci z zachowaniem obowi¹zuj¹cych zasad, skoro
ustawodawca cile okrela sposób zabezpieczenia wiadczeñ alimentacyjnych tylko w formie pieniê¿nej. Strony wystêpuj¹ z tak¹ sugesti¹, która
s³usznie w praktyce notarialnej jest realizowana.
W przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie
pieniê¿ne, s¹d udziela zabezpieczenia wed³ug jego oceny najbardziej
odpowiedniego, w tym przewidzianego dla zabezpieczenia roszczeñ pieniê¿nych. Zabezpieczenia te mog¹ polegaæ miêdzy innymi na:
1) ustanowieniu zakazu zbywania przedmiotów lub praw objêtych
postêpowaniem,
2) nakazaniem wpisania stosownego ostrze¿enia w ksiêdze wieczystej
lub we w³aciwym rejestrze.
Zabezpieczenie upada po up³ywie miesi¹ca od uprawomocnienia siê
orzeczenia uwzglêdniaj¹cego roszczenie, które podlega³o zabezpieczeniu,
o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej lub s¹d inaczej nie postanowi³.
Na wniosek obowi¹zanego s¹d, wydaj¹c postanowienie, stwierdza upadek zabezpieczenia.
Odrêbnym problemem jest dopuszczalnoæ przew³aszczenia na zabezpieczenie, w szczególnoci przeniesienia w tym celu w³asnoci nieruchomoci. Konstrukcja prawna takiej umowy i jej wykonanie odbiega od
przyjêtej metodyki sporz¹dzania umów przeniesienia w³asnoci nieruchomoci. Okolicznoæ ta, jak równie¿ stosunkowo wysokie koszty sporz¹-
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dzania tego rodzaju czynnoci, spowodowa³y, ¿e w praktyce stosowana
jest sporadycznie. W doktrynie przewa¿a pogl¹d o mo¿liwoci sporz¹dzenia tego rodzaju umowy51.
Postêpowanie egzekucyjne z nieruchomoci determinuje podejmowanie czynnoci rozporz¹dzaj¹cych nimi. W myl art. 930 § 1, rozporz¹dzenie nieruchomoci¹ po jej zajêciu nie ma wp³ywu na dalsze postêpowanie, za nabywca mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu w charakterze
d³u¿nika. Obci¹¿enie przez d³u¿nika nieruchomoci po jej zajêciu jest
niewa¿ne. Wprowadzono nowe uproszczone zasady egzekucji z niezabudowanej nieruchomoci oraz nieruchomoci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym lub u¿ytkowym, je¿eli w chwili z³o¿enia wniosku o wszczêcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakoñczeniu budowy.
Czynnoci prawne d³u¿nika, dotycz¹ce mienia objêtego zarz¹dem,
dokonane po wszczêciu egzekucji, s¹ niewa¿ne (art. 10649 k.p.c.). Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarz¹dca mo¿e sprzedaæ
nieruchomoæ albo oddaæ j¹ w najem lub dzier¿awê wy³¹cznie za zgod¹
s¹du. S¹d wówczas okrela warunki sprzeda¿y, które powinny byæ w akcie
notarialnym opisane.

Akt notarialny jako tytu³ egzekucyjny

Pozytywnie nale¿y oceniæ rozszerzenie zakresu stosowania aktu
notarialnego jako tytu³u egzekucyjnego dla dochodzenia i zabezpieczenia
roszczeñ52 w procesie legislacyjnym z procedury cywilnej i innych ustaw.
Moc¹ ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. zosta³a dokonana kolejna znacz¹ca
modyfikacja art. 777 k.p.c. W zwi¹zku z tym istnieje potrzeba przeprowadzenia szczegó³owej analizy tej instytucji prawa cywilnego. W wyniku
nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego aktualnie tytu³em egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym:
1) d³u¿nik podda³ siê egzekucji i który obejmuje obowi¹zek zap³aty
sumy pieniê¿nej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilo51
Bli¿ej J. G o ³ a c z y ñ s k i, Przew³aszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004, s. 42
i nast.; tak¿e A. G r a b o w s k a, Mercedes nie dla tecia, Rzeczpospolita z dnia 10-11
listopada 2004 r., nr 264.
52
Bli¿ej B. D o b r z a ñ s k i, M. L i s i e w s k i, Z. R e s i c h, W. S i e d l e c k i, Kodeks
postêpowania cywilnego, Komentarz, t. II, pod red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, War-

195

Z praktyki notarialnej

ciowo w akcie oznaczonych, albo te¿ obowi¹zek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonych, lokalu, nieruchomoci lub statku wpisanego
do rejestru, gdy termin zap³aty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany (art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.);
2) d³u¿nik podda³ siê egzekucji i który obejmuje obowi¹zek zap³aty
sumy pieniê¿nej do wysokoci w akcie wprost okrelonej albo oznaczonej
za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okrela warunki upowa¿niaj¹ce wierzyciela do przeprowadzenia przeciwko d³u¿nikowi egzekucji na
podstawie tego aktu o ca³oæ lub czêæ roszczenia, jak równie¿ terminu,
do którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie aktowi klauzuli wykonalnoci (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.);
3) w³aciciel nieruchomoci albo wierzyciel wierzytelnoci obci¹¿ony
hipotek¹, niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym, podda³ siê egzekucji z obowi¹zanej nieruchomoci albo wierzytelnoci w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, je¿eli wysokoæ wierzytelnoci podlegaj¹cej zabezpieczeniu jest w akcie okrelona wprost albo oznaczona za pomoc¹ klauzuli
waloryzacyjnej i gdy akt okrela warunki, które upowa¿niaj¹ wierzyciela
do przeprowadzenia egzekucji o czêæ lub ca³oæ roszczenia, jak równie¿
wskazany jest termin, do którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie
temu aktowi klauzuli wykonalnoci (art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c.).
Stosownie do § 2 art. 777 k.p.c., tylko owiadczenie d³u¿nika mo¿e
byæ z³o¿one w odrêbnym akcie notarialnym.
Nadto tytu³em egzekucyjnym jest równie¿ akt notarialny, w którym
niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym w³aciciel nieruchomoci lub prawa
obci¹¿onych zastawem rejestrowym albo zastawem poddaje siê egzekucji
z obci¹¿onego sk³adników w celu zaspokojenia zastawnika (art. 777 § 3
k.p.c.).

szawa 1975, s. 1107 i nast.; A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym,
Rejent 1998, nr 12, s. 62-92; F. Z e d l e r, Poddanie siê egzekucji aktem notarialnym,
Rejent 1998, nr 7-8, s. 56-74; K. K o r z a n, Rola aktu notarialnego w ugodowym rozwi¹zywaniu spraw maj¹tkowych w krajowym i miêdzynarodowym obrocie cywilnym (granice kompetencji), Rejent 1998, nr 4, s. 57-98; P. G i l, Tytu³ egzekucyjny w postaci aktu
notarialnego wed³ug art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c., Rejent 2000, nr 1, s. 68-89; A. O l e s z k o, R. G r e s z t a, Uchybienia formalne aktu notarialnego w wietle dowiadczeñ nadzoru samorz¹du notarialnego, Rejent 2001, nr 5, s. 43-66.
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Prawodawca niezwykle szczegó³owo przedstawi³ ustawowe zasady
skutecznoci aktu notarialnego jako tytu³u egzekucyjnego. Enumeratywnie wymienione sk³adniki owiadczeñ woli podmiotów obowi¹zanych
oddzia³ywaj¹ bezporednio na treæ sporz¹dzonych aktów notarialnych.
Motywem ustawodawczym jest przypieszenie dochodzenia nale¿noci
lub innych praw od d³u¿nika poprzez zamieszczenie klauzuli poddania siê
egzekucji przy sporz¹dzeniu okrelonej czynnoci notarialnej. Ma ona
znaczenie prewencyjne i zapobiega ewentualnym sporom s¹dowym przy
dochodzeniu roszczeñ ze sporz¹dzonej czynnoci prawnej. W zwi¹zku
z tym powinna byæ zawarta przy czynnoci g³ównej i zgodnie z wol¹
wyra¿on¹ przez strony, w ka¿dym akcie notarialnym, a wiêc równie¿
w umowach warunkowych i przedwstêpnych. Chodzi o te umowy, na
podstawie których nast¹pi³o zap³acenie ceny oraz wydanie przedmiotu
umowy w posiadanie. D³u¿nicy mog¹ wtedy poddaæ siê egzekucji co do
wykonania obowi¹zków, z zachowaniem opisanych zasad ustawowych
w razie niedojcia do zawarcia umowy przeniesienia w³asnoci nieruchomoci lub przyrzeczonej umowy53.
W dodanym art. 7861 k.p.c. postanowiono, ¿e w postêpowaniu o nadanie
klauzuli wykonalnoci aktowi notarialnemu, który okrela warunki do
prowadzenia egzekucji na podstawie takiego aktu, stosuje siê odpowiednio
dyspozycjê art. 786 § 1 k.p.c. Przepis ten postanawia, ¿e je¿eli wykonanie
tytu³u egzekucyjnego jest uzale¿nione od zdarzenia, które udowodniæ
powinien wierzyciel, s¹d nada klauzulê wykonalnoci po dostarczeniu
dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzêdowego lub prywatnego
z podpisem urzêdowo powiadczonym. Zasada ta nie odnosi siê do
wypadku, gdy warunkiem jest spe³nienie przez d³u¿nika wiadczenia
w okrelonym terminie. S¹d nada wtedy klauzulê wykonalnoci po up³ywie terminu. Tytu³ wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest równie¿ podstaw¹ egzekucji
przeciwko nabywcom przedmiotów, je¿eli wierzyciel z³o¿y³ wniosek
o wszczêcie egzekucji w ci¹gu miesi¹ca od dnia nabycia tych przedmiotów (art. 7892 § 1 k.p.c.).

G. P a c e k, Egzekucja ju¿ w umowie, Rzeczpospolita, Dobra Firma z dnia 3
grudnia 2002 r., wydanie 121/281.
53
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Przedstawiona analiza przepisów procedury cywilnej, prawa unijnego
oraz innych ustaw, zwi¹zanych z tym zagadnieniem, wskazuje, ¿e zasady
postêpowania s¹ zsynchronizowane z przepisami prawa materialnego
i stanowi¹ gwarancjê bezpiecznego obrotu cywilnego.

Romuald Sztyk
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