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Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym
przez zastawcê zastawu rejestrowego niebêd¹cego

d³u¿nikiem osobistym zastawnika
Zmiany w zakresie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym doko-

nane nowelizacj¹ kodeksu postêpowania cywilnego, wprowadzone ustaw¹
z dnia 4 lipca 2004 r. o zmianie ustawy � Kodeks postêpowania cywilnego
i niektórych innych ustaw1, do�æ dalece modyfikuj¹ pozycjê zastawnika
zastawu rejestrowego jako uczestnika tego postêpowania. Dot¹d bowiem
swoista pozycja zastawnika zastawu rejestrowego, wynikaj¹ca ze spe-
cyfiki zastawu rejestrowego jako prawa zabezpieczaj¹cego, nie by³a w pe³ni
dostrzegana i uwzglêdniana w przepisach o egzekucji. Brak by³o w szcze-
gólno�ci regulacji, które pozwala³yby dochodziæ w postêpowaniu egze-
kucyjnym zaspokojenia od zastawcy bêd¹cego wy³¹cznie d³u¿nikiem
rzeczowym, z pominiêciem d³ugotrwa³ej drogi postêpowania rozpoznawcze-
go w celu uzyskania tytu³u egzekucyjnego w postaci wyroku s¹du. Wy³¹czaj¹c
sytuacjê, gdy zastawnikiem jest bank, wszczêcie postêpowania s¹dowego
by³o dot¹d g³ównym sposobem uzyskania tytu³u egzekucyjnego przeciwko
zastawcy bêd¹cemu osob¹ trzeci¹. Obecna nowelizacja przepisów o po-
stêpowaniu egzekucyjnym znacznie u³atwia wierzycielom rzeczowym do-
chodzenie roszczeñ od ich d³u¿ników, w tym tak¿e od d³u¿ników niebê-
d¹cych d³u¿nikami osobistymi. W odniesieniu do pozycji zastawnika zastawu
rejestrowego u³atwienia te sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do umo¿-
liwienia wszczêcia egzekucji przeciwko zastawcy niebêd¹cemu równo-
1 Dz.U. Nr 172, poz. 1804.
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cze�nie d³u¿nikiem osobistym, na podstawie nowego rodzaju aktu nota-
rialnego jako tytu³u egzekucyjnego.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e oparcie egzekucji na o�wiadczeniu d³u¿nika
o poddaniu siê jej jest korzystne dla obu stron. Wierzycielowi pozwoli
unikn¹æ kosztownego i d³ugotrwa³ego postêpowania przed s¹dem (choæ
z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ o konsekwencji pos³u¿enia siê aktem
notarialnym jako tytu³em egzekucyjnym, gdy¿ pozbawi to wierzyciela
wszystkich dobrodziejstw, które wi¹¿¹ siê z prawomocno�ci¹ wyroku
s¹du), d³u¿nikowi za� wp³yn¹æ poprzez negocjacje na ostateczny kszta³t
warunków, na jakich egzekucja bêdzie mog³a byæ przeprowadzona, a na-
wet samodzielnie te warunki kszta³towaæ, w sytuacji gdy podda siê egzekucji
bez udzia³u wierzyciela.

Stosowanie instytucji poddania siê egzekucji aktem notarialnym przez
zastawcê zastawu rejestrowego, jakkolwiek dopuszczalne na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów, by³o dot¹d w znaczny sposób ograniczone.
Strony umowy zastawniczej mog³y siê ni¹ pos³u¿yæ tylko wtedy, gdy
zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego udzieli³ d³u¿nik osobisty
zastawnika. Przepisy dot¹d reguluj¹ce poddanie siê egzekucji w akcie
notarialnym, tj. przepisy art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c., nie odnosz¹ siê
bowiem do d³u¿nika rzeczowego, u¿yty w tre�ci tych przepisów termin
�d³u¿nik� oznacza bowiem d³u¿nika w rozumieniu przepisów prawa
materialnego, a nie d³u¿nika egzekwowanego. Ani ustawa o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów2, ani ¿adne inne przepisy nie wprowa-
dzi³y jakiej� nowej, dostosowanej do umowy zastawu rejestrowego
konstrukcji aktu notarialnego jako tytu³u egzekucyjnego, w którym eg-
zekucji móg³by poddaæ siê zastawca bêd¹cy wy³¹cznie d³u¿nikiem rze-
czowym zastawnika. Dochodzenie roszczeñ wynikaj¹cych z tego rodzaju
zabezpieczenia by³o dot¹d w takiej sytuacji o tyle utrudnione, ¿e wymaga³o
uzyskania tytu³u egzekucyjnego na zasadach ogólnych, tj. w drodze
wytoczenia przeciwko d³u¿nikowi rzeczowemu powództwa o zap³atê
(z pominiêciem oczywi�cie sytuacji, gdy wierzycielem rzeczowym jest
bank, a zabezpieczenie ma postaæ zastawu rejestrowego).

Wprowadzenie nowego typu tytu³u egzekucyjnego � aktu notarialnego,
w którym egzekucji poddaje siê d³u¿nik rzeczowy niebêd¹cy d³u¿nikiem

2 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r., Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.
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osobistym, niew¹tpliwie jest wynikiem uwzglêdnienia potrzeb praktyki,
poniewa¿ obci¹¿anie sk³adników maj¹tku w celu zabezpieczenia zobowi¹-
zañ innych osób staje siê coraz czêstszym i popularniejszym elementem
obrotu. Zgodnie zatem z dodanym przepisem art. 777 § 3 zd. 1, tytu³em
egzekucyjnym jest równie¿ akt notarialny, w którym niebêd¹cy d³u¿nikiem
osobistym w³a�ciciel ruchomo�ci lub prawa obci¹¿onego zastawem re-
jestrowym albo zastawem poddaje siê egzekucji z obci¹¿onych sk³adni-
ków w celu zaspokojenia zastawnika.

Przewidziany dodanym przepisem akt notarialny zwieraj¹cy o�wiad-
czenie d³u¿nika rzeczowego o poddaniu siê egzekucji bêdzie móg³ pe³niæ
funkcje tytu³u egzekucyjnego wy³¹cznie wtedy, gdy zarówno jego forma,
jak i tre�æ odpowiadaæ bêd¹ wymaganiom okre�lonym w przepisach
kodeksu postêpowania cywilnego dla tytu³ów egzekucyjnych, przy czym
z uwagi na rolê, jakie dokumenty pe³ni¹, wyk³adnia tych wymagañ nie
mo¿e byæ rozszerzaj¹ca. W zwi¹zku z powy¿szym w doktrynie wskazuje
siê, ¿e o�wiadczenie o poddaniu siê egzekucji jest skuteczne, je¿eli spe³nia
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: musz¹ zaistnieæ przes³anki przewidziane
prawem materialnym, okre�laj¹ce kiedy w ogóle o�wiadczenie woli jest
skuteczne, o�wiadczenie musi byæ z³o¿one w formie aktu notarialnego,
d³u¿nik musi w sposób jednoznaczny poddaæ siê egzekucji, musz¹ byæ
uwzglêdnione inne elementy przewidziane przepisami art. 777 k.p.c.3

Przes³anki te by³y przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny4, st¹d
ich szczegó³owe omówienie pominê, za� uwagê skoncentrujê przede
wszystkim na warunkach wynikaj¹cych wprost z przepisów reguluj¹-
cych ten rodzaj tytu³ów egzekucyjnych, a tak¿e, co nieuniknione, z definicji
samego tytu³u egzekucyjnego.

Jak przyjmuje siê powszechnie, tytu³em egzekucyjnym jest dokument
urzêdowy stwierdzaj¹cy istnienie i zakres nadaj¹cego siê do egzekucji
roszczenia wierzyciela, a zarazem istnienie i zakres obowi¹zku �wiadcze-
3 Tak F. Z e d l e r, Poddanie siê egzekucji aktem notarialnym, Rejent 1998, nr 7-8,

s. 62.
4 M.in. F. Z e d l e r, tam¿e; t e n ¿ e, Wybrane zagadnienia poddania siê egzekucji, [w:]

Ksiêga pami¹tkowa ku czci Witolda Broniewicza, red. A. Marciniak, £ód� 1998; A. J a -
k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym, Rejent 1998, nr 12; K. K n o p -
p e k, Akt notarialny jako tytu³ egzekucyjny, PiP 1991, z. 12; A. M a r c i n i a k, W kwestii
o�wiadczenia d³u¿nika o poddaniu siê egzekucji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Iuridica, £ód� 1989, nr 42.



89

Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym...

nia d³u¿nika5, z czego wywodzi siê, ¿e dokument ten winien mieæ tak¹
tre�æ, aby wynika³o z niej, kto jest wierzycielem egzekwuj¹cym, a kto
d³u¿nikiem egzekwowanym i aby wyeliminowana zosta³a mo¿liwo�æ
pomy³ek w tym zakresie oraz aby w sposób niebudz¹cy w¹tpliwo�ci da³o
siê ustaliæ uprawnienie tego pierwszego i obowi¹zek drugiego. Brzmienie
tytu³u egzekucyjnego winno zatem okre�laæ w sposób mo¿liwie precy-
zyjny zakres egzekucji. Tre�æ aktu notarialnego, w którym zastawca
zastawu rejestrowego nie bêd¹cy d³u¿nikiem osobistym zastawnika pod-
da³ siê egzekucji, wynika z art. 777 § 3 oraz � wskutek odpowiedniego
stosowania � z art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. Na podstawie zestawienia tych
dwóch �róde³, okre�laj¹cych tre�æ aktu notarialnego obejmuj¹cego o�wiad-
czenie zastawcy niebêd¹cego d³u¿nikiem osobistym o poddaniu siê eg-
zekucji, nale¿y przyj¹æ, ¿e winien on zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:

1) okre�lenie, na czyj¹ rzecz poddanie siê nastêpuje,
2) wskazanie �wiadczenia, które bêdzie podlega³o wykonaniu, przy

czym podnosi siê niekiedy, ¿e wskazanie samego �wiadczenia jest nie-
wystarczaj¹ce, o�wiadczenie o poddaniu siê egzekucji winno bowiem
obejmowaæ stosunek prawny, z którego egzekwowany obowi¹zek wynika6,

3) okre�lenie przedmiotowego zakresu egzekucji przez oznaczenie
sk³adników maj¹tku obci¹¿onych zastawem rejestrowym (art. 777 § 3
zd. 1 k.p.c.),

4) wyra�ne wskazanie, ¿e poddanie siê egzekucji nastêpuje w celu
zaspokojenia zastawnika (jw.),

5) okre�lenie wysoko�ci wierzytelno�ci podlegaj¹cej zaspokojeniu (art.
777 § 1 pkt 6 w zwi¹zku z art. 777 § 3 zd. 2 k.p.c.)7,

6) wskazanie warunków, które upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadze-
nia egzekucji o czê�æ lub ca³o�æ roszczenia (jw.),

7) okre�lenie terminu, do którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie
klauzuli wykonalno�ci (jw.).

5 W. S i e d l e c k i, Postêpowanie cywilne, Warszawa 1987, s. 429; E. We n g e r e k,
S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1970, s. 134; K. K o -
r z a n, S¹dowe postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne w sprawach cywilnych, War-
szawa 1986, s. 135.
6 Tak F. Z e d l e r, Poddanie siê egzekucji..., s. 66.
7 Art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. dodany ustaw¹ o zmianie ustawy � Kodeks postêpowania

cywilnego i niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2004 r., Dz.U. Nr 172, poz. 1804.
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Ad 1) Przepis art. 777 § 3 k.p.c., a tak¿e przepisy art. 777 § 1 pkt 4,
5 i 6 nie przewiduj¹ wprost, w jaki sposób wskazany ma byæ w jego
tre�ci wierzyciel egzekwuj¹cy, w szczególno�ci, czy oznaczenie wierzy-
ciela winno nast¹piæ przez wskazanie danych identyfikuj¹cych konkretn¹
osobê (podmiot), czy te¿ wystarczy pos³u¿enie siê ogólnym sformu³o-
waniem, ¿e poddanie siê egzekucji nastêpuje na rzecz zastawnika, skoro
z istoty zastawu rejestrowego, jak ka¿dego prawa rzeczowego o charak-
terze zabezpieczaj¹cym, wynika mo¿liwo�æ zaspokojenia siê z przedmiotu
tego prawa przez ka¿doczesnego uprawnionego. Inaczej mówi¹c, nale-
¿a³oby rozwa¿yæ ewentualn¹ mo¿liwo�æ i przydatno�æ sporz¹dzania aktów
notarialnych o charakterze w pewnym zakresie blankietowym, w których
osoba wierzyciela nie by³aby okre�lona personalnie. Nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e poddanie siê egzekucji nie jest czynno�ci¹ dwustronn¹ pomiêdzy d³u¿-
nikiem a wierzycielem, lecz jednostronnym o�wiadczeniem woli d³u¿nika
� nie tylko nie wymaga zgody wierzyciela, ale i wierzyciel nie musi wcale
o poddaniu siê wiedzieæ. W tym przypadku wierzyciel nie jest wiêc uczest-
nikiem czynno�ci notarialnej, której przedmiotem jest o�wiadczenie o pod-
daniu siê egzekucji, st¹d nie bêdzie obowi¹zku wskazania go w tre�ci aktu
na podstawie art. 92 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo
o notariacie8. Z drugiej strony, przepis art. 17 ust. 1 ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów przewiduje dopuszczalno�æ przeniesie-
nia zastawu rejestrowego wraz z przeniesieniem wierzytelno�ci zabezpie-
czonej na inny podmiot uprawniony do zabezpieczania swoich wierzy-
telno�ci zastawem rejestrowym wed³ug przepisów ustawy. Zgoda zastawcy
na przeniesienie nie jest konieczna, chyba ¿e strony w umowie zawar³y
zastrze¿enie ograniczaj¹ce prawa zastawnika co do zbywalno�ci wierzy-
telno�ci9. Z regu³y bowiem nie bêdzie mia³o dla zastawcy znaczenia, na
rzecz jakiego podmiotu wierzytelno�æ, dla której udzieli³ zabezpieczenia, ma
byæ zaspokojona (choæ oczywi�cie nie musi tak byæ, a kwestia ta mo¿e
byæ dla zastawcy istotna), tym bardziej, ¿e z uwagi na fakt, i¿ zastawca
nie jest zarazem d³u¿nikiem osobistym zastawnika, to z pierwotnym
wierzycielem rzeczowym nie ³¹cz¹ go ¿adne inne stosunki prawne, poza,
oczywi�cie, wynikaj¹cymi z umowy zastawniczej. Czy zatem, skoro w my�l
8 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
9 T. S t a w e c k i, M. To m a s z e w s k i, F. Z e d l e r, Ustawa o zastawie rejestrowym

i rejestrze zastawów, Komentarz, Warszawa 1997, s. 68-69.
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zasad ogólnych, nabywca wierzytelno�ci zabezpieczonej zastawem reje-
strowym wstêpuje we wszystkie prawa dotychczasowego zastawnika od
dnia dokonania wpisu w rejestrze zastawów, bêdzie on tym samym
uprawniony do wszczêcia i prowadzenia egzekucji przeciwko zastawcy
na podstawie aktu notarialnego, w którym ten podda³ siê egzekucji, po
nadaniu mu klauzuli wykonalno�ci, je¿eli oczywi�cie uzyska wiedzê o
sporz¹dzeniu takiego aktu i bêdzie móg³ przed³o¿yæ go w s¹dzie w³a�ci-
wym? Wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie takie, choæ w pewnych sytuacjach
dogodne i byæ mo¿e upraszczaj¹ce obrót, nie jest w �wietle obowi¹zu-
j¹cych przepisów dopuszczalne, a z punktu widzenia praktyki nie jest
niezbêdne. Po pierwsze, obowi¹zek wskazania zastawnika w sposób go
identyfikuj¹cy wynika z przedstawionej ju¿ na wstêpie definicji tytu³u
egzekucyjnego jako dokumentu, na podstawie którego s¹d nada klauzulê
wykonalno�ci; dokument ten winien okre�laæ w sposób precyzyjny zakres
egzekucji, w tym jej zakres podmiotowy. Po drugie, w sytuacjach ty-
powych w tre�ci klauzuli wykonalno�ci nie zamieszcza siê danych do-
tycz¹cych oznaczenia d³u¿nika i wierzyciela, co oznacza, ¿e jej tre�æ
odwo³uje siê w tym wzglêdzie do brzmienia tytu³u egzekucyjnego. Po
trzecie, obowi¹zek oznaczenia wierzyciela w sposób niebudz¹cy w¹tpli-
wo�ci co do jego osoby wynika po�rednio z samego faktu zamieszczenia
w kodeksie przepisów art. 788 k.p.c. Przepis § 1 tego¿ artyku³u prze-
widuje bowiem sytuacjê, w której w zwi¹zku z przej�ciem, po powstaniu
tytu³u egzekucyjnego lub w toku sprawy przed jego wydaniem, upraw-
nienia lub obowi¹zku na inn¹ osobê s¹d nada klauzulê wykonalno�ci na
rzecz albo przeciwko innej osobie ni¿ wskazana w tytule egzekucyjnym,
je¿eli przej�cie to bêdzie wykazane dokumentem urzêdowym b¹d� pry-
watnym z podpisem urzêdowo po�wiadczonym, z zastrze¿eniem oczy-
wi�cie, ¿e przeniesienie zastawu rejestrowego na inny podmiot mo¿e nast¹piæ
tylko ³¹cznie z zabezpieczon¹ wierzytelno�ci¹, jak równie¿ przeniesienie
zabezpieczonej wierzytelno�ci mo¿e mieæ miejsce jedynie ³¹cznie z prze-
niesieniem zastawu (art. 17 u.zast.rej.i rej.zast.), a ponadto przeniesienie
to mo¿e nast¹piæ tylko na podmiot uprawniony, zgodnie z art. 1 ust. 1
k.p.c., do wystêpowania w charakterze zastawnika zastawu rejestrowe-
go. Skoro zatem ewentualne dopuszczenie mo¿liwo�ci niewskazywania
w o�wiadczeniu o poddaniu siê egzekucji konkretnego zastawnika jako
wierzyciela mia³oby s³u¿yæ jedynie uproszczeniu dochodzenia roszczeñ
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przez zastawnika w ten sposób, ¿e tytu³em egzekucyjnym w postaci aktu
notarialnego móg³by pos³u¿yæ siê ka¿dorazowy zastawnik, to przyjêcie
takiego rozstrzygniêcia wydaje siê z uwagi na wspomniany przepis art.
788 § 1 k.p.c. ca³kowicie zbêdne. W sytuacji takiej bowiem s¹d musia³by
badaæ w postêpowaniu klauzulowym, kto jest aktualnie wierzycielem,
wierzyciel za� winien by wykazaæ, ¿e istotnie jest podmiotem uprawnio-
nym do dochodzenia roszczeñ od zastawcy w drodze egzekucji s¹dowej,
przy czym wykazanie to nast¹piæ musia³oby w drodze przed³o¿enia od-
powiedniego dokumentu � wypisu z rejestru zastawów, gdzie figurowa³by
jako zastawca. W my�l przepisu art. 788 § 1 k.p.c., przej�cie uprawnieñ
równie¿ ma byæ wykazane dokumentem urzêdowym lub prywatnym
z podpisem urzêdowo po�wiadczonym; takim dokumentem w postaci
wypisu z rejestru zastawów zastawnik bêdzie dysponowa³. Okoliczno�æ
zatem, ¿e aktualny zastawnik, który naby³ wierzytelno�æ wraz z zasta-
wem, nie dysponuje o�wiadczeniem zastawcy o poddaniu siê egzekucji,
gdzie by³oby wyra�nie wskazane, ¿e poddanie siê nastêpuje na jego rzecz,
nie stanowi przeszkody w dochodzeniu przez niego roszczeñ w drodze
egzekucji s¹dowej. Z drugiej strony, obowi¹zuj¹ce przepisy umo¿liwiaj¹
ka¿doczesnemu zastawnikowi wszczêcie i prowadzenie egzekucji na
podstawie zaopatrzonego w klauzulê wykonalno�ci aktu notarialnego,
zawieraj¹cego o�wiadczenie zastawcy o poddaniu siê egzekucji na rzecz
pierwotnego zastawnika, je¿eli wyka¿e on przej�cie uprawnieñ na jego
rzecz wypisem z rejestru zastawów oraz je¿eli zmiana w podmiotowym
zakresie tytu³u egzekucyjnego zostanie w klauzuli wykonalno�ci uwidocz-
niona. Wreszcie podnie�æ nale¿y, ¿e skoro w tre�ci tytu³u egzekucyjnego
okre�lony ma byæ stosunek prawny, z którego wywodzi siê podlegaj¹cy
wyegzekwowaniu obowi¹zek, oznaczenie tego stosunku prawnego bez
wskazania jego stron by³oby niekompletne. Jak zatem wynika z powy¿-
szego, wierzyciel powinien byæ w tre�ci o�wiadczenia d³u¿nika o pod-
daniu siê egzekucji wskazany w sposób umo¿liwiaj¹cy jego identyfikacjê
w postêpowaniu klauzulowym i egzekucyjnym, tj. przez podanie imienia
i nazwiska b¹d� nazwy10.

Ad 2) Tre�æ o�wiadczenia d³u¿nika rzeczowego, w tym zastawcy
niebêd¹cego zarazem d³u¿nikiem osobistym zastawnika, zawiera informa-
10 Tak te¿ F. Z e d l e r, Poddanie siê egzekucji..., s. 66; A. J a k u b e c k i, Poddanie

siê egzekucji..., s. 82.
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cjê, wbrew prezentowanym w doktrynie pogl¹dom, odnosz¹cym siê co
prawda do zastawu zwyk³ego, ale znajduj¹cym w pe³ni zastosowanie
równie¿ do zastawu rejestrowego, ¿e w celu zaspokojenia siê z przed-
miotu zastawu zastawnik �powinien wszcz¹æ postêpowanie s¹dowe przez
wniesienie pozwu z ¿¹daniem zobowi¹zania zastawcy do znoszenia za-
spokojenia siê zastawnika z przedmiotu zastawu�11, czemu odpowiadaæ
mia³aby tre�æ stanowi¹cego tytu³ egzekucyjny wyroku � obowi¹zek zap³aty
okre�lonej sumy pieniê¿nej12.

Nie jest inaczej w sytuacji, gdy tytu³em egzekucyjnym jest akt nota-
rialny, w którym zastawca niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym podda³ siê
egzekucji z przedmiotu zastawu na rzecz zastawnika. Okoliczno�æ, ¿e
tre�ci¹ �wiadczenia zastawcy niebêd¹cego d³u¿nikiem osobistym jest zawsze
obowi¹zek zap³aty okre�lonej sumy pieniê¿nej, wynika wprost z przepi-
sów art. 319 i 837 k.p.c. Oba te przepisy mówi¹ o ograniczeniu odpo-
wiedzialno�ci albo do okre�lonych przedmiotów maj¹tkowych, albo do
wysoko�ci ich warto�ci, obejmuj¹ wiêc dyspozycj¹ zastawcê, który zgodnie
z powszechnie przyjêtymi zasadami prawa cywilnego ponosi tak¹ ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�æ. Trudno jednak by³oby wyobraziæ sobie ogra-
niczenie do pewnych sk³adników maj¹tkowych, a zw³aszcza do pewnej
wysoko�ci tak niewymiernego obowi¹zku, jak polegaj¹cy na znoszeniu
egzekucji. Ograniczenie odpowiedzialno�ci jest bowiem zwi¹zane z obo-
wi¹zkiem zap³aty. U¿yty tutaj wyraz �d³u¿nik� nie oznacza bynajmniej
d³u¿nika osobistego, nie oznacza bowiem d³u¿nika w rozumieniu mate-
rialnoprawnym, lecz d³u¿nika egzekwowanego, tj. stronê postêpowania
egzekucyjnego, a d³u¿nikiem egzekwowanym mo¿e byæ bez ¿adnych
przeszkód tak¿e zastawca niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym. Nadto w �wietle

11 S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego, Ksiêga druga, W³asno�æ i inne
prawa rzeczowe, Warszawa 1996 s. 367; J. S k ¹ p s k i, Zastaw na rzeczach ruchomych
wed³ug kodeksu cywilnego, Studia Cywilistyczne 1966, t. VIII, s. 149; Z. S t r u s, Zastaw
rejestrowy � pierwsze do�wiadczenia i trudno�ci, PS 1998, nr 7-8, s. 38-39; Z. S t r u s,
M. S t r u s - Wo ³ o s, Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Komentarz,
Warszawa 1999, s. 108.
12 Tak F. Z e d l e r, Zaspokojenie w drodze egzekucji zastawnika zastawu rejestrowego

w razie ustanowienia zastawu na zbiorze rzeczy lub praw, Prawo Bankowe 1999, nr 4, s. 2;
E. We n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, Komentarz do czê�ci dru-
giej kodeksu postêpowania cywilnego, Warszawa 1998, s. 253; J. M u c h a, Zaspokojenie
zastawnika zastawu rejestrowego, Warszawa 2001, s. 62 i nast.
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obowi¹zuj¹cych przepisów o egzekucji s¹dowej wykonanie orzeczenia
zas¹dzaj¹cego na �znoszeniu egzekucji z przedmiotu zastawu� trudno
raczej by³oby przeprowadziæ. Kodeks postêpowania cywilnego takiego
sposobu egzekucji nie zna, brak te¿ podstaw, by zastosowaæ tu na zasadzie
analogii jaki� inny sposób egzekucji. Trzeba te¿ wskazaæ, ¿e skoro zastaw
rejestrowy zabezpiecza �wiadczenie pieniê¿ne, wyegzekwowanie tego
�wiadczenia musi nast¹piæ w my�l przepisów o egzekucji �wiadczeñ
pieniê¿nych, i to niezale¿nie od tego, czy egzekucja bêdzie skierowana
przeciwko d³u¿nikowi osobistemu, czy przeciwko zastawcy. Zastawnik,
chc¹cy zaspokoiæ siê z przedmiotu zastawu, nie mo¿e uczyniæ tego na
w³asn¹ rêkê, z pominiêciem drogi s¹dowej. Musi wszcz¹æ egzekucjê,
której istot¹ bêdzie spieniê¿enie przedmiotu zastawu i przeznaczenie
uzyskanej st¹d kwoty na pokrycie wierzytelno�ci. A zatem obowi¹zek
zastawcy sprowadzi siê w ostateczno�ci do przekazania de facto przez
komornika zastawnikowi �rodków pieniê¿nych w okre�lonej wysoko�ci,
czyli do zap³aty.

Wreszcie, przyjmuj¹c za tre�æ tytu³u wykonawczego (i tytu³u egze-
kucyjnego) zobowi¹zanie do znoszenia egzekucji, trudno by³oby okre�liæ
pozycjê prawn¹ zastawcy w postêpowaniu egzekucyjnym. Skoro nie
mia³by on byæ d³u¿nikiem egzekwowanym, to pozosta³oby uznanie go za
osobê trzeci¹. Egzekucja nie mo¿e toczyæ siê bez d³u¿nika. Kto wiêc
mia³by byæ w tej sytuacji d³u¿nikiem egzekwowanym? Z odmówieniem
zastawcy pozycji d³u¿nika wi¹¿¹ siê konsekwencje w zakresie mo¿liwo�ci
ochrony jego praw. Nie wiadomo bowiem, w jaki sposób, jakimi �rodkami
móg³by on broniæ siê w przypadku przekroczenia granic egzekucji i skie-
rowania jej do mienia nieobjêtego zastawem13. Zatem jedyn¹ dopuszczaln¹
tre�ci¹ aktu notarialnego, obejmuj¹cego o�wiadczenie zastawcy o pod-
daniu siê egzekucji w zakresie okre�lenia �wiadczenia, a co za tym idzie
tytu³u wykonawczego, jest zobowi¹zanie zastawcy do zap³aty dochodzo-
nego roszczenia z ograniczeniem wszak¿e jego odpowiedzialno�ci do
przedmiotu obci¹¿onego zastawem, co oczywi�cie musi ³¹czyæ siê z
przyznaniem mu statusu d³u¿nika egzekwowanego14.

Ad 3) Z uwagi na istotê zastawu rejestrowego jako rzeczowego prawa
zabezpieczaj¹cego, mo¿liwo�æ skierowania egzekucji do ca³ego maj¹tku
13 F. Z e d l e r, Zaspokojenie w drodze egzekucji..., s. 3.
14 J. M u c h a, Zaspokojenie zastawnika..., s. 62 i nast.
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zastawcy ograniczona jest tylko do wypadku, gdy jest nim d³u¿nik osobisty
zastawnika. W przypadku gdy zastawc¹ jest osoba trzecia, wierzytelno�æ
zastawnika mo¿e byæ wyegzekwowana na drodze s¹dowej jedynie
z przedmiotu zastawu, st¹d konieczne jest oznaczenie w tytule egzekucyj-
nym sk³adników maj¹tku zastawcy, na których zosta³ ustanowiony zastaw
rejestrowy, a tym samym zakre�lenie przedmiotowych granic egzekucji.
Z kwesti¹ wskazania przedmiotu egzekucji wi¹¿e siê zagadnienie ograni-
czenia odpowiedzialno�ci zastawcy, przy czym w sytuacji gdy zastawc¹
nie jest d³u¿nik osobisty zastawnika, odpowiedzialno�æ ta bêdzie dotyczyæ
wy³¹cznie wskazanego uprzednio w akcie notarialnym przedmiotu zastawu.

Ograniczenie odpowiedzialno�ci zastawcy do przedmiotu zastawu,
w sytuacji gdy zastawc¹ nie jest d³u¿nik osobisty zastawnika, musi wynikaæ
z tre�ci tytu³u wykonawczego (art. 803 k.p.c.), przy czym mo¿e wynikaæ
z tytu³u egzekucyjnego b¹d� z tre�ci klauzuli wykonalno�ci. Wydaje siê,
¿e u¿yte przez ustawodawcê w tre�ci art. 777 § 3 k.p.c. sformu³owanie
�poddaje siê egzekucji z obci¹¿onych sk³adników� oznacza wystarczaj¹ce
okre�lenie granic odpowiedzialno�ci zastawcy. W zwi¹zku z tym, skoro
ograniczenie jest ju¿ zawarte w tre�ci tytu³u egzekucyjnego, zbêdne jest
zastrzeganie d³u¿nikowi prawa powo³ywania siê na ograniczenie odpo-
wiedzialno�ci w klauzuli wykonalno�ci15, natomiast nie wydaje siê, by
obowi¹zek oznaczenia przedmiotu zastawu poprzez wskazanie obci¹¿o-
nych sk³adników maj¹tku ju¿ w tre�ci aktu notarialnego mia³ charakter
bezwzglêdny. Sytuacja taka jest najbardziej po¿¹dana, ale nie zawsze bêdzie
mo¿liwa. W szczególno�ci wydaje siê, ¿e w przypadku ustanowienia zastawu
rejestrowego na zbiorze rzeczy lub praw zastawca mo¿e przed³o¿yæ w celu
wci¹gniêcia do tre�ci o�wiadczenia o poddaniu siê egzekucji listê tych
przedmiotów lub praw wchodz¹cych w sk³ad zbioru, na którym ustano-
wiono zastaw rejestrowy. Nie ma te¿ przeszkód, by lista taka stanowi³a
za³¹cznik do tytu³u egzekucyjnego. Brak imiennego wskazania obci¹¿onych
zastawem rejestrowym sk³adników maj¹tku zastawcy bêdzie skutkowaæ
konieczno�ci¹ ustalenia, co wchodzi w sk³ad masy maj¹tkowej, z której
zastawca odpowiada w postêpowaniu egzekucyjnym. Tre�æ aktu notarial-
nego winna jednak wówczas zawieraæ numer pozycji rejestru zastawów,
pod którym zastaw jest umieszczony, oraz stwierdzenie, ¿e zastawca

15 A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji...., s. 78.
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poddaje siê egzekucji z obci¹¿onych sk³adników tam wskazanych. Nie-
mo¿no�æ wskazania przedmiotu egzekucji w tre�ci aktu notarialnego i ko-
nieczno�æ jego ustalenia w toku postêpowania egzekucyjnego zajdzie
w sytuacji, gdy zastaw rejestrowy ustanowiono na zbiorze rzeczy lub
praw stanowi¹cym ca³o�æ gospodarcz¹, a sk³ad tego zbioru jest zmienny,
przy czym za chwilê miarodajn¹ dla okre�lenia, co wchodzi do takiego
zbioru o zmiennym sk³adzie, nale¿y przyj¹æ moment przeprowadzenia
egzekucji przez komornika. W razie sporu co do elementów takiego zbioru
zastawca bêdzie móg³ broniæ siê na zasadach ogólnych, wykazuj¹c, ¿e
dana rzecz lub prawo, do którego zosta³a egzekucja skierowana, nie nale¿y
do sk³adników zbioru, zatem nie jest przedmiotem zastawu.

W my�l zasady, ¿e organ egzekucyjny prowadzi egzekucjê na pod-
stawie tytu³u wykonawczego i zgodnie z jego tre�ci¹ komornik odmówi
przeprowadzenia egzekucji ze sk³adników innych ni¿ przedmiot zastawu,
wskazanych we wniosku zastawnika o wszczêcie egzekucji, a sam wniosek
oddali jako bezzasadny.

Je¿eli z jakich� wzglêdów wniosek taki zostanie uwzglêdniony, za-
stawca mo¿e na mocy art. 837 k.p.c. powo³ywaæ siê na ograniczenie
odpowiedzialno�ci, z tym ¿e jego zarzuty bêd¹ skuteczne jedynie wów-
czas, gdy ograniczenie to zosta³o zastrze¿one w tytule wykonawczym.
Powo³ania siê na ograniczenie odpowiedzialno�ci mo¿e dokonaæ zastawca
(i inne osoby obok lub zamiast niego odpowiedzialne) przy pierwszej
czynno�ci egzekucyjnej.

W wypadku zajêcia przez komornika maj¹tku zastawcy, z którego ten
nie odpowiada, zastawca mo¿e powo³aæ siê na ograniczenie odpowiedzial-
no�ci do okre�lonych sk³adników jego maj¹tku, innych ni¿ te, które zosta³y
zajête, zg³aszaj¹c wniosek o umorzenie egzekucji na podstawie art. 825
pkt 3 k.p.c. z tytu³u oczywistej sprzeczno�ci egzekucji, z tre�ci¹ tytu³u
wykonawczego, lub o uchylenie zajêcia. Zarzuty co do ograniczenia od-
powiedzialno�ci mog¹ tak¿e stanowiæ podstawê skargi na czynno�ci ko-
mornika16.

Ad 4) Przepis art. 777 § 3 k.p.c. wyra�nie wymaga, by zastawca,
poddaj¹c siê egzekucji, o�wiadczy³ w sposób niebudz¹cy w¹tpliwo�ci,
¿e czyni to w celu zaspokojenia zastawnika, st¹d brak o�wiadczenia tej

16 E. We n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce..., s. 287.
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tre�ci, nawet gdyby cel egzekucji wynika³ w sposób dorozumiany z innych
elementów o�wiadczenia, jak choæby wskazanie osoby zastawnika i przed-
miotu zastawu z ograniczeniem do niego egzekucji, jest niewystarczaj¹ce
do uznania, ¿e tre�æ o�wiadczenia d³u¿nika w pe³ni odpowiada wyma-
ganiom wyra¿onym w przepisach.

Ad 5) Wyra¿one powy¿ej stanowisko, ¿e przedmiotem o�wiadczenia
zastawcy, tak¿e wtedy, gdy nie jest nim d³u¿nik osobisty zastawnika, jest
obowi¹zek zap³aty zdaje siê znajdowaæ potwierdzenie w tre�ci przepisu
art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c., do którego odsy³a zd. 2 art. 777 § 1 k.p.c.,
zgodnie z którym w akcie notarialnym zawieraj¹cym poddanie siê egze-
kucji musi byæ oznaczona wysoko�æ wierzytelno�ci podlegaj¹cej zaspo-
kojeniu. Wysoko�æ wierzytelno�ci mo¿e byæ oznaczona na dwa sposoby:
przez wskazanie konkretnej kwoty albo przez odwo³anie siê do okre�lo-
nych klauzul waloryzacyjnych. Spe³nieniem warunku oznaczenia wyso-
ko�ci wierzytelno�ci, jaka ma byæ zaspokojona w postêpowaniu egzeku-
cyjnym, bêdzie te¿ okre�lenie sumy pieniê¿nej przez wskazanie jej górnej
granicy17 . Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e zgodnie z przepisem art. 6 ustawy
o zastawie rejestrowym, zabezpieczona tym zastawem mo¿e byæ tak¿e
wierzytelno�æ przysz³a lub warunkowa, o ile w umowie zastawniczej
zostanie okre�lona najwy¿sza suma zabezpieczenia. Nie ma przeszkód,
by, po pierwsze, poddanie siê egzekucji aktem notarialnym przewidzianym
w przepisie art. 777 § 3 k.p.c. dotyczy³o wierzytelno�ci przysz³ej oraz
po drugie, by podda³ siê egzekucji co do wierzytelno�ci przysz³ej zastawca
bêd¹cy wy³¹cznie d³u¿nikiem rzeczowym zastawnika. Poddanie siê eg-
zekucji w akcie notarialnym co do wierzytelno�ci przysz³ej jest dopusz-
czone w doktrynie18. Oczywistym jest, ¿e w tym przypadku obowi¹zek
�wiadczenia uaktualni siê po stronie zastawcy dopiero po powstaniu za-
bezpieczonej wierzytelno�ci i z nadej�ciem terminu jej wymagalno�ci;
równie¿ zastawnik, dysponuj¹c nawet o�wiadczeniem o poddaniu siê
egzekucji przez d³u¿nika rzeczowego, nie bêdzie móg³ zaspokoiæ siê
z przedmiotu zastawu przed powstaniem wierzytelno�ci. W tre�ci aktu
notarialnego winno za� znale�æ siê oznaczenie najwy¿szej sumy zabez-
pieczenia, co w tej sytuacji bêdzie wystarczaj¹ce do uczynienia zado�æ

17 Tak tak¿e A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji..., s. 82.
18 Tam¿e.
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warunkowi wskazania wysoko�ci wierzytelno�ci podlegaj¹cej zaspoko-
jeniu.

Ad 6) Przez warunki, które upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadzenia
egzekucji, nale¿y rozumieæ wszelkie okoliczno�ci wskazuj¹ce, kiedy rosz-
czenie sta³o siê wymagalne. Musz¹ one pozostawaæ w zwi¹zku z zaspo-
kojeniem wierzyciela. Nie ma przeszkód, by w sytuacji gdy o�wiadczenie
o poddaniu siê egzekucji w akcie notarialnym z³o¿y³ zastawca niebêd¹cy
d³u¿nikiem osobistym zastawnika, warunki te dotyczy³y zarówno d³u¿nika
osobistego, jak i zastawcy. Warunkami takimi mog¹ byæ zdarzenia zale¿ne
od stron, jak i od nich niezale¿ne. I tak, jako przyk³ady takich okoliczno�ci
nale¿y wskazaæ przede wszystkim nadej�cie terminu spe³nienia �wiadcze-
nia bêd¹cego przedmiotem wierzytelno�ci zabezpieczonej zastawem re-
jestrowym, wezwanie do zap³aty d³u¿nika osobistego, wezwanie do
zap³aty zastawcy, wyst¹pienie zdarzeñ, które powoduj¹ z³¹ kondycjê
finansow¹ d³u¿nika albo zastawcy, wyst¹pienie trudno�ci p³atniczych,
utrata p³ynno�ci finansowej, spadek kursu walut poni¿ej okre�lonej warto�ci,
spadek warto�ci akcji d³u¿nika na gie³dzie itd.

Ad 7) W akcie notarialnym musi byæ te¿ oznaczony termin, do którego
wierzyciel-zastawnik mo¿e wyst¹piæ o nadanie aktowi notarialnemu klau-
zuli wykonalno�ci. Po jego up³ywie uprawnienie zastawnika do wyst¹-
pienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wygasa. Przepis nie precyzuje
charakteru tego terminu. Z uwagi jednak na to, ¿e ogranicza on prawo
wierzyciela do wszczêcia postêpowania klauzulowego, co jest warunkiem
przeprowadzenia egzekucji, mo¿na uznaæ go za termin dochodzenia
roszczeñ, czyli za termin o charakterze materialnoprawnym i stosowaæ
do niego przepisy kodeksu cywilnego o terminach19.

Podsumowuj¹c, nale¿y wyraziæ pogl¹d, ¿e dopuszczenie przez usta-
wodawcê egzekucyjnego zaspokojenia zastawnika na podstawie omówio-
nego nowego rodzaju aktu notarialnego z punktu widzenia praktyki by³o
zabiegiem po¿¹danym. Poczyniona powy¿ej analiza wprowadzonych do
kodeksu postêpowania cywilnego przepisów pozwala przyj¹æ, ¿e ta nowa
regulacja winna oczekiwania praktyki spe³niæ.

19 F. Z e d l e r, Poddanie siê egzekucji..., s. 73.


