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Udzielenie zabezpieczenia a wstrzymanie wykonalnoœci
postanowienia do czasu rozstrzygniêcia za¿alenia

Zgodnie z art. 360 k.p.c. postanowienia s¹ skuteczne od chwili ich
og³oszenia lub podpisania sentencji, zaœ postanowienia nadaj¹ce siê do
wykonania w drodze egzekucji s¹ wykonalne od chwili ich og³oszenia,
wzglêdnie od ich podpisania. Zaskar¿enie postanowienia w drodze za¿a-
lenia co do zasady nie wstrzymuje jego wykonalnoœci1. Strona wnosz¹ca
za¿alenie mo¿e jednak wnosiæ o wstrzymanie wykonania zaskar¿onego
postanowienia. Przepis art. 396 k.p.c. umo¿liwia s¹dowi pierwszej instan-
cji wstrzymanie wykonania zaskar¿onego postanowienia do czasu roz-
strzygniêcia za¿alenia. Przyjmuje siê, ¿e postanowienie mo¿e byæ wydane
wy³¹cznie na wniosek skar¿¹cego2. Po¿¹dane jest rozwa¿enie tej proble-
matyki w kontekœcie postanowieñ dotycz¹cych udzielenia zabezpieczenia
(art. 730 i nast. k.p.c.).

W praktyce s¹dów powszechnych pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci zwi¹zane
z dokonywaniem wyk³adni art. 741 k.p.c., który dopuszcza za¿alenie na
postanowienie s¹du pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia.
Rozbie¿noœci dotycz¹ce interpretacji u¿ytego w art. 741 k.p.c. pojêcia
„w przedmiocie zabezpieczenia” wystêpuj¹ nie tylko w judykaturze, ale
tak¿e w doktrynie. Dominuje wprawdzie pogl¹d o koniecznoœci szero-

1 Zob. B. B l a d o w s k i, Wp³yw za¿alenia na wykonalnoœæ postanowienia oraz na bieg
postêpowania cywilnego, Palestra 1972, nr 11, s. 8 i nast.

2 Por. K. K o ³ a k o w s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz do ar-
tyku³ów 1-50514, red. K. Piasecki, t. I, Warszawa 2006, s. 1431 i nast.
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kiego stosowania art. 741 k.p.c., lecz mo¿na tak¿e zetkn¹æ siê z próbami
w¹skiego odczytywania tej normy. Utrudnia to bez w¹tpienia okreœlenie
katalogu zaskar¿alnych postanowieñ wydawanych w postêpowaniu za-
bezpieczaj¹cym przez s¹d pierwszej instancji. Uwagi dotycz¹ce zaskar-
¿alnoœci postanowienia o wstrzymaniu wykonania postanowienia zabez-
pieczaj¹cego stanowi¹ próbê sprecyzowania tego zagadnienia.

Wydane na podstawie 396 k.p.c. postanowienie w przedmiocie
wstrzymania wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nie
jest postanowieniem koñcz¹cym postêpowanie w sprawie. Przyjêta
w kodeksie klasyfikacja postanowieñ na koñcz¹ce i niekoñcz¹ce postê-
powania w sprawie nie budzi obecnie w¹tpliwoœci. Do pierwszej grupy
zalicza siê wy³¹cznie takie postanowienia, które pod wzglêdem proceso-
wym koñcz¹ ca³oœæ sporu oddanego pod os¹d3. W doktrynie akcentuje
siê, ¿e s¹ to „postanowienia, których uprawomocnienie siê zamyka drogê
do rozstrzygniêcia sprawy co do istoty przez s¹d danej instancji, je¿eli
w chwili ich wydania s¹d jest zwolniony z obowi¹zku dalszego rozpo-
znawania sprawy”, jak równie¿ „orzeczenia stwierdzaj¹ce wyst¹pienie
okolicznoœci powoduj¹cej niedopuszczalnoœæ kontynuowania postêpowa-
nia zmierzaj¹cego do rozstrzygniêcia sprawy co do istoty przez s¹d danej
instancji, je¿eli w chwili jego wydania s¹d jest zwolniony z obowi¹zku
dalszego rozpoznawania sprawy”4. Postanowienie to nie zosta³o tak¿e
wymienione w art. 394 k.p.c.

Dopuszczalnoœæ za¿alenia na postanowienia dotycz¹ce wstrzymania
wykonania rozwa¿ana by³a w orzecznictwie w kontekœcie nakazu zap³aty
wydanego w postêpowaniu nakazowym, na podstawie art. 492 § 3 k.p.c.
S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 28 paŸdziernika 1993 r., III CZP 147/935,

3 Zob. np. postanowienie SN z 14 listopada 1996 r., I CKN 7/96 (OSNC 1997, nr 3,
poz. 31); uchwa³a SN z 24 listopada 1998 r., III CZP 44/98 (OSNC 1999, nr 5, poz. 87).

4 Zob. R. O b r ê b s k i, Pojêcie postanowieñ koñcz¹cych postêpowanie w sprawach
cywilnych, Przegl¹d S¹dowy 2000, nr 11-12, s. 124 i nast.; por. tak¿e T. E r e c i ñ s k i,
Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996, s. 104 i nast.; T. W i œ n i e w s k i,
Apelacja i kasacja. Nowe œrodki odwo³awcze w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1996,
s. 132 i nast.; T. Z e m b r z u s k i, Skarga kasacyjna. Dostêpnoœæ w postêpowaniu cywil-
nym, s. 175 i nast.

5 OSNC 1994, nr 5, poz. 104.
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jak równie¿ w uchwale z dnia 24 wrzeœnia 2003 r., III CZP 58/036,
stwierdzi³, ¿e na postanowienie o wstrzymaniu wykonania nakazu zap³aty
wydanego w postêpowaniu nakazowym przys³uguje za¿alenie. W ich
uzasadnieniu podkreœlono, ¿e za dopuszczalnoœci¹ za¿alenia na tego rodzaju
postanowienia przemawia, mimo braku wyraŸnej podstawy wynikaj¹cej
z brzmienia art. 394 § 1 k.p.c., podobieñstwo w wykonaniu wyroku
zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalnoœci i nakazu zap³aty
wydanego na podstawie weksla.

W uchwale z dnia 18 czerwca 1966 r., III CZP 48/667, S¹d Najwy¿szy
uzna³, ¿e na stwierdzenie prawomocnoœci orzeczenia (art. 364 k.p.c.)
przys³uguje za¿alenie. Odwo³uj¹c siê wówczas do argumentacji celowo-
œciowej, stwierdzono, ¿e „istnieje luka w prawie, któr¹ nale¿y wype³niæ
w drodze analogii”. Od takiego rozumowania odciêto siê w uchwale SN
z dnia 5 grudnia 1990 r., III CZP 64/908. Wyra¿ono zapatrywanie, ¿e na
postanowienie s¹du o wstrzymaniu wykonania wyroku, podjête na pod-
stawie art. 414 k.p.c., za¿alenie nie przys³uguje. Odrzucono wówczas
mo¿liwoœæ przyjêcia (w drodze analogii z art. 741 k.p.c.) dopuszczalnoœci
za¿alenia na postanowienie z art. 414 k.p.c., zwracaj¹c uwagê na brak
podobieñstwa miêdzy postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia,
a wstrzymaniem prawomocnego wyroku w razie zaistnienia przes³anek
z art. 414 zd. 2 k.p.c. Takie zapatrywanie prezentowane by³o tak¿e
w doktrynie9.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje postanowienie SN z dnia 4 wrzeœnia
2009 r., I CZ 83/0910, odnosz¹ce siê do zaskar¿alnoœci postanowieñ
w przedmiocie wstrzymania wykonalnoœci postanowienia uwzglêdniaj¹-
cego wniosek o udzielenie zabezpieczenia11. Odwo³uj¹c siê do art. 394

6 OSNC 2004, nr 11, poz. 173 z glosami D. Z a w i s t o w s k i e g o (OSP 2004, nr 11,
poz. 138) oraz G. J u l k e (Gdañskie Studia Prawnicze, Przegl¹d Orzecznictwa 2005, nr 1-
2, s. 73).

7 OSNC 1967, nr 2, poz. 19.
8 OSNC 1991, nr 5-6, poz. 61.
9 Zob. W. S i e d l e c k i, [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, Warszawa

1986, s. 450.
10 Niepubl.
11 S¹d Okrêgowy zabezpieczy³ powództwo przez zakazanie zbywania sk³adników

maj¹tkowych, nakazanie uzyskiwania zgody s¹du na dokonywanie czynnoœci prawnych
na kwotê powy¿ej 50.000 z³ i wpisanie do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru
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§ 1 k.p.c. przes¹dzono niedopuszczalnoœæ wniesienia za¿alenia na takie
rozstrzygniêcie. We wczeœniejszym postanowieniu S¹du Najwy¿szego
z dnia 2 kwietnia 1970 r., I CZ 24/7012, ograniczono siê do stwierdzenia,
¿e „stronie nie przys³uguje za¿alenie na odmowê wstrzymania wykonania
postanowienia zabezpieczaj¹cego powództwo. Odmowa ta nie koñczy
postêpowania w sprawie, a poza tym za¿alenie na ni¹ nie jest przewidziane
w art. 394 § 1 k.p.c., w którym wyczerpuj¹co wyliczono zarz¹dzenia
i postanowienia, na które przys³uguje za¿alenie”. Natomiast w postano-
wieniu z dnia 4 wrzeœnia 2009 r. zwrócono tak¿e uwagê na zale¿noœci
zachodz¹ce miêdzy odnosz¹cym siê do postêpowania zabezpieczaj¹cego
art. 741 k.p.c., a ogóln¹ norm¹ reguluj¹c¹ dopuszczalnoœæ za¿alenia (art.
394 k.p.c.). S¹d Najwy¿szy odniós³ siê tak¿e do relacji miêdzy pojêciami
skutecznoœci a wykonalnoœci orzeczenia. Opowiedziano siê za rozdzie-
leniem skutecznoœci od powi¹zanej z inn¹ funkcj¹ wykonalnoœci, rozu-
mianej jako mo¿liwoœæ przymusowego wykonania orzeczeñ s¹dowych.
Rozstrzygniêcie to zasadniczo zas³uguje na aprobatê. Po¿¹dane jest jednak
wskazanie i rozwa¿enie innej argumentacji, która prowadziæ mo¿e do
podobnych wniosków.

S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 4 wrzeœnia 2009 r. skoncen-
trowa³ siê na znaczeniu umiejscowienia art. 396 k.p.c. wœród przepisów
poœwiêconych œrodkom odwo³awczym. Podkreœlone zosta³o, ¿e usytu-
owanie to nakazuje przyj¹æ, i¿ dopuszczalnoœæ za¿alenia na postanowienia
wydawane na podstawie tego przepisu, niezale¿nie od rodzaju postêpo-
wania, w którym zapad³o orzeczenie, powinna byæ oceniana na zasadach
ogólnych, a nie przy zastosowaniu przepisów reguluj¹cych poszczególne
rodzaje postêpowañ, w których art. 396 k.p.c. mo¿e byæ odpowiednio
stosowany, ze wzglêdu na odes³anie zawarte w art. 13 § 2 k.p.c. Z tego
wysuniêto wniosek, ¿e art. 741 k.p.c. nie stanowi odpowiedniego od-
niesienia dla regulacji wynikaj¹cej z art. 396 k.p.c. i nie mo¿e decydowaæ
o dopuszczalnoœci za¿alenia na postanowienia wstrzymuj¹ce wykonanie

S¹dowego ostrze¿enia o tocz¹cym siê postêpowaniu o rozwi¹zanie spó³ki i wskazanych
sposobach zabezpieczenia. S¹d Najwy¿szy zwróci³ uwagê, ¿e s¹d powszechny orzek³ fak-
tycznie o wstrzymaniu skutecznoœci postanowienia, a nie o wstrzymaniu jego wykonal-
noœci.

12 LEX nr 6705 – dostêpna wy³¹cznie sentencja orzeczenia.
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postanowieñ o udzieleniu zabezpieczenia, zaskar¿onych ju¿ wczeœniej na
jego podstawie. S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e dopuszczalnoœæ za¿alenia na
postanowienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia powinna byæ rozwa¿ana przy uwzglêdnieniu treœci art. 394
§ 1 k.p.c. Rozwa¿ania dotycz¹ce zakresu stosowania art. 741 k.p.c.
zesz³y na drugi plan i nie by³y przedmiotem analizy SN. Ograniczy³ siê
on do stwierdzenia, ¿e w literaturze dominuje stanowisko, i¿ u¿yte w art.
741 k.p.c. pojêcie „w przedmiocie zabezpieczenia” bywa rozumiane szerzej
i nie dotyczy wy³¹cznie postanowienia uwzglêdniaj¹cego wniosek o udzie-
lenie zabezpieczenia oraz postanowienia taki wniosek oddalaj¹cego.
Zwrócono uwagê, ¿e za¿alenie przys³uguje tak¿e na postanowienia uchy-
laj¹ce lub zmieniaj¹ce postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i uzale¿-
niaj¹ce ich wykonanie od uiszczenia kaucji przez uprawnionego. Pogl¹d
ten jest uzasadniony przy uwzglêdnieniu regu³ wyk³adni jêzykowej, które
pojêcie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia nakazuj¹ rozumieæ
jako orzeczenia dotycz¹ce powstania, zmiany i uchylenia postanowienia
o zabezpieczeniu roszczenia. Stanowisko to potwierdza równie¿ brzmienie
art. 742 § 3 k.p.c. Wydaje siê, ¿e rozwiniêcie tej myœli pozwoli³oby dojœæ
do identycznych wniosków, zaœ analiza treœci i znaczenia art. 741 k.p.c.
mog³aby mieæ wp³yw na wyeliminowanie pojawiaj¹cych siê w orzecz-
nictwie rozbie¿noœci.

Za¿alenie jest dopuszczalne tylko na postanowienie s¹du i zarz¹dzenie
przewodnicz¹cego, wówczas gdy przepis ustawy13 wyraŸnie tak stanowi.
Taki sposób ukszta³towania tej instytucji przyjêty jest od reformy kodeksu
postêpowania cywilnego z 1950 r. Przedwojenny kodeks postêpowania
cywilnego ró¿nicowa³ dopuszczalnoœæ za¿aleñ w zale¿noœci od rodzaju
postêpowania, tj. rozpoznawczego oraz egzekucyjnego i zabezpieczaj¹ce-
go. W pierwszym wypadku przewidywano dopuszczalnoœæ za¿alenia na
wszystkie postanowienia s¹du pierwszej instancji z wyj¹tkiem wyraŸnie
wskazanych wypadków (art. 419 i 423 dawnego k.p.c.), natomiast
w czêœci drugiej kodeksu zasad¹ by³a niedopuszczalnoœæ za¿alenia (art.
513 § 1 dawnego k.p.c.). Dokonana w 1950 r. zmiana14 przewidywa³a,

13 Kodeks postêpowania cywilnego lub innego aktu normatywnego.
14 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postêpowania w sprawach

cywilnych (Dz.U. Nr 28, poz. 349).
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¿e tak¿e w postêpowaniu rozpoznawczym dopuszczalnoœæ za¿alenia musi
wynikaæ z wyraŸnej regulacji ustawowej. Równie¿ w nowym kodeksie
z 1964 r. powielono takie rozwi¹zanie przy równoczesnym wprowadzeniu
art. 13 § 2 k.p.c. zawieraj¹cego odes³anie do odpowiedniego stosowania
przepisów o procesie do innych postêpowañ. Szczególne unormowanie
zaskar¿ania innych postanowieñ mo¿na traktowaæ jako uzupe³nienie
wypadków wymienionych w art. 394 § 1 k.p.c. na potrzeby poszcze-
gólnych innych rodzajów postêpowañ15. W tym kontekœcie nale¿y po-
strzegaæ normê zawart¹ w art. 741 k.p.c. Pozostaje ona w zwi¹zku
z regulacj¹ zawart¹ w art. 394 k.p.c., lecz hipotezy tego przepisu nie
nale¿y, jak siê wydaje, odnosiæ do sytuacji okreœlonych w art. 396 k.p.c.

Postêpowanie zabezpieczaj¹ce jest postêpowaniem strukturalnie samo-
dzielnym wobec postêpowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Samo-
dzielnoœci nie traci ono nawet wtedy, gdy toczy siê równolegle z postê-
powaniem g³ównym. Tak¿e wówczas zachowuje w pe³ni samodzielny
przedmiot, wystêpuj¹ w nim odrêbnie okreœlone strony, odmienne regu³y
sêdziowskiej oceny materia³u procesowego oraz szczególna postaæ roz-
strzygniêcia. Odrêbnoœæ postêpowania zabezpieczaj¹cego zosta³a tak¿e
uwypuklona ze wzglêdu na jego wydzielenie do nowej trzeciej czêœci
kodeksu postêpowania cywilnego w nastêpstwie nowelizacji tej regulacji,
dokonanej ustaw¹ z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego oraz niektórych ustaw16. Postêpowanie zabez-
pieczaj¹ce wykazuje jednak istotny zwi¹zek z postêpowaniem rozpoznaw-
czym oraz – w wypadku wykonalnoœci wydanego w nim postanowienia
– z postêpowaniem egzekucyjnym. Udzielana w nim ochrona prawna nie
jest jednak celem samym w sobie, lecz ma charakter akcesoryjny wzglê-
dem ochrony udzielanej w postêpowaniu g³ównym. Postêpowanie zabez-
pieczaj¹ce odznacza siê odrêbnoœci¹ funkcjonaln¹, jako ¿e udzielana w nim
ochrona ma charakter tymczasowy, zaœ wydawane orzeczenia nie mog¹
byæ uznawane za koñcz¹ce postêpowanie w sprawie. Wskazuje na to
poœrednio treœæ art. 741 k.p.c.

15 Por. M. J ê d r z e j e w s k a, Glosa do uchwa³y SN z dnia 5 grudnia 1990 r., III CZP
64/9, (OSP 1991, nr 7-8, poz. 181).

16 Dz.U. Nr 172, poz. 1804.
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Art. 741 k.p.c. postrzegaæ nale¿y jednak jako regulacjê wprowadzaj¹c¹
regu³ê dopuszczalnoœci za¿alenia17 w postêpowaniu zabezpieczaj¹cym18.
Dokonana ustaw¹ z dnia 2 lipca 2004 r.19 zmiana mia³a na celu uœciœlenie,
¿e œrodek ten przys³uguje wy³¹cznie na postanowienie s¹du pierwszej
instancji. W poprzednim stanie prawnym nie by³a jasna kwestia dopusz-
czalnoœci za¿alenia na postanowienie s¹du drugiej instancji20.

Skar¿¹cy mo¿e w za¿aleniu wniesionym na podstawie art. 741 k.p.c.
podnosiæ wy³¹cznie zarzuty odnosz¹ce siê do przepisów procesowych
o za¿aleniu. Nie mog¹ one odnosiæ siê do samego roszczenia, które zosta³o
zabezpieczone. Instytucjê tê nale¿y odró¿niæ od innych charakterystycz-
nych dla postêpowania zabezpieczaj¹cego œrodków s³u¿¹cych ochronie
stron lub uczestników, takich jak wniosek o uchylenie lub zmianê pra-
womocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy te¿
upadek zabezpieczenia. Za¿alenie mo¿e byæ natomiast skierowane zarów-
no przeciw ca³emu postanowieniu, jak i dotyczyæ wy³¹cznie jego czêœci,
np. sposobu czy zakresu zabezpieczenia.

Dominuje szeroka interpretacja u¿ytego w art. 741 k.p.c. pojêcia
„postanowieñ w przedmiocie zabezpieczenia”. Zdaniem B. Bladowskie-
go21 za¿alenie przys³uguje „zarówno na postanowienie o zabezpieczeniu,
jak i na postanowienie oddalaj¹ce taki wniosek, jak równie¿ na postano-
wienie koñcz¹ce postêpowanie zabezpieczaj¹ce, a mianowicie: uchylaj¹ce
lub ograniczaj¹ce udzielone poprzednio zabezpieczenie, uzale¿niaj¹ce
wykonanie zabezpieczenia od z³o¿enia przez wierzyciela kaucji na zabez-
pieczenie roszczeñ obowi¹zanego powsta³ych w wyniku wykonania
postanowienia o zabezpieczeniu zmieniaj¹ce tê kaucjê, co do kosztów
postêpowania zabezpieczaj¹cego oraz w przedmiocie zwrotu kaucji. Poza

17 Skarga kasacyjna na postanowienie s¹du drugiej instancji wydane w sprawie posta-
nowienia o udzieleniu zabezpieczenia nie przys³uguje. Niedopuszczalne jest tak¿e wniesie-
nie za¿alenia do S¹du Najwy¿szego. Por. postanowienie SN z dnia 8 kwietnia 1997 r., I CZ
22/97 (OSNC 1997, nr 10, poz. 147).

18 Por. B. B l a d o w s k i, Za¿alenie w postêpowaniu cywilnym, Kraków 2006, s. 72
i nast.

19 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804).

20 Zob. T. E r e c i ñ s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ere-
ciñski, t. II, Warszawa 2009, s. 512.

21 Zob. B. B l a d o w s k i, Za¿alenie..., s. 72 i nast.
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powy¿szymi wypadkami dopuszczalnoœci za¿alenia, bêdzie ono przys³u-
giwa³o z mocy przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym”. D. Zawistow-
ski22 uzna³, ¿e u¿ycie przedmiotowej formu³y oznacza, i¿ „za¿alenie
przys³uguje na wszelkiego rodzaju postanowienia rozstrzygaj¹ce o samym
zabezpieczeniu w ogólnoœci (zastosowanie zabezpieczenia, oddalenie
wniosku o udzielenie zabezpieczenia, uchylenie zabezpieczenia, zmiana
sposobu zabezpieczenia), jak równie¿ na ró¿nego rodzaju rozstrzygniêcia
precyzuj¹ce sposób i zakres zabezpieczenia wydane w konkretnej spra-
wie”. Tak¿e J. Jagie³a23 podkreœla, ¿e „za¿alenie przys³uguje na wszystkie
postanowienia s¹du I instancji dotycz¹ce zabezpieczenia”. T. Ereciñski24,
przyjmuj¹c, ¿e za¿alenie przys³uguje na ka¿de postanowienie s¹du pierw-
szej instancji dotycz¹ce zabezpieczenia, wymienia postanowienia „uwzglêd-
niaj¹ce wniosek o udzielnie zabezpieczenia, oddalaj¹ce wniosek o wydanie
takiego postanowienia, uchylaj¹ce lub zmieniaj¹ce prawomocne postano-
wienie o udzieleniu zabezpieczenia, a tak¿e na postanowienia wydane
w postanowieniu o zabezpieczeniu”. Zbli¿onego wyliczenia „wszelkich
postanowieñ s¹du w przedmiocie zabezpieczenia” dokonuje tak¿e A. Ja-
kubecki25. Zdaniem M. Uliasza26 postanowieniem w przedmiocie zabez-
pieczenia jest „zarówno postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, o od-
mowie udzielenia zabezpieczenia, o uzale¿nieniu wykonania zabezpieczenia
od uiszczenia kaucji. Za¿alenie przys³uguje tak¿e na postanowienie o kosztach
postêpowania zabezpieczaj¹cego”.

Pojêcie postanowieñ w przedmiocie zabezpieczenia jest w¹sko rozu-
miane przez T. Spyrê27, który uzna³, ¿e „uprawniony mo¿e zaskar¿yæ
jedynie postanowienie oddalaj¹ce wniosek w ca³oœci lub w czêœci, zaœ
obowi¹zany mo¿e zaskar¿yæ jedynie postanowienie udzielaj¹ce zabezpie-

22 D. Z a w i s t o w s k i, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce. Komentarz. Wybór orzeczeñ,
Oficyna 2007. Wersja SIP LEX.

23 Zob. J. J a g i e ³ ³ a, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz do artyku³ów
506-1088, red. K. Piasecki, t. II, Warszawa 2006, s. 475 i nast.

24 Zob. T. E r e c i ñ s k i, [w:] Kodeks..., s. 512 i nast.
25 Zob. A. J a k u b e c k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. A. Ja-

kubecki, Oficyna 2008, wersja SIP LEX.
26 Zob. M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz do nowelizacji,

Warszawa 2006, s. 307.
27 Zob. T. S p y r a, Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy –

Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wersja SIP LEX.
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czenia”. ¯adna ze wskazanych wypowiedzi nie odnosi siê wprost do
rozwa¿anego postanowienia. Jedynie Z. Szczurek28 stwierdza wprost, ¿e
„stronie nie przys³uguje za¿alenie na odmowê wstrzymania wykonania
postanowienia zabezpieczaj¹cego powództwo”. Wydaje siê ponadto, ¿e
przywo³ani wy¿ej autorzy, dokonuj¹c analizy dopuszczalnoœci zaskar¿enia
postanowieñ przewidzianych w art. 741 k.p.c., maj¹ na myœli rozstrzy-
gniêcia odnosz¹ce siê do bytu zabezpieczenia, jego powstania, zmiany czy
zniesienia, a nie kwestii wy³¹cznie czasowego wstrzymania wykonania
zabezpieczenia do czasu rozpoznania „w³aœciwego” za¿alenia. Warto tak¿e
zwróciæ uwagê na u¿yte w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych29 sformu³owanie, ¿e od za¿alenia na
postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia (a nie w przed-
miocie zabezpieczenia roszczenia) pobiera siê op³atê na podstawie art. 3
ust. 2 pkt 2 w wysokoœci wynikaj¹cej z art. 19 ust. 3 pkt 2 w zw. z art.
20 ust. 1 i art. 69.

Pewne argumenty przemawiaj¹ bez w¹tpienia za przyjêciem dopusz-
czalnoœci za¿alenia na wydane na podstawie art. 396 k.p.c. postanowienie
s¹du pierwszej instancji o wstrzymaniu wykonania postanowienia o za-
bezpieczeniu powództwa. Postanowienie dotycz¹ce wstrzymania wyko-
nalnoœci ma zbli¿ony charakter do postanowienia o udzieleniu zabezpie-
czenia30. Jeszcze w okresie przedwojennym wyra¿ono pogl¹d, ¿e
postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania wyroku maj¹
charakter zarz¹dzeñ tymczasowych, co pozwala³o stosowaæ do nich
przepisy reguluj¹ce wydawanie zarz¹dzeñ tymczasowych w postêpowa-
niu zabezpieczaj¹cym (art. 843 dawnego k.p.c.)31.

Postanowienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia o zabezpie-
czeniu powództwa wp³ywa na czasowe ograniczenie zabezpieczenia czy
nawet jest równoznaczne z uchyleniem skutku zabezpieczenia przez okres
wstrzymania jego wykonania. Mo¿na broniæ pogl¹du, ¿e z perspektywy
skutku równowa¿ne jest ono postanowieniu o uchyleniu zabezpieczenia

28 Zob. Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyj-
ne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Currenda 2005, SIP LEX.

29 Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.
30 Por. M. J ê d r z e j e w s k a, Glosa do uchwa³y SN z dnia 5 grudnia 1990 r., III CZP

64/90 (OSP 1991, nr 7-8, poz. 181).
31 Zob. J.J. L i t a u e r, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933, s. 277.
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b¹dŸ jego ograniczeniu, o którym mowa w art. 742 k.p.c. Ró¿ni¹ siê
jedynie trwa³oœci¹ zamierzonego efektu. W drugiej sytuacji ustawa wyraŸnie
przewiduje mo¿liwoœæ wniesienia za¿alenia (art. 742 § 3 k.p.c.), które
wstrzymuje wykonanie postanowienia. Z tej perspektywy mo¿na argu-
mentowaæ, ¿e udzielenie negatywnej odpowiedzi w kwestii zaskar¿alnoœci
przedmiotowego postanowienia doprowadzi³oby do nieuzasadnionej dys-
proporcji i niespójnoœci postêpowania zabezpieczaj¹cego. Regu³y dopusz-
czalnoœci zaskar¿enia postanowienia powinny byæ jednakowe zarówno
w wypadku czasowego wstrzymania wykonania zabezpieczenia, jak i w
razie uchylenia czy ograniczenia zabezpieczenia.

Argumentacja ta nie wydaje siê jednak trafna. Trudno by³oby zaapro-
bowaæ stanowisko, ¿e art. 741 k.p.c. przewiduje szersz¹ ochronê z per-
spektywy dopuszczalnoœci zaskar¿enia wydawanych rozstrzygniêæ ni¿
przewidziana w art. 394 k.p.c. Postanowienia w przedmiocie udzielenia
zabezpieczenia nie nale¿¹ do grupy postanowieñ koñcz¹cych postêpowa-
nie w sprawie. Istnienie wyraŸnego przepisu art. 741 k.p.c. dotycz¹cego
zaskar¿alnoœci postanowieñ wydawanych w postêpowaniu zabezpiecza-
j¹cym podyktowane jest ewentualnymi w¹tpliwoœciami, czy postanowie-
nia te, jako niekoñcz¹ce postêpowania, by³yby zaskar¿alne na podstawie
art. 394 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.32 Ocena dopuszczalnoœci za¿alenia
w postêpowaniu zabezpieczaj¹cym wymaga odpowiedniego stosowania
art. 394 k.p.c. Przyk³adowo za¿alenie przys³uguje w tym postêpowaniu
na postanowienie s¹du pierwszej instancji o przekazaniu sprawy s¹dowi
w³aœciwemu (art. 394 § 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 13 § 2 k.p.c.), na
postanowienie oddalaj¹ce wniosek o wy³¹czenie sêdziego (art. 394 § 1
pkt 10 w zwi¹zku z art. 13 § 2 k.p.c.), na postanowienie stwierdzaj¹ce
prawomocnoœæ postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (art. 394 § 1
pkt 42 k.p.c.) czy te¿ w przedmiocie kosztów postêpowania (art. 394 § 1
pkt 9 w zwi¹zku z art. 13 § 2 k.p.c.). S¹d Najwy¿szy rozstrzygn¹³
ponadto, ¿e na zarz¹dzenie przewodnicz¹cego w s¹dzie pierwszej instancji
o zwrocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia przys³uguje za¿alenie33.

32 Por. A. J a k u b e c k i, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce w sprawach z zakresu prawa
w³asnoœci intelektualnej, Kraków 2002, s. 396 i nast.

33 Zob. uchwa³ê SN z 28 sierpnia 2008 r., III CZP 65/08 (OSNC 2009, nr 7-8, poz.
112) z glosami M. L e w a n d o w s k i e g o (Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 1-
3, s. 121) i A. S t e f a n o w s k i e j (Prokuratura i Prawo 2009, nr 6, s. 164).
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W postêpowaniu zabezpieczaj¹cym wszystkie rozstrzygniêcia zapa-
daj¹ w formie postanowieñ. Maj¹ one „moc rozkazodawcz¹”, lecz ich
skutecznoœæ jest ograniczona pod wzglêdem czasu34. Zawieraj¹ okreœlenie
stanu, jaki powinien byæ czasowo utrzymany w stosunku do stron
postêpowania lub czasowo zaprowadzony. Specyfika postêpowania za-
bezpieczaj¹cego sprawia, ¿e wydawanych w jego toku rozstrzygniêæ nie
mo¿na traktowaæ jako orzeczeñ stanowczych, jednak nie mo¿na ich uznaæ
tak¿e za orzeczenia przedstanowcze35. Wydawane na tle problematyki
udzielenia zabezpieczenia postanowienia maj¹ jednak odmienny cel i cha-
rakter. Wydaje siê zatem, ¿e nie nale¿y upodabniaæ sytuacji, w której s¹d
pierwszej instancji jedynie czasowo, tj. wy³¹cznie do czasu rozpoznania
za¿alenia, wstrzymuje skutki wydanego wczeœniej postanowienia o udzie-
leniu zabezpieczenia, od sytuacji, w której dochodzi do „definitywnego”
uchylenia lub zmiany postanowienia, o których mowa w art. 742 k.p.c.
W drugim wypadku, co do którego dopuszczalnoœæ za¿alenia nie budzi
w¹tpliwoœci, dochodzi do trwa³ej modyfikacji prawomocnych postano-
wieñ36. Wniosek o zmianê lub uchylenie zabezpieczenia nie jest œrodkiem
odwo³awczym, lecz jest szczególnym œrodkiem procesowym przeciw-
dzia³aj¹cym rozstrzygniêciom, które w chwili wydania by³y zgodne ze
stanem faktycznym, lecz sta³y siê nieadekwatne wskutek póŸniejszych
zmian37. Potrzeba istnienia za¿alenia w tych sytuacjach ma zupe³nie inne
znaczenie i konsekwencje dla dalszego przebiegu postêpowania w spra-
wie. Na tle postanowienia dotycz¹cego wy³¹cznie kwestii wstrzymania
wykonania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do czasu roz-
poznania za¿alenia nie mamy, jak siê wydaje, do czynienia z rozstrzygniê-
ciem „w przedmiocie udzielenia” zabezpieczenia, lecz reguluje siê wy³¹cz-
nie czasowo kwestiê wykonalnoœci. Hipotetyczne przyjêcie dopuszczalnoœci
za¿alenia na wydane na podstawie art. 396 k.p.c. postanowienie o wstrzy-

34 Por. M. Wa l i g ó r s k i, Proces cywilny. Dynamika procesu (postêpowanie), War-
szawa 1947, s. 195.

35 Zob. A. J a k u b e c k i, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce..., s. 386 i nast.
36 Przy czym nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

nie s¹ wyposa¿one w prawomocnoœæ materialn¹, o której mowa w art. 366 k.p.c. Por.
A. J a k u b e c k i, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce..., s. 389 i nast.

37 Por. S. H a n a u s e k, System zaskar¿ania orzeczeñ s¹dowych w nowym polskim
postêpowaniu cywilnym, Studia Cywilistyczne, t. IX, Kraków 1967, s. 177.
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maniu wykonania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia prowa-
dzi³by do nieracjonalnego rozwi¹zania, ¿e w razie uwzglêdnienia za¿alenia
zabezpieczenie stawa³oby siê wykonalne do czasu, w którym s¹d drugiej
instancji mia³by niejako ponownie analizowaæ problematykê celowoœci
udzielenia zabezpieczenia, w trakcie oceny zasadnoœci „w³aœciwego”
za¿alenia wniesionego od postanowienia w przedmiocie udzielenia zabez-
pieczenia.

Powy¿sze rozwa¿ania nakazuj¹ zachowanie ostro¿noœci przed zbyt
szerokim stosowaniem regulacji zawartej w art. 741 k.p.c. Dotychczasowe
wypowiedzi S¹du Najwy¿szego sk³aniaj¹ do analizy zakresu dopuszczal-
noœci za¿alenia na postanowienia wydawane w ramach postêpowania
zabezpieczaj¹cego. Podejmowanie ewentualnych prac legislacyjnych s³u-
¿¹cych sprecyzowaniu okreœlenia „postanowieñ w przedmiocie zabezpie-
czenia” nie wydaje siê jednak niezbêdne. Osi¹gniêcie po¿¹danych rezul-
tatów jest mo¿liwe przy zastosowaniu odpowiednich regu³ wyk³adni
obowi¹zuj¹cych przepisów.


