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Uwagi wst pne - nast pstwo prawne i nast pstwo procesowe

W doktrynie prawa cywilnego materialnego wyró nia si

liw
o

I.

dwa zasadnicze sposoby

nabycia praw podmiotowych - nabycie pierwotne i pochodne1. W przypadku nabycia

pierwotnego, prawo podmiotowe powstaje po stronie uprawnionego lub przechodzi

ied

na jego rzecz - w zale no ci do tego, czy jest to nabycie konstytutywne b

translatywne2 - w oderwaniu od tre ci jakiegokolwiek z istniej cych wcze niej praw
podmiotowych. W szczególno ci bez znaczenia pozostaje zasadniczo fakt, czy
i w jakim zakresie prawo to uprzednio przys ugiwa o innemu podmiotowi. Chodzi tu

nabycia prawa podmiotowego s

raw

w ka dym przypadku o nabycie nowego prawa3. Typowymi przyk adami pierwotnego
takie zdarzenia prawne, jak: zasiedzenie,

wyw aszczenie, zaw aszczenie niczyjej ruchomo ci, ale tak e nabycie w asno ci
rzeczy ruchomej od nieuprawnionego. Pochodne nabycie prawa podmiotowego

istniej cego ju

cis ej wspó zale no ci z tre ci

Sp

pozostaje natomiast w koniecznym zwi zku,

uprzednio prawa podmiotowego. Nabywca uzyskuje prawo

podmiotowe od innej osoby, która na niego to prawo przenosi4. Nabycie nast puje

prawnym) a nabywc

(jako poprzednikiem

aru

w wyniku tak zwanej sukcesji prawa. Pomi dzy zbywc

prawa (jako jego nast pc ) powstaje stosunek nast pstwa

prawnego. Cech charakterystyczn tego stosunku jest uzale nienie sytuacji prawnej
nabywcy prawa od sytuacji prawnej jego poprzednika, zgodnie z paremi nemo plus

ym
i

iuris in alium transferre potest, quam ipse habet. Zasada wynikaj ca z tej paremii
stanowi o istocie nabycia pochodnego. W przypadkach, w których z uwagi na zasady
bezpiecze stwa obrotu oraz ochron

dobrej wiary osób trzecich, nast puje

ubezskutecznienie tej zasady i w efekcie „nabycie” prawa podmiotowego od

1

ut
W

nieuprawnionego, brak jest stosunku nast pstwa prawnego. Nabycie takie ma wi c

Zob. m.in. S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego, t. I, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985, s.
239-249; Z. Radwa ski, Prawo cywilne - cz
ogólna, Warszawa 2003, s. 100-105; A. Wolter, J.
Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, Warszawa 1996, s. 132-136; A.
Szpunar, O pierwotnym i pochodnym nabyciu prawa podmiotowego, Rejent 1999, nr 8, s. 111-127.
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2

W doktrynie przewa a pogl d, zgodnie z którym kategorie nabycia konstytutywnego i translatywnego
znajduj zastosowanie zarówno do pierwotnego, jak i pochodnego nabycia prawa podmiotowego. Tak
m.in. S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego ..., s. 242; Z. Radwa ski, Prawo cywilne ..., s. 103.

3

A. Szpunar, O pierwotnym i pochodnym ..., s. 113.

4

Z. Radwa ski, Prawo cywilne ..., s. 101.

ci

charakter pierwotny, a nie pochodny5. Najbardziej rozpowszechnione w obrocie

liw
o

przypadki nabycia pochodnego to: umowne przeniesienie w asno ci rzeczy,
ograniczonych praw rzeczowych, przelew wierzytelno ci, dziedziczenie.

Nast pstwo procesowe stanowi poj cie z zakresu prawa procesowego. Jest to

sytuacja, w której w toku procesu nast puje zmiana podmiotowa po stronie
e w miejsce podmiotu b

ied

powodowej lub pozwanej polegaj ca na tym,

cego

dotychczas stron procesu wst puje inny podmiot. Podmiot ten wst puje w sytuacj
procesow

swojego poprzednika w tym sensie,

e - co do zasady - wi

go

kontek cie

mówi

o

swoistej

sukcesji

raw

czynno ci procesowe uprzednio dokonane w toku procesu. Mo na wi c w tym
procesowej

pomi dzy

poprzednim

uczestnikiem procesu a jego nast pc procesowym. Sukcesja ta nie dotyczy jednak
takich czynno ci procesowych, jak: ustanowienie przez poprzednika pe nomocnika
procesowego, czy przyznanie poprzednikowi zwolnienia od kosztów s dowych

Sp

i ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urz du6. Podstawowy
wyj tek od ogólnej zasady sukcesji procesowej i zwi zania nast pcy procesowego
skutkami czynno ci procesowych dokonanych przez albo wobec poprzednika

o tocz cym si

aru

procesowego odnosi si do instytucji dopozwania lub zawiadomienia osoby trzeciej
procesie. Zgodnie z art. 198 § 3 k.p.c., osoby, które wst pi y do

procesu w trybie art. 194 § 2 k.p.c. lub art. 196 § 2 k.p.c., mog

lub w cz

ci.

da powtórzenia dotychczasowego post powania w ca

ym
i

czynno ci procesowej

przy pierwszej
ci

Poj cia nast pstwa prawnego i nast pstwa procesowego, jako pochodz ce z dwóch
ró nych porz dków systemowych prawa materialnego i formalnego nie s

rzecz

ut
W

jasna to same. Nie istnieje równie pomi dzy nimi konieczny zwi zek funkcjonalny.
Powstanie nast pstwa prawnego w toku procesu cywilnego nie musi w ka dym
przypadku skutkowa nast pstwem procesowym, za nast pstwo procesowe mo e
wyst pi równie przy braku jakichkolwiek zmian w stosunkach materialnoprawnych

Ins
tyt

cych ród em i przedmiotem danego procesu.

5

Tak trafnie: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne ..., s. 135. Odmiennie
w szczególno ci A. Szpunar, O pierwotnym i pochodnym ..., s. 116-117.
6

W. Broniewicz, Post powanie cywilne w zarysie, Warszawa 2005, s. 143.

2

w powsta ym nast pstwie

jak

prawnym,

bezpo redni
i wyst pi

ci

swoj

przyczyn

zarówno

niezale nie od

zaj cia

liw
o

Nast pstwo procesowe mo e mie

jakichkolwiek zmian podmiotowych w sferze prawa materialnego. W tym kontek cie
w

doktrynie

procesu

cywilnego

wyró nia

si

dwie

kategorie

nast pstwa

procesowego: nast pstwo procesowe wynikaj ce z nast pstwa prawnego oraz
nast pstwo procesowe o charakterze czysto procesowym7. W zakresie tej drugiej
si

tego typu instytucje procesowe, jak: wej cie interwenienta

ied

kategorii zawieraj

ubocznego do procesu na miejsce strony, do której przyst pi (art. 83 k.p.c.),
wst pienie osoby wezwanej do udzia u w sprawie w miejsce dotychczas pozwanego

raw

(art. 194 § 2 k.p.c.), wst pienie osoby zawiadomionej o tocz cym si

procesie na

miejsce powoda (art. 196 § 2 k.p.c.), czy nast pstwo powsta e na skutek
ustanowienia zarz dcy masy maj tkowej, w tym mi dzy innymi syndyka masy
upad

ci8. Warto podkre li , e w ka dym przypadku nast pstwa procesowego, tak

Sp

zwi zanego z nast pstwem prawnym (art. 192 pkt 3 k.p.c.), jak i niewynikaj cego
z nast pstwa prawnego (wypadki wskazane powy ej) koniecznym warunkiem
dokonania zmiany podmiotowej (sukcesji procesowej) jest zgoda strony przeciwnej.
Wyj tek w tym zakresie dotyczy jedynie nast pstwa procesowego powsta ego na

aru

skutek nast pstwa prawnego pod tytu em ogólnym (sukcesji uniwersalnej). W tej
sytuacji nast pstwo procesowe nast puje ex lege, szczególny mechanizm sukcesji
procesowej przewidziany w art. 192 pkt 3 k.p.c. nie znajduje zastosowania9.

ym
i

Zgodnie z art. 192 pkt 3 k.p.c., z chwil

dor czenia pozwanemu odpisu pozwu,

zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, obj tych sporem, nie ma wp ywu na dalszy
bieg sprawy. Z normy tej wynikaj

dwie podstawowe regu y. Po pierwsze, prawo

procesowe dopuszcza skuteczne zbycie przedmiotu sporu w toku procesu. Po

7

ut
W

drugie, dokonane zbycie przedmiotu sporu nie ma wp ywu na ustalone z chwil

Zob. m.in. J. Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod owska, Post powanie cywilne,
Warszawa 1996, s. 195.
8
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Zob. zw aszcza W. Broniewicz, Stanowisko syndyka upad ci w procesie z jego udzia em, PiP
1993, z. 2, s. 41 i n.; ten e, Nast pstwo procesowe w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1971, s.
45 i n.
9

Tak wyrok SN z 8.01.1991 r., III CZP 70/90, OSNC 1991, z. 7, poz. 81. Odmiennie W. Broniewicz,
który przyjmuje, e tryb przewidziany w art. 192 pkt 3 k.p.c. znajduje zastosowanie do ka dego
przypadku sukcesji inter vivos, tak pod tytu em szczególnym, jak i ogólnym. Zob. W. Broniewicz,
Nast pstwo procesowe ..., s. 76 i n. Zob. równie M. J drzejewska w glosie do wskazanego powy ej
wyroku SN z 8.01.1991 r., OSP 1992, z. 3, poz. 66.

3

ci

powstania stanu zawis

ci sprawy ramy podmiotowe procesu. Zbywca prawa lub

cej przedmiotem sporu zachowuje dotychczasow

legitymacj

procesow

czynn

lub biern

liw
o

rzeczy b

na zasadzie tak zwanego podstawienia procesowego

(subrogacji) w miejsce nabywcy10. Zarazem jednak norma zawarta w art. 192 pkt 3
k.p.c. dopuszcza mo liwo

wej cia nast pcy prawnego (nabywcy rzecz lub prawa)

na miejsce jego poprzednika (zbywcy). Warunkiem koniecznym jest jednak

nie zg oszenia si

ied

udzielenie zezwolenia przez stron przeciwn . W przypadku braku takiej zgody, b

do procesu nabywcy prawa lub rzeczy obj tej sporem,

zagadnienie nast pstwa procesowego mo e by

podniesione przez wierzyciela

raw

w toku post powania o nadania klauzuli wykonalno ci (art. 788 k.p.c.), za przez
nika w formie powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.).
Ponadto dopuszczalne jest wytoczenie odr bnego powództwa o ustalenie przej cia

Sp

na inn osob uprawnienia lub obowi zku obj tego tytu em egzekucyjnym11.
Jak wynika z powy szego, prawo procesowe przyznaje pierwsze stwo zasadzie
sta

ci uk adu procesowego, który istnia w chwili powstania zawis

(dor czenia

odpisu

pozwu).

Zbywca

pozostaje

nadal

osob

ci sporu

legitymowan

rozszerzona prawomocno

aru

w procesie. Jednocze nie skutkiem rozwi zania przyj tego w art. 192 pkt 3 k.p.c. jest
materialna wyroku równie na nabywc spornej rzeczy

lub roszczenia, je li nabycie to nast pi o w toku procesu12.

ym
i

W szczególny sposób zagadnienie nast pstwa procesowego uregulowane zosta o
w przypadku nast pstwa prawnego pod tytu em ogólnym powsta ego na skutek
mierci osoby fizycznej (dziedziczenie) lub zwi zanego z ustaniem bytu osoby
prawnej, ewentualnie innej jednostki organizacyjnej wyposa onej w zdolno

czenie si spó ek). W tego typu przypadkach dotychczas tocz ce si

ut
W

(na przyk ad

s dow

post powanie podlega zawieszeniu z uwagi na brak zdolno ci s dowej strony (art.
174 § 1 pkt 1 k.p.c.). Podj cie post powania z urz du nast puje z chwil zg oszenia
si lub wskazania nast pców prawnych zmar ego, ustanowienia we w

W. Broniewicz, Post powanie cywilne ..., s. 143.

Ins
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10

ciwej drodze

11

W. Broniewicz, Wszcz cie i przebieg post powania egzekucyjnego, w: Wspó czesne tendencje
rozwoju procedury cywilnej w Europie, red. E. Warzocha, Warszawa 1990, s. 74.
12

Orzeczenie SN z 30.10.1952 r., C 1253/52, OSNCK 1953, z. 3, poz. 89. Zob. równie m.in. B.
Czech, w: Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, s. 874; M. Muli ski,
Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci ..., s. 195.
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ci

kuratora spadku albo ustalenia ogólnego nast pcy prawnego zlikwidowanej osoby

liw
o

prawnej lub innej jednostki organizacyjnej (art. 180 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). Zarazem
kodeks post powania cywilnego wprowadza w tym zakresie ograniczenia czasowe nast pstwo procesowe w przypadku

mierci osoby fizycznej musi nast pi

przed

up ywem lat 10, za w przypadku osób prawnych (innych jednostek organizacyjnych
wyposa onych w zdolno

s dow ) przed up ywem lat 3 od daty zawieszenia

ied

post powania. Po up ywie tych terminów s d umarza post powanie (art. 182 § 1
k.p.c.).

raw

Podsumowuj c powy sze uwagi. Nast pstwo prawne w toku procesu co do praw
i obowi zków stanowi cych przedmiot roszcze procesowych skutkuje (w przypadku
nast pstwa prawnego pod tytu em ogólnym), b

mo e skutkowa (w odniesieniu

do nast pstwa prawnego pod tytu em szczególnym) powstaniem nast pstwa

Sp

procesowego. Je eli nast pstwo procesowe powstaje, tre
wydanego w danej sprawie uwzgl dnia

b dzie dokonan

tytu u egzekucyjnego
zmian

stosunków

materialnoprawnych (przej cie praw lub obowi zków). W efekcie zagadnienie
nast pstwa prawnego nie pojawi si w tym zakresie w toku post powania o nadanie

aru

klauzuli wykonalno ci. Je eli natomiast nast pstwo prawne powsta e w toku procesu
nie zostanie uwzgl dnione w formie nast pstwa procesowego, zagadnienie to
zaktualizuje si
uwzgl dniane b

w post powaniu klauzulowym. W post powaniu klauzulowym
ponadto zdarzenia skutkuj ce nast pstwem prawnym, które

ym
i

wyst pi y po powstaniu tytu u egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z dyspozycj art. 788
§ 1 k.p.c. s d w post powaniu o nadanie klauzuli wykonalno ci uwzgl dnia
nast pstwo prawne zarówno w sytuacji, gdy uprawnienia lub obowi zki przesz y na
inn osob po powstaniu tytu u egzekucyjnego, jak i wówczas, gdy zdarzenia takie

Ins
tyt

ut
W

nast pi y w toku procesu, przed wydaniem tego tytu u.

5

Przej cie

praw

lub

obowi zków

po

ci

II.

powstaniu

tytu u

liw
o

egzekucyjnego lub w toku sprawy przed jego wydaniem zakres przedmiotowy art. 788 k.p.c.

Zasadniczym celem post powania o nadanie klauzuli wykonalno ci uprzednio

form

oraz tre

ied

powsta emu tytu owi egzekucyjnemu jest stwierdzenie, e akt ten z uwagi na jego
ustalonego w nim obowi zku ( wiadczenia) nadaje si

do

wykonania w drodze egzekucji s dowej. W post powaniu tym s d, co do zasady,
do badania zagadnie

o charakterze proceduralnym. Przedmiotem

raw

ogranicza si

oceny s du s w szczególno ci wymogi formalne przewidziane dla poszczególnych
dokumentów maj cych moc tytu ów egzekucyjnych, w tym zw aszcza tych, które
stanowi pozas dowe tytu y egzekucyjne (akty notarialne, o których mowa w art. 777

Sp

§ 1 pkt 4-6 oraz art. 777 § 3 k.p.c., bankowe tytu u egzekucyjne13, tytu y pochodz ce
od organu administracji pa stwowej lub s du szczególnego - art. 784 k.p.c., ugody
zawarte przed geodet

w post powaniu o rozgraniczenie nieruchomo ci14, ugody

zawarte przed mediatorem - art. 777 1 pkt 21 k.p.c.). Poza kognicj s du w toku
natomiast zagadnienia o charakterze

aru

post powania klauzulowego pozostaj

materialnoprawnym. W szczególno ci podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji
jest okre lony wprost w tre ci tytu u egzekucyjnego i nie podlega badaniu
w post powaniu o nadanie klauzuli wykonalno ci. Od ogólnej zasady wy cznie

ym
i

formalnego charakteru post powania klauzulowego, ustawodawca wprowadza
jednak pewne wyj tki, nakazuj c niekiedy s dowi rozpoznaj cemu wniosek
o nadanie

klauzuli

wykonalno ci

przes dzenie

równie

okre lonych

kwestii

materialnoprawnych. Niekiedy wi c zakres post powania klauzulowego jest szerszy,
poza

zagadnienia

ut
W

wykracza

formalnoprawne

i

zawiera

pewne

elementy

Ins
tyt

charakterystyczne dla modelu post powania rozpoznawczego.

13

Art. 96-98 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665
ze zm.).
14

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst. jedn. Dz.U
z 2005 r., Nr 240, poz. 2027).
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powy szym

koresponduje

przeprowadzany

w

doktrynie

ci

Z

podzia

klauzul

liw
o

wykonalno ci na klauzule o charakterze deklaratywnym i konstytutywnym15. Klauzula
deklaratywna nadawana jest na rzecz i przeciwko podmiotom wymienionym w tytule

egzekucyjnym i ogranicza si do stwierdzenia, e badany tytu uprawnia do egzekucji
dowej. Nie stwarza nowych praw, deklaruje jedynie zdatno

tytu u egzekucyjnego

16

do wykonania . Natomiast klauzula konstytutywna modyfikuje zakres podmiotowy

charakter

maj

w

szczególno ci

klauzule

ied

lub przedmiotowy egzekucji, pierwotnie okre lony w tre ci tytu u egzekucyjnego. Taki
uwzgl dniaj ce

zaj cie

zdarze

skutkuj cych powstaniem nast pstwa prawnego po stronie wierzyciela lub d

nika

równie na osob ma onka d

raw

(art. 788-789 k.p.c.) oraz klauzule rozszerzaj ce postanowienia tytu u egzekucyjnego
nika (art. 787-7871 k.p.c.).

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c. je eli uprawnienie lub obowi zek przesz y na inn osob

nada klauzul

Sp

po powstaniu tytu u egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytu u, s d
wykonalno ci na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przej cie to

dzie wykazane dokumentem urz dowym lub prywatnym z podpisem urz dowo
po wiadczonym. Przepis ten dotyczy wszelkich przypadków nast pstwa prawnego,
prawnych prowadz cych uno acto do nabycia ca ego

aru

a wi c zarówno zdarze

maj tku lub jego wyodr bnionej cz
i zdarze

ci (nast pstwo pod tytu em ogólnym), jak

skutkuj cych nabyciem poszczególnych praw i obowi zków (nast pstwo

pod tytu em szczególnym). Odmiennie ani eli w post powaniu rozpoznawczym (art.

ym
i

192 pkt 3 i art. 174 § 1 pkt 1 oraz art. 180 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.), w post powaniu
klauzulowym brak odr bnych regulacji odnosz cych si

do sukcesji uniwersalnej

i singularnej. Nast pstwo prawne w post powaniu o nadanie klauzuli wykonalno ci

ut
W

ma wi c pod tym wzgl dem charakter jednolity.
Hipoteza normy zawartej w art. 778 § 1 k.p.c. obejmuje dwa przypadki zaj cia
zdarze materialnoprawnych skutkuj cych powstaniem nast pstwa prawnego w toku
post powania cywilnego.

15

Ins
tyt

Zob. m.in. K. Korzan, S dowe post powanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986,
s. 143 i n.; J. Jankowski, Przebieg post powania egzekucyjnego, upad ciowego i uk adowego.
Struktura post powa w uj ciu dynamicznym, Zakamycze 1999, s. 38 i n; M. Muli ski, Post powanie
o nadanie klauzuli wykonalno ci ..., s. 119 i n.; A. Marciniak, Post powanie egzekucyjne w sprawach
cywilnych, Warszawa 2005, s. 121.
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A. Marciniak, Post powanie egzekucyjne ..., s. 121.

7

ci

Po pierwsze, dotyczy sytuacji, w których zbycie praw lub przej cie obowi zków

liw
o

cych przedmiotem procesu nast puje w toku post powania rozpoznawczego,
a wi c po dor czeniu pozwanemu odpisu pozwu, a przed wydaniem orzeczenia
stanowi cego tytu egzekucyjny w danej sprawie. W takim przypadku, o czym by a
ju

mowa, mo liwe jest powstanie nast pstwa procesowego ju

w toku procesu.

Je eli do nast pstwa takiego dojdzie (nabywca przedmiotu sporu wejdzie do procesu

ied

w miejsce zbywcy), wydany tytu egzekucyjny ujawnia w swojej tre ci powsta e

nast pstwo prawne. Kwestia ta nie podlega wówczas badaniu w toku post powania
klauzulowego. Je eli jednak pomimo zmian zasz ych w sferze materialnoprawnej nie
podmiotowych w sferze procesowej,

raw

dojdzie do odpowiadaj cych im przekszta ce

zagadnienie nast pstwa prawnego podlega odr bnemu badaniu w post powaniu
klauzulowym. Powsta y tytu egzekucyjny ma w takim przypadku, jak zosta o to ju
wskazane powy ej, rozszerzon prawomocno ci materialn - wi

e nie tylko same

Sp

strony procesu, ale równie ewentualnych nast pców prawnych. Z tych wzgl dów
d w post powaniu klauzulowym w adny jest zmieni
powsta ego tytu u egzekucyjnego - nada
przeciwko osobie b

wykonalno ci na rzecz lub

cej nabywc spornej rzeczy lub roszczenia. W szczególno ci

nik ujawniony w tytule wykonawczym nie ma mo liwo ci podnoszenia

aru

nowy d

klauzul

zakres podmiotowy

zarzutów zwi zanych z zasadno ci uprzednio zas dzonego roszczenia. Nie mo e
równie broni si zarzutem, ze o procesie toczonym przeciwko jego poprzednikowi
prawnemu nie wiedzia , gdy zagadnienie jego dobrej wiary wykracza poza zakres

ym
i

kognicji s du w post powaniu klauzulowym17.
Po drugie, hipoteza art. 788 § 1 k.p.c. obejmuje równie
nast pstwo prawne nast puje ju

ut
W

przypadku post powanie

sytuacje, w których

po powstaniu tytu u egzekucyjnego. W tym

klauzulowe

jest

naturalnym etapem post powania

cywilnego, na którym powy sza zmiana podmiotowa w zakresie praw obj tych
prawomocnym orzeczeniem mo e by

przez s d uwzgl dniona na wniosek

wierzyciela.

d

Natomiast

dotychczasowy

Ins
tyt

egzekucyjnego utraci legitymacj

17

nik,

procesow

M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli ..., s. 195.

8

o

ile

po

powstaniu

tytu u

biern , mo e zarzut ten podnie

ci

w formie powództwa przeciwegzekucyjnego powo uj c si

na zdarzenie, które

liw
o

nast pi o po powstaniu tytu u egzekucyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.).
Zakres normy zawartej w art. 788 § 1 k.p.c. nie rozci ga si na zdarzenia, na mocy

których uprawnienia lub obowi zki stanowi ce przedmiot procesu przesz y na inny
podmiot przed dor czeniem odpisu pozwu, a tym samym przed powstaniem stanu
ci sprawy. Sytuacja taka mo e wyst pi

zarówno wówczas, gdy zbycie

ied

zawis

prawa lub rzeczy nast pi o przed wytoczeniem powództwa, jak i w sytuacji, gdy
sukcesja praw nast pi a ju po wniesieniu pozwu, ale przed dor czeniem jego odpisu

raw

pozwanemu. W obydwu przypadkach zbywca (poprzednik prawny) pozbawiony jest
legitymacji procesowej, a je eli nast pstwo prawne jest skutkiem

mierci osoby

fizycznej lub likwidacji osoby prawnej (innej jednostki organizacyjnej), brak jest
równie po jego stronie zdolno ci s dowej. Konstrukcja z art. 192 pkt 3 k.p.c. nie

Sp

znajduje wówczas zastosowania. W efekcie wytoczone powództwo podlega
oddaleniu, a w przypadku braku zdolno ci s dowej podmiotu wskazanego jako
strona procesu, pozew zostaje odrzucony w oparciu o art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. Trafnie
wskazuje si , e w tej ostatniej sytuacji procesowej brak jest mo liwo ci uzupe nienia

aru

istniej cego braku zdolno ci s dowej w trybie art. 70 § 1 k.p.c. Jest to bowiem brak
nieusuwalny - podmiot, który na skutek mierci lub likwidacji utraci zdolno

s dow ,

zdolno ci tej nie mo e uzyska poprzez konwaliduj ce dzia ania powoda, o których
mowa w art. 70 § 1 k.p.c. W szczególno ci odmienne oznaczenie strony pozwanej

ym
i

poprzez wskazanie jego nast pcy prawnego (przyk adowo: spadkobierców zmar ej
osoby fizycznej) nie stanowi uzupe nienia zdolno ci s dowej pozwanego. Konieczn
bowiem przes ank mo liwo ci uzupe nienia tego braku jest zachowanie to samo ci
stron, a wi c takiego stanu rzeczy, w którym przed uzupe nieniem jak i po

ut
W

uzupe nieniu braku stron
prawnego to samo

pozostaje ten sam podmiot18. W wypadku nast pstwa

ta nie zostaje zachowana - nast pca jest innym podmiotem

ani eli poprzednik i posiada co najwy ej w asn zdolno

18

s dow , nie za zdolno

Ins
tyt

Zob. M. Sychowicz, w: Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. I., s. 346-347; H.
Pietrzykowski, Przekszta cenia podmiotowe w procesie cywilnym, PS 2002, nr 10, s. 22. Tak równie :
wyrok SN z 23.12.1994 r., II CRN 5/94, niepubl.; uchwa a SN z 19.04.2001 r., III CZP 10/01, OSNC
2001, z. 10, poz. 147. Odmiennie jednak SN w postanowieniu z 10.04.1985 r., I CZ 89/84, OSNC
1986, z. 1-2, poz. 16 oraz w uchwale z 1.12.1987 r., III CZP 71/87, OSNC 1989, z. 5, poz. 70. Zob.
ponadto trafn krytyczn glos do tego ostatniego orzeczenia W. Broniewicza, OSP 1990, z. 11-12,
poz. 366.
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po poprzedniku prawnym19. Nie jest równie

od odzyskan

ci

uzyskan

mo liwe

legitymacji procesowej) poprzez, wykszta con
sprostowania, czy te
bowiem niew

liw
o

uzupe nienie powy szych braków (to jest braku zdolno ci s dowej strony albo jej
w praktyce s dowej, instytucj

sprecyzowania, oznaczenia strony. Instytucja ta dotyczy

ciwego oznaczenia stron procesu, nie za niew

ciwego ustalenia

jego podmiotów. Polega ona na uzupe nieniu lub konkretyzacji pierwotnego

Skutek taki mo e by

ied

oznaczenia strony. Jej skutkiem nie mo e by natomiast zmiana strony procesowej20.

osi gni ty jedynie poprzez odwo anie wadliwej czynno ci

procesowej w trybie art. 203 k.p.c. (cofni cie pozwu) albo na skutek podmiotowego

raw

przekszta cenia powództwa (art. 194 § 1 i 2 oraz art. 196 § 1 i 2 k.p.c.)21.

Zagadnieniem spornym jest obj cie zakresem hipotezy art. 788 § 1 k.p.c. zdarze
skutkuj cych nast pstwem prawnym ju po powstaniu tytu u wykonawczego, w tym
ciwego post powania egzekucyjnego. W odniesieniu do

Sp

równie po wszcz ciu w

tej kwestii w doktrynie i w orzecznictwie zaprezentowane zosta y dwie zasadnicze
koncepcje. Zgodnie z pierwsz

z nich, wyra on

zw aszcza w uchwale SN z 22

lutego 1984 r.22, nadanie klauzuli wykonalno ci na rzecz wierzyciela, który nast pnie
wierzytelno

obj

powsta ym w wyniku tego zdarzenia tytu em

aru

przeniós

wykonawczym na osob trzeci , wy cza nadanie klauzuli wykonalno ci na rzecz tej
osoby. Uzasadniaj c ten pogl d S d Najwy szy wskaza , e zakres hipotezy art. 788
k.p.c. ogranicza si jedynie do tych wypadków nast pstwa prawnego, które nast pi y

ym
i

do czasu uzyskania przez dotychczasowego wierzyciela, wymienionego w tre ci
tytu u egzekucyjnego, klauzuli wykonalno ci przeciwko wskazanemu w tym tytule
nikowi. Nie obejmuje wi c zdarze pó niejszych, skutkuj cych przekszta ceniem
podmiotowym po stronie d

wierzyciela

ut
W

dotychczasowego

nika lub wierzyciela, powsta ych po uzyskaniu przez
klauzuli

post powania cywilnego nie przewiduj
wykonalno ci nadanej na korzy

wykonalno ci.

Przepisy

kodeksu

bowiem mo liwo ci uchylenia klauzuli

pierwotnego wierzyciela i w jej miejsce nadania

Ins
tyt

klauzuli na rzecz innej osoby - nast pcy prawnego dotychczasowego wierzyciela.

19

Tak trafnie W. Broniewicz w glosie wskazanej w przypisie poprzednim.

20

H. Pietrzykowski, Przekszta cenia podmiotowe ..., s. 21- 22.

21

Tam e. Analogicznie SN w postanowieniu z 9.08.2000 r., I CKN 749/00, Zb. orz. LEX nr 52784.

22

III CZP 2/84, OSNC 1984, z. 9, poz. 153.
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w pó niejszym
podniesiono,

orzecznictwie

S du

ci

z krytyk

doktryny23 i nie zosta podtrzymany

Najwy szego.

W

szczególno ci

trafnie

liw
o

Wskazany pogl d spotka si

e hipoteza art. 788 § 1 k.p.c. nie ogranicza si

jedynie do

przekszta ce podmiotowych dokonanych przed powstaniem tytu u wykonawczego.
Przepis w tym zakresie zawiera inn , wcze niejsz

cezur

czasow

- moment

powstania tytu u egzekucyjnego. Brzmienie hipotezy art. 788 §1 k.p.c. nie daje wi c

nabywcy wierzytelno ci, gdy klauzula taka by a ju

ied

podstaw do wy czenia dopuszczalno ci nadania klauzuli wykonalno ci na rzecz
uprzednio nadana - przed

przeniesieniem wierzytelno ci - na rzecz zbywcy. W takim bowiem przypadku

raw

przej cie wierzytelno ci, a w konsekwencji zmiana w osobie wierzyciela, zawsze
dzie mia a miejsce po powstaniu tytu u egzekucyjnego, co odpowiada wymaganiu
wynikaj cemu z art. 788 §1 k.p.c.24 Analogiczny pogl d dopuszczaj cy ponowne
nadanie klauzuli wykonalno ci w przypadku zmian podmiotowych zaistnia ych ju po

Moim zdaniem nale y zaapropobowa
odwo uj cymi si

Sp

powstaniu tytu u wykonawczego prezentowany jest od dawna w doktrynie25.
to ostatnie stanowisko. Poza argumentami

do samego brzmienia przepisu art. 788 § 1 k.p.c., który w swej

aru

tre ci nie ró nicuje sytuacji wyst puj cych po powstaniu tytu u egzekucyjnego, a tym
samym odnosi si zarówno do tytu ów egzekucyjnych niezaopatrzonych w klauzul
wykonalno ci,

jak

i

wykonawczych), podnie

tytu ów,

którym klauzula

ta

zosta a

nadana

(tytu ów

nale y istotne argumenty natury praktycznej. Je li bowiem

nim obj

ym
i

odmówi wierzycielowi, który po powstaniu tytu u wykonawczego naby wierzytelno
, prawa do uzyskania na swoj rzecz klauzuli wykonalno ci, jego sytuacja

prawna ulega istotnemu skomplikowaniu. W szczególno ci nie wydaje si zasadnym,
zw aszcza z punktu widzenia szeroko poj tej ekonomii procesowej, odsy anie

ut
W

nast pcy prawnego na drog procesu cywilnego o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c.
przej cia praw lub obowi zków obj tych tytu em wykonawczym. Co wi cej,

23

Ins
tyt

Zob. m.in. glosy do powy szego orzeczenia M. Trzepi skiego, NP. 1998, z. 9, s. 114 i n. oraz J.
Mojaka, PiP 1986, z. 1, s. 136 i n., a tak e J. Jankowski, Mo liwo podmiotowej zmiany tytu u
wykonawczego przed wszcz ciem w ciwego post powania egzekucyjnego, NP 1990, z. 10-12, s.
176-178.
24

Uchwa a SN z 4.08.1992 r., III CZP 94/92, OSNC 1993, z. 3, poz. 32.

25

Tak m.in. M. Allerhand, Kodeks post powania cywilnego, cz
druga, post powanie egzekucyjne
i zabezpieczaj ce, Lwów 1933, s. 75; E. Wengerek, Post powanie zabezpieczaj ce i egzekucyjne.
Komentarz do cz ci drugiej Kodeksu post powania cywilnego, Warszawa 1998; A. Marciniak,
Post powanie egzekucyjne ..., s. 127; M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli ..., s. 222.
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ci

nieuwzgl dnienie po formalnym zako czeniu post powania klauzulowego ale przed
wszcz ciem

egzekucji,

prawnomaterialnych

skutków

powsta ego

liw
o

faktycznym

nast pstwa prawnego prowadzi do paradoksalnej w gruncie rzeczy sytuacji, w której
egzekucj

mo e wszcz

i prowadzi

jedynie podmiot, któremu w istocie

dochodzone roszczenie nie przys uguje (by y wierzyciel)26. Z tych wszystkich

wzgl dów nale y podzieli pogl d uznaj cy, e hipoteza art. 788 § 1 k.p.c. rozci ga
równie

na zdarzenia zaistnia e ju

po wydaniu tytu u wykonawczego

ied

si

i prawomocnym zako czeniu post powania klauzulowego.
koncepcja

prze amuje

egzekucyjnego, zgodnie z któr

jedn

z

g ównych

zasad

post powania

raw

Powy sza

jednemu tytu owi egzekucyjnemu nadawana jest

tylko jedna klauzula wykonalno ci. Prze amanie tej zasady prowadzi do sytuacji,
w której w obrocie mog

funkcjonowa

co najmniej dwa tytu y wykonawcze -

Sp

uprzedni tytu nadany na rzecz pierwotnego wierzyciela oraz drugi, wydany w oparciu
o dyspozycj

art. 788 § 1 k.p.c. na rzecz jego nast pcy prawnego. Stan taki

w pewnych okoliczno ciach mo e stwarza
nika27.

istotne zagro enie dla interesów

aru

Uwzgl dniaj c owe niedogodno ci zwi zane z wielokrotnym nadawaniem klauzuli
wykonalno ci temu samemu tytu owi egzekucyjnemu, w doktrynie wskazano dwa
rozwi zania umo liwiaj ce uwzgl dnienie nast pstwa prawnego zaistnia ego po

zakresie

ym
i

powstaniu tytu u wykonawczego bez konieczno ci ponownego nadawania w tym
klauzuli

wykonalno ci.

Rozwi zanie

pierwsze

problematyk

zmian

podmiotowych po powstaniu tytu u wykonawczego przenosi bezpo rednio na grunt
post powania egzekucyjnego. Zdaniem M. Buczkowskiego, zwolennika tej koncepcji,

ut
W

wykazanie nast pstwa prawnego w takiej sytuacji mo e nast pi

przed organem

egzekucyjnym bez konieczno ci zmiany tre ci tytu u wykonawczego28. Pogl d ten
spotka si

jednak ze zdecydowana i zasadn

krytyk

doktryny. Wskazano,

pozbawiony jest on w istocie podstaw prawnych i opiera si

Trafnie zwraca uwag na to J. Mojak w glosie wskazanej w przypisie 23.

27

Trafnie dostrzega to SN we wskazanej wy ej uchwale z 4.08.1992 r.

Ins
tyt

26

28

e

na niezasadnym

M. Buczkowski, w: Kodeks post powania cywilnego. Zbiór aktualnych pyta prawnych
rozstrzygni tych przez Komitet Redakcyjny „Polskiego Procesu Cywilnego”, oprac. J. Litauer i W.
wi cicki, Warszawa 1949, s. 340 i n.
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zmian

podmiotowych,

które

zachodz

po

powstaniu

ci

uto samieniu

tytu u

liw
o

wykonawczego przed oraz po wszcz ciu egzekucji29. W istocie, zgodnie z art. 819
k.p.c. w przypadku mierci strony w toku tocz cego si post powania egzekucyjnego

organ egzekucyjny z urz du zawiesza post powania, podejmuj c je nast pnie
z udzia em nast pców prawnych (spadkobierców) zmar ego. Nie mo na jednak mocy

tego przepisu i wynikaj cych z niego uprawnie organu egzekucyjnego rozci ga na
faz

wszcz ciem w

post powania - po nadaniu klauzuli wykonalno ci, ale przed

ied

wcze niejsz

ciwego post powania egzekucyjnego. Wówczas bowiem

post powanie egzekucyjne si nie toczy i brak tu jakiejkolwiek w

adne

ciwo ci organu

raw

egzekucyjnego30. Ponadto nadanie komornikowi kompetencji w zakresie badania
przej cia na inne podmioty praw lub obowi zków obj tych tytu em wykonawczym
pozostawa oby

w

sprzeczno ci

z

podstawowymi

za

eniami

post powania

egzekucyjnego, w szczególno ci wynikaj cymi z art. 803 i 804 k.p.c. Zasad

nikowi wymienionemu w tytule wykonawczym

Sp

prowadzenie egzekucji przeciwko d

jest

(bezpo rednio w tre ci tytu u egzekucyjnego lub w klauzuli wykonalno ci
modyfikuj cej w tym zakresie tre

tytu u egzekucyjnego)31.

aru

Inna koncepcja umo liwiaj ca uwzgl dnienie nast pstwa prawnego po zako czeniu
post powania klauzulowego bez konieczno ci ponownego nadawania klauzuli
wykonalno ci, przedstawiona zosta a przez J. Jankowskiego32. Jego zdaniem,
w takiej sytuacji wystarczaj cym rodkiem prawnym dla zaznaczenia w tre ci klauzuli

ym
i

wykonalno ci powsta ych zmian podmiotowych jest instytucja uzupe nienia lub
zmiany przez s d uprzednio wydanej klauzuli wykonalno ci. Uzupe nienie klauzuli
dzie mia o miejsce wówczas, gdy wcze niej wydana klauzula wykonalno ci mia a
charakter deklaratywny, a wi c w jej tre ci nie zosta a wskazana ani osoba

ut
W

wierzyciela, ani d

nika, gdy

podmioty te zosta y wymienione w tytule

egzekucyjnym (art. 783 § 1 k.p.c. w zw. z § 213 ust. 1 regulaminu wewn trznego

29

Ins
tyt

Zob. w szczególno ci: J. Jankowski, Mo liwo ci podmiotowej zmiany tytu u wykonawczego …, s.
174-175.
30

Tam e, s. 175.

31

Zob. postanowienie SN z 23.01.1996 r., II CRN 194/95, OSNC 1996, z. 6, poz. 83.

32

Tam e, s. 178-182.
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ci

urz dowania s dów powszechnych)33. Podmiotowy zakres egzekucji wynika wi c

liw
o

wprost z tre ci tytu u egzekucyjnego. W takim wypadku s d na wniosek
uprawnionego dokona uzupe nienia tre ci tej klauzuli poprzez zaznaczenie,
dokonanej w porównaniu z tre ci
Podstaw

tytu u egzekucyjnego, zmiany podmiotowej.

tej decyzji s du b dzie art. 783 § 1 k.p.c., zgodnie z którym klauzula

wykonalno ci powinna w razie potrzeby zawiera

podmiotow

oznaczenie zakresu

nie w zwi zku z dokonan

modyfikacj

ied

egzekucji. Potrzeba taka powstaje w

równie

tytu u wykonawczego. Natomiast je eli uprzednio wydana przez s d

klauzula wykonalno ci mia a charakter konstytutywny, a wi c wyznacza a, odmiennie
tytu u egzekucyjnego, zakres podmiotowy egzekucji, zastosowanie znajdzie

instytucja

zmiany

konieczno ci

tre ci

klauzuli

raw

ni tre

wykonalno ci.

Zmiana

ta

wywo ana

jest

oznaczenia w inny sposób podmiotowego zakresu egzekucji.

W obydwu opisanych przypadkach, jak podkre la to J. Jankowski, pierwotnie wydane

tre

Sp

postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalno ci pozostaje w mocy. Równie

jego

nie ulegnie adnej modyfikacji. Modyfikacja taka dotyczy b dzie jedynie tre ci

nadanej na mocy tego postanowienia klauzuli wykonalno ci.

trafnie zwrócono uwag ,

aprobat . W literaturze

aru

Wydaje si , e równie ta koncepcja nie zas uguje na pe

e w istocie brak jest w obowi zuj cych przepisach

podstaw dla kreowania instytucji zmiany lub uzupe nienia klauzuli wykonalno ci34.
W szczególno ci wobec milczenia kodeksu post powania cywilnego w tym zakresie

ym
i

trudno wskaza w jakim trybie i post powaniu takie uzupe nienie lub zmiana mia yby
nast pi . Nadto nazbyt sztuczne wydaje si

by rozdzielenie postanowienia s du

o nadaniu klauzuli wykonalno ci od samej klauzuli wykonalno ci. W istocie rzeczy
moc obowi zuj ca klauzuli wykonalno ci wynika z mocy wi

cej postanowienia o jej

ut
W

nadaniu35. Wprawdzie zgodnie z § 214 regulaminu, je eli tytu em egzekucyjnym jest
orzeczenie s du albo ugoda zawarta przed s dem, s d w przypadku klauzul
wykonalno ci o charakterze deklaratywnym, nie wydaje oddzielnego postanowienia

Ins
tyt

o nadaniu klauzuli wykonalno ci, jednak e normy tej nie nale y rozumie w sposób

33

Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 19.11.1987 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.) w dalszej cz ci pracy okre lane równie jako „regulamin”.

34

M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli ..., s. 223.

35

Tam e.
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ci

zbyt dos owny. Chodzi tu raczej o brak obowi zku spisania odr bnej sentencji

liw
o

postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno ci, ani eli o nadanie klauzuli
wykonalno ci bez postanowienia. Norma zawarta w regulaminie ma w tym zakresie
charakter wy cznie techniczny i nie modyfikuje ogólnych zasad kodeksu
post powania cywilnego. O tym, e postanowienie takie faktycznie zostaje wydane

równie w przypadku klauzul deklaratywnych (jest to decyzja s du o nadaniu klauzuli

§ 1 k.p.c. przewiduj cy mo liwo

zarówno

nale y,

przypadki

zaskar enia tego postanowienia.

e zakres przedmiotowy art. 788 § 1 k.p.c. obejmuje

przej cia

praw lub

raw

W efekcie uzna

ied

wykonalno ci, która przejawia si w samym akcie nadania klauzuli) wiadczy art. 795

obowi zków w toku post powania

rozpoznawczego przed wydaniem tytu u egzekucyjnego, jak i po powstaniu tytu u
egzekucyjnego, a tak e po powstaniu tytu u wykonawczego. Nie wydaj

si

wi c

Sp

konieczne zmiany legislacyjne w tym zakresie, w szczególno ci rozszerzenie
hipotezy art. 788 § 1 k.p.c. o przypadek uprzedniego nadania tytu owi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalno ci36. Hipoteza i dyspozycja art. 788 § 1 k.p.c.
obejmuje równie

przekszta cenia i zmiany podmiotowe powsta e ju

37

w toku

aru

egzekucji . Jednak e w tym zakresie ogólna regu a z art. 788 § 1 k.p.c.
modyfikowana jest w sposób istotny poprzez przepisy szczególne dotycz ce
post powania egzekucyjnego - art. 819, art. 8191 k.p.c. W szczególno ci ten ostatni
przepis, dodany na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks

ym
i

post powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw38, stanowi, e dokonane po
wszcz ciu post powania egzekucyjnego zbycie przedsi biorstwa lub gospodarstwa

36

37

ut
W

Postulat taki zosta zg oszony przez J. Mojaka w glosie wskazanej w przypisie 23. Autor ten
zaproponowa dodanie w art. 788 § 3 w brzmieniu: „W razie przej cia uprawnienia po nadaniu tytu owi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalno ci, s d uchyla klauzul nadan na rzecz zbywcy oraz nadaje j przy spe nieniu przes anek § 1 - na rzecz nabywcy uprawnienia”.

Ins
tyt

Tak uchwa a SN z 29.10.2004 r., III CZP 63/04, OSNC 2005, z. 10, poz. 174. Pogl d ten aprobuje
równie M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci …, s. 196. Warto jednak
zaznaczy , e w doktrynie dominowa o raczej w tym zakresie odmienne stanowisko, zgodnie z którym
zmiana podmiotowa dokonana po wszcz ciu post powania egzekucyjnego nie wymaga
uwidocznienia jej w tre ci klauzuli. Wystarczy wykazanie tej okoliczno ci przed organem
egzekucyjnym. Zob m.in. W. Siedlecki, Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa
1976, s. 1122, E. Wengerek, Post powanie zabezpieczaj ce i egzekucyjne …, s. 155; oraz A.
Marciniak, w: Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. II, red. K. Piasecki, Warszawa 2002, s.
1076. Tak równie : postanowienie SN z 30.01.1975 r., II CZ 5/75, OSP 1976, z. 2, poz. 37 oraz wyrok
SN z 9.05.2002 r., II CKN 803/00, OSNC 2003, z. 9, poz. 119.
38

Dz.U. Nr 172, poz. 1804.
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handlow niemaj

cywilnej w spó

cego osob

prawn , a tak e

osobowo ci prawnej, jak równie przekszta cenie spó ki

liw
o

spó

nika b

ci

rolnego, przekszta cenie organizacyjne d

handlow nie ma wp ywu na bieg tego post powania.

Zakres zastosowania normy zawartej w art. 788 § 1 k.p.c. ulega rozszerzeniu z mocy
przepisów szczególnych. W szczególno ci s

to: art. 788 § 2 k.p.c., który za

ied

przej cie uprawnie lub obowi zków, o których mowa w art. 788 § 1 k.p.c., nakazuje
uwa

równie zmiany w prawie rozporz dzania mieniem wywo ane ustanowieniem

zarz dcy masy maj tkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak równie

raw

wyga ni ciem funkcji tych osób oraz art. 789 § 1 k.p.c. odsy aj cy do odpowiedniego
stosowania dyspozycji normy zawartej w art. 788 § 1 k.p.c. w przypadku nabycia
przedsi biorstwa lub gospodarstwa rolnego przed uprawomocnieniem si

tytu u

egzekucyjnego. Bez dokonywania w tym miejscu bli szej charakterystyki tych

wskazan

ju

jedynie na szczególne rozwi zania wprowadzone

powy ej ustaw

Sp

instytucji, warto wskaza

z dnia 2 lipca 2004 r. w odniesieniu do zbywców

i nabywców przedsi biorstw lub gospodarstw rolnych. W szczególno ci art. 7892
k.p.c. wprowadza w tym zakresie konstrukcj

rozszerzonej ipso uire skuteczno ci

aru

tytu u wykonawczego wystawionego przeciwko zbywcy przedsi biorstwa lub
gospodarstwa rolnego. Zgodnie z tym przepisem, tytu wykonawczy wystawiony
przeciwko zbywcy przedsi biorstwa lub gospodarstwa rolnego mo e by

równie

podstaw egzekucji przeciwko nabywcy takiego przedsi biorstwa lub gospodarstwa
ta ograniczona jest jednak w czasie - wniosek o wszcz cie

ym
i

rolnego. Skuteczno

egzekucji musi by z

ony w ci gu miesi ca od dnia nabycia przedsi biorstwa lub

gospodarstwa rolnego. Przepis § 2 art. 7892 k.p.c. powy sz konstrukcj nakazuje
stosowa

równie

w przypadku podzia u, po czenia lub innego przekszta cenia

ut
W

przedsi biorstwa (ustawodawca wymienia w tym kontek cie równie gospodarstwo
rolne, co wydaje si
w trybie

ustawy

Ins
tyt

zorganizowanej cz

by

jednak nieporozumieniem39) albo wniesienia do spó ki

komercjalizacyjnej

przedsi biorstwa

pa stwowego

lub

jego

ci.

39

Zob. trafne uwagi krytyczne co do redakcji art. 7892 k.p.c. P. Telenga, w: Kodeks post powania
cywilnego. Praktyczny komentarz, red. A. Jakubecki, Zakamycze 2005.
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Szczególne

zagadnienia

nast pstwa

nika

ied

Zmiana oznaczenia wierzyciela lub d

prawnego

liw
o

w post powaniu klauzulowym

1.

ci

III.

Sama zmiana oznaczenia podmiotu wskazanego w tre ci tytu u egzekucyjnego jako
uprawniony albo zobowi zany, nie stanowi przekszta cenia podmiotowego po stronie
nika. Pomimo zmienionego oznaczenia jednej lub obu stron,

raw

wierzyciela lub d

post powanie nadal dotyczy praw lub obowi zków tych samych podmiotów. Z tych
wzgl dów hipoteza zawarta w art. 788 § 1 k.p.c., obejmuj ca zmiany podmiotowe po
stronie wierzyciela lub d

nika, nie znajduje w takiej sytuacji bezpo redniego

zastosowania. Jednak e w doktrynie stosunkowo cz sto postuluje si odpowiednie

Sp

stosowanie w takich przypadkach art. 788 § 1 k.p.c., wskazuj c na pewne
podobie stwo pomi dzy zmian oznaczenia podmiotu a podmiotow zmian strony.
W obydwu sytuacjach bowiem powstaje niezgodno
w tre ci tytu u egzekucyjnego a nazw

podmiotu

podmiotu egzekwuj cego lub

aru

ujawnion

pomi dzy nazw

podmiotu, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja40. Wydaje si , e jest to
stanowisko nieuzasadnione i nazbyt formalistyczne. Za jego przyj ciem przemawiaj
jedynie wzgl dy czysto praktyczne - postawa komorników, którzy w przypadku

wykonawczym

ym
i

jakiejkolwiek ró nicy w brzmieniu nazw (nazwisk) podmiotów wskazanych w tytule
oraz

podmiotów

egzekucyjnego, odmawiaj

b

cych

uczestnikami

post powania

prowadzenia egzekucji. St d licznie wyst puj ce

w praktyce s dowej wnioski wierzycieli o nadanie w trybie art. 788 k.p.c. klauzuli

ut
W

wykonalno ci z uwagi na zmian nazwy (nazwiska) wierzyciela lub d

nika.

Odmienne stanowisko w tym zakresie zajmowa E. Wengerek41. Zdaniem tego autora
zastosowanie art. 788 § 1 k.p.c. do przypadku zmiany oznaczenia jednej ze stron

Ins
tyt

post powania egzekucyjnego jest bezprzedmiotowe. Brak bowiem w takim

40

Tak m.in. A. Marciniak, w: Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. II, red. K. Piasecki,
Warszawa 2002, s. 1080; S. Dalka, J. Rodziewicz, Post powanie zabezpieczaj ce i egzekucyjne.
Komentarz, Gda sk 1994, s. 104; W. Siedlecki, w: Kodeks post powania cywilnego …, s. 1122.

41

E. Wengerek, Post powanie zabezpieczaj ce i egzekucyjne …, s. 154-155.
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ci

przypadku zmiany podmiotowej, zdarzenia powoduj cego przej cie praw lub

liw
o

obowi zków na inn osob , które uzasadnia oby zastosowanie tej instytucji. W takim
przypadku, wed ug E. Wengerka, wierzyciel powinien zwróci si do s du w trybie

art. 352 k.p.c. o dokonanie wyk adni tytu u egzekucyjnego i tym samym wyja nienie
tpliwo ci co do identyczno ci stron, których oznaczenie uleg o zmianie. Jednak e
koncepcja ta budzi w tpliwo ci tak natury dogmatycznej, jak i praktycznej. Przede

ied

wszystkim instytucja wyk adni wyroku przewidziana w art. 352 k.p.c. s

y do

usuni cia w tpliwo ci interpretacyjnych zwi zanych z jego tre ci , nie za

do

dokonywania ustale odno nie zmian oznaczenia podmiotów, w szczególno ci je li

rzeczy nie mo e obj

raw

zmiany takie nast pi y ju po wydaniu tego wyroku. Po drugie rozwi zanie to si
pozas dowych tytu ów egzekucyjnych, do których art. 352

k.p.c. nie znajduje zastosowania42.

zmian

e w praktyce rozwi zanie powy szego problemu, zwi zanego ze

Sp

Wydaje si ,

nazwy lub nazwiska wierzyciela lub d

nika, mo e by znacznie prostsze

ani eli wynika to z przedstawionych powy ej koncepcji. Przede wszystkim brak jest
przeszkód prawnych, aby zagadnienie to nie mog o by samodzielne rozstrzygni te

aru

przez organ egzekucyjny bez konieczno ci anga owania w tym zakresie s du jako
organu orzekaj cego. Tytu

nazwisko wierzyciela albo d

wykonawczy zawieraj cy nieaktualn

nazw

nika nie jest dotkni ty jak kolwiek wadliwo ci

W pe ni zachowuje swoj moc i skuteczno . Wierzyciel za pomoc

lub
43

.

odpowiednich

ym
i

dokumentów (odpis decyzji lub za wiadczenie z urz du stanu cywilnego o zmianie
nazwiska lub imienia, umowa spó ki zmieniaj ca jej nazw , odpis z Krajowego
Rejestru S dowego) mo e wi c wykaza

powsta e w tym zakresie zmiany

bezpo rednie przed organem egzekucyjnym44. W przypadku odmowy ze strony
egzekucyjnego

ut
W

organu

przys uguj

podj cia

lub

prowadzenia

egzekucji,

rodki odwo awcze przewidziane w post powaniu egzekucyjnym -

skarga na czynno ci komornika, za alenie na postanowienie s du.

Ins
tyt

wierzycielowi

42

M. Muli ski, Post powania o nadanie klauzuli wykonalno ci …, s. 194.

43

Tam e.

44

Tak równie : D. Paw yszcze, Bankowe tytu y egzekucyjne, PPH 1998, z. 3, s. 20.
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ci

Przekszta cenie spó ek handlowych

liw
o

2.

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spó ka jawna, spó ka partnerska, spó ka komandytowa,

spó ka komandytowo-akcyjna, spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci oraz spó ka
by

przekszta cone w inn

spó

dotycz ce przekszta cenia spó ki cywilnej w spó

handlow . Szczególne zasady
jawn albo inn spó

zostan omówione w nast pnym punkcie opracowania.
Przekszta cenie spó ki w inn

spó

handlow

handlow

ied

akcyjna mog

polega na modyfikacji formy

raw

organizacyjnej (typu) spó ki bez zmiany przedmiotu jej dzia alno ci, sposobu jej
prowadzenia, a przede wszystkim bez zmiany podmiotu prawa. Jak podkre la si w
doktrynie, przekszta cenie spó ki polega jedynie na zmianie jej „szaty prawnej” bez
utraty podmiotowo ci prawnej przez spó

przekszta can

45

. Pogl d odmienny,

e w wyniku procesu przekszta cenia spó ki nast puje równie

podmiotu

prawa,

przedsi biorstwa

jednak e
spó ki

i

bez
w

Sp

uznaj cy,

zaprzestania

toku

jej

dotychczasowej
46

dzia alno ci ,

nieprzekonywuj cy. Co wi cej, jak trafnie podkre la si

uzna

zmiana

dzia alno ci
nale y

za

w doktrynie, pogl d ten

§ 1 k.s.h., zgodnie z któr

aru

pozostaje w sprzeczno ci z konstrukcj normatywn przewidzian obecnie w art. 553
spó ce przekszta conej przys uguj

wszystkie prawa

i obowi zki spó ki przekszta canej. W ten sposób wyra ona zosta a wprost zasada
kontynuacji podmiotowej, a nie zasada sukcesji uniwersalnej, która wyst puje

ym
i

w przypadku zmian podmiotowych47. Zasada kontynuacji obejmuje przy tym zarówno
prawa i obowi zki prywatnoprawne (art. 553 § 1 k.s.h.) i publicznoprawne (art. 553 §
2 k.s.h.) oraz sfer

personaln

- wspólnicy spó ki przekszta canej, którzy

ut
W

uczestniczyli w przekszta ceniu, staj si z dniem przekszta cenia wspólnikami spó ki
przekszta conej. Pogl d o kontynuacji podmiotowej spó ki przekszta canej przyj ty
zosta , ju na gruncie kodeksu handlowego, równie w orzecznictwie uznaj cym, e

45

Ins
tyt

Tak .m.in. A. Szuma ski, w: S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, A. Szwaja, w: Kodeks
spó ek handlowych, T. IV Warszawa 2004, s. 998.
46

Tak: A. Kidyba, w: A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Zarys prawa spó ek, Lublina 1994,
s. 197-198. Tak równie : A. Zawadowski, Przekszta cenie spó ki kapita owej-uwagi teoretycznoprawne, PPH 1995, nr 8, s. 15.
47

A. Szuma ski, w: S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, A. Szwaja, w: Kodeks …, s. 1000.
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ci

przekszta cenie spó ki kapita owej „oznacza zmian

jej formy ustrojowej, przy

liw
o

zachowaniu bytu prawnego”48.
Podobnie wi c, jak w przedstawionym powy ej przypadku zmiany oznaczenia

podmiotu wskazanego w tytule egzekucyjnym, przekszta cenie spó ki nie niweczy
istniej cej w dalszym ci gu to samo ci prawno-podmiotowej. Mamy tu do czynienia
i t

sam

osob

prawn

(jednostk

organizacyjn

niemaj

osobowo ci

ied

z jedn

prawnej), która zmienia jedynie swoje oznaczenie i (lub) form

organizacyjn .

Równie wi c w odniesieniu do instytucji przekszta cenia nie znajdzie zastosowania

raw

norma z art. 788 k.p.c. Wyra any niekiedy w doktrynie pogl d odmienny,
analogicznie, jak w odniesieniu do zmiany oznaczenia podmiotu prawa, uzna nale y
za nieprzekonywuj cy49. Przy identyczno ci podmiotowej spó ki przekszta canej
i przekszta conej brak bowiem konieczno ci i potrzeby odwo ywania si

do

Sp

konstrukcji konstytutywnej klauzuli wykonalno ci. Fakt dokonanego przekszta cenia,
tak jak i zmiana oznaczenia podmiotu, winien zosta wykazany przez wierzyciela za
pomoc

odpowiednich

dokumentów

w

toku

post powania

egzekucyjnego.

Wystawiony uprzednio tytu wykonawczy pozostaje w mocy i zachowuje pe
w stosunku do spó ki przekszta conej. Zasada ta znajduje zreszt pe ne

aru

skuteczno

potwierdzenie w tre ci art. 8191 § 2 k.p.c.

Przekszta cenie spó ki cywilnej

ym
i

3.

Kwestia braku zdolno ci s dowej spó ki cywilnej wydaje si
adnych w tpliwo ci50. Zdolno

przysz

s dow , zarówno w wietle art. 64 k.p.c., jak i art.

cego oczywistym superfluum i wymagaj cego w niedalekiej

ut
W

4797 k.p.c., b

ci uchylenia, maj

osoby fizyczne - wspólnicy spó ki cywilnej. Spó ka

cywilna jest natomiast konstrukcj

48

prawn

z zakresu prawa umów i w tych

Tak m.in. postanowienie SN z 13.12.1991 r., III CRN 321/91, OSNC 1992, z. 7-8, poz. 142.

Ins
tyt

49

obecnie nie budzi

Za obj ciem norm z art. 788 k.p.c. zarówno czenia, jak i przekszta cania osób prawnych
opowiada si A. Marciniak, w: Kodeks post powania cywilnego ..., s. 1075 oraz J. Pisuli ski, Bankowy
tytu egzekucyjny, Prawo Bankowe 1998, z. 1, s. 89.

50

Co do wcze niejszych sporów w tym zakresie, widocznych zarówno w doktrynie, jak
i w orzecznictwie, zob. m.in. W. Katner, Problemy funkcjonowania spó ki cywilnej w nowej
rzeczywisto ci prawnej, PPH 2002, z. 11, s. 11 i n.

20

ci

kategoriach winna by nade wszystko rozpatrywana. W wietle takiego pogl du nie
normy zawartej w art. 778 k.p.c., która wskazuje,

e do

liw
o

budzi w tpliwo ci tre

egzekucji ze wspólnego maj tku wspólników spó ki prawa cywilnego konieczny jest
tytu egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Warto jednak pami ta
o problemach, które powstawa y w tym zakresie w przesz

ci w odniesieniu do

tytu ów egzekucyjnych wydawanych przeciwko spó kom cywilnym. S dy w oparciu
o tre

art. 778 k.p.c. odmawia y nadawania takim tytu om egzekucyjnym

ied

o tre

klauzuli wykonalno ci. W efekcie powstawa a kategoria bezskutecznych tytu ów

raw

egzekucyjnych51.

Kodeks spó ek handlowych traktuj c o przekszta caniu spó ek cywilnych nie wydaje
si zarazem uznawa ich podmiotowo ci prawnej. Tym niemniej wyst puj ce w tym
uj ciu spó ki cywilnej elementy podmiotowe: „spó ka cywilna ulega przekszta ceniu”

Sp

mog budzi pewne w tpliwo ci52. Zdecydowanie jednak nale y opowiedzie si za
stanowiskiem, zgodnie z którym tak zwane przekszta cenie spó ki cywilnej w spó
jawn

lub inn

spó

stosunku obligacyjnego

handlow

jest w istocie przekszta ceniem istniej cego

cz cego dotychczasowych wspólników w now

aru

organizacyjn i gospodarcz , jak stanowi spó

handlowa .

Na gruncie kodeksu spó ek handlowych wyró nia si
spó ki cywilnej. Tryb pierwszy, okre lany równie

dwa tryby przekszta cenia

jako „przerejestrowanie spó ki

cywilnej”, odnosi si do przekszta cenia spó ki cywilnej w spó

ym
i

struktur

53

jawn i uregulowany

zosta w art. 26 k.s.h. Ma on obligatoryjny charakter w przypadku du ych spó ek
cywilnych, prowadz cych przedsi biorstwa wi kszych rozmiarów, których przychody
netto w ka dym z dwóch ostatnich lat obrotowych osi gn y warto

powoduj

,

ut
W

zgodnie z przepisami o rachunkowo ci, obowi zek prowadzenia ksi g rachunkowych
(art. 26 § 4 zd. 2 k.s.h.). Tryb ten charakteryzuje si znacznym odformalizowaniem
samej procedury przekszta ceniowej. Dla dokonania transformacji w spó

51

jawn

M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci krajowemu tytu owi egzekucyjnemu,
Warszawa 2005, s. 71.

Ins
tyt

52

Wskazuje je m.in. P. Bielski, Problemy funkcjonowania spó ki cywilnej w nowej rzeczywisto ci
prawnej, PPH 2003, z. 4, s. 46.
53

Tak m.in. M. Litwi ska, Spó ka cywilna w wietle nowych regulacji prawnych, PPH 2001, z. 7, s. 1
i n.; A. Kidyba, Dwie drogi spó ki cywilnej, MoP 2001, nr 20, z. 1017 i n.; R. Dobranowski,
Przekszta cenie spó ki cywilnej w spó
jawn w wietle znowelizowanego KSH, MoP 2004, nr 19, s.
886.
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ci

wystarczaj ce jest sporz dzenie aneksu do umowy spó ki cywilnej dostosowuj cej jej

odpowiedniego wniosku do s du rejestrowego wraz ze z
po wiadczonymi

notarialnie

wzorami

podpisów

enie

liw
o

postanowienia do wymogów dotycz cych umowy spó ki jawnej oraz z

onymi wobec s du albo

osób

uprawnionych

reprezentowania spó ki. Z chwil wpisu spó ka cywilna staje si spó
54

jawn (art. 26

ied

§ 5 k.s.h.) .

do

Drugi tryb przekszta cenia, uregulowany w Dziale III Tytu u IV kodeksu spó ek
handlowych odnosi si do przekszta cenia spó ki cywilnej w inn ani eli spó ka jawn
prawa handlowego - osobow

lub kapita ow . Najogólniej rzecz bior c

raw

spó

transformacja spó ki cywilnej, a

ci lej stosunku obligacyjnego nak adaj cego na

wspólników

d

(przedsi biorców)

enie

do

osi gni cia

wspólnego

gospodarczego przez dzia anie w sposób oznaczony, dokonuje si
spó

na zasadach
handlow

Sp

ogólnych dotycz cych przekszta cenia spó ki jawnej w inn

celu

(art.

551 § 3 k.s.h.). Tym samym zastosowanie znajduj wszelkie wymogi zwi zane z tym
trybem, w tym mi dzy innymi konieczno

sporz dzenia planu przekszta cenia (art.

556 i n. k.s.h.). W efekcie ten sposób transformacji spó ki cywilnej jest znaczenie

aru

bardziej skomplikowany i kosztowniejszy, ani eli tryb przekszta cenia w spó

jawn

przewidziany w art. 26 k.s.h.

Zgodnie z art. 26 § 5 k.s.h. w zw. z art. 551 § 3 k.s.h. spó ce przekszta conej
wszystkie

prawa

i

obowi zki

stanowi ce

maj tek

wspólny

ym
i

przys uguj

dotychczasowych wspólników spó ki cywilnej. Zarazem zdanie drugie art. 26 § 5
k.s.h. odsy a do odpowiedniego stosowania w tym zakresie norm zawartych w art.
553 § 2 i 3 k.s.h. Jak wskazuje si w doktrynie, przekszta cenie spó ki cywilnej, tak

ut
W

w trybie zg oszeniowym, jak i wed ug zasad ogólnych, skutkuje powstaniem sukcesji
uniwersalnej obejmuj cej wszystkie prawa i obowi zki stanowi ce maj tek wspólny
(wspó

asno

czn ) dotychczasowych wspólników spó ki cywilnej55. W efekcie

spó ka jawna jako nast pca prawny ponosi odpowiedzialno

za zobowi zania

Ins
tyt

wspólników spó ki cywilnej powsta e w zwi zku z prowadzon przez nich w ramach

54

Zob. szerzej: R. Dobranowski, Przekszta cenie spó ki cywilnej ..., s. 888-891.

55

Tak m.in. M. Litwi ska-Werner, Kodeks spó ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, s. 232; T.
Siemi tkowski, R. Potrzeszcz, Zmiany w kodeksie spó ek handlowych - omówienie i komentarz (I),
PPH 2004, z. 2, s. 8; A. Slisz, Problem przekszta cenia spó ki cywilnej w spó
jawn , PPH 2004, z.
4, s. 21.
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ci

umowy spó ki cywilnej dzia alno ci

gospodarcz . Zagadnienie to, obecnie
art. 26 § 5 k.s.h., stanowi o przedmiot

liw
o

niekontrowersyjne z uwagi na aktualn tre
istotnych w tpliwo

przed dokonan ustaw z dnia 12 grudnia 2003 r. nowelizacj

kodeksu spó ek handlowych56. W szczególno ci w orzecznictwie wskazano, e na

gruncie uprzednio obowi zuj cych regulacji, a wi c istniej cych przed wej cie
w ycie noweli z 12 grudnia 2003 r., nie jest mo liwe wywodzenie kontynuacji

ied

i nast pstwa prawnego na skutek dokonania przekszta cenia spó ki cywilnej w spó
jawn . Analizuj c to zagadnienie S d Najwy szy wskaza ,

e w obowi zuj cym

wówczas stanie prawnym nie by o podstaw ani do przyjmowania konstrukcji sukcesji

raw

uniwersalnej, ani uznania, e w wyniku dokonanego przekszta cenia nast powa o
zniesieniu wspólno ci

cznej maj tku wspólników spó ki cywilnej ze skutkami tzw.

kontynuacji57.

Sp

W aktualnym stanie prawnym, zwa ywszy na wyst puj cy w przypadku transformacji
spó ki cywilnej w spó

prawa handlowego przypadek nast pstwa prawnego, które

mo e nast pi w toku procesu cywilnego, w tym po powstaniu tytu u egzekucyjnego,
zastosowanie znajdzie norma z art. 788 § 1 k.p.c. Tak wi c tytu owi egzekucyjnemu

778 k.p.c.) mo e zosta
spó ce

handlowej

aru

wystawionemu przeciwko lub na rzecz wszystkich wspólników spó ki cywilnej (art.
nadana klauzula wykonalno ci na rzecz lub przeciwko

powsta ej

w

wyniku

dokonanej

transformacji58.

W

toku

post powania klauzulowego wierzyciel dotychczasowych wspólników spó ki cywilnej

w zwi zku z prowadzon
gospodarcz

Ins
tyt

56

oraz,

przez nich w formie spó ki cywilnej dzia alno ci

e nast pi o przekszta cenie tej spó ki w spó

prawa

ut
W

handlowego.

e obj ty tytu em egzekucyjnym obowi zek powsta

ym
i

musi jedynie wykaza ,

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spó ek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229,
poz. 2276), która wesz a w ycie z dniem 15 stycznia 2004 r.

57

Postanowienie SN z 23.06.2004 r., V CZ 53/04, Zb. Orz. Lex nr 150015.

58

Tak równie : D. Paw yszcze, Wyga ni cie odpowiedzialno ci za d ugi wspólników przekszta canej
spó ki osobowej, PPH 2004, z. 9, s. 28; M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli ..., s. 80.
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ci

Po czenie spó ek handlowych

liw
o

4.

Po czenie spó ek polega, najogólniej rzecz bior c, na przeniesieniu ca ego maj tku

jednej spó ki na rzecz innej spó ki. Zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h. po czenie spó ek
dokonane b

przez spó

poprzez przej cie ca ego maj tku spó ki przejmowanej

przejmuj ca za jej udzia y lub akcje albo poprzez zawi zanie nowej

spó ki kapita owej, na któr

ied

mo e by

przechodzi maj tek wszystkich

cz cych si

spó ek

w zamian za udzia y lub akcje nowej spó ki. Skutkiem po czenia spó ek jest ustanie
bytu prawnego (rozwi zanie) spó ki przej tej albo spó ek, które dokona y po czenia

spó

przejmuj

raw

poprzez zawi zanie nowej spó ki. Nabycie maj tku rozwi zanych spó ek przez
w przypadku inkorporacji oraz spó

powsta

w wyniku fuzji59

ma charakter sukcesji uniwersalnej. Zgodnie z ogóln zasad zawart w art. 494 § 1
k.s.h. spó ka przejmuj ca albo spó ka nowo zawi zana wst puje z dniem po czenia

Sp

we wszystkie prawa i obowi zki spó ki przejmowanej albo spó ek
zawi zanie nowej spó ki.

cz cych si przez

Odmiennie ni kodeks handlowy z 1934 r.60, kodeks spó ek handlowych odst puje od
czeniu podlega mog

aru

zasady, zgodnie z któr

wy cznie spó ki kapita owe tego

samego typu. Na gruncie k.s.h. instytucja ta zosta a znacznie poszerzona. Obecnie
mo liwo

po czenia dotyczy zarówno ró nych typów spó ek kapita owych

ym
i

(po czenie spó ki akcyjnej ze spó

z ograniczon

odpowiedzialno ci ), jak

i ró nych typów spó ek osobowych, przy czym po czenie takie mo liwe jest jedynie
poprzez zawi zanie nowej spó ki kapita owej (art. 491 § 2 k.s.h.). Nadto spó ki
kapita owe mog

czy si ze spó kami osobowymi z tym jednak ograniczeniem, e

ut
W

spó ka osobowa nie mo e by spó

przejmuj

albo spó

nowo zawi zan (art.

491 § 1 k.s.h.).

Zwa ywszy, e proces

czenia spó ek skutkuje powstaniem stosunku nast pstwa

prawnego, norma z art. 788 § 1 k.p.c. znajduje w odniesieniu do tego typu zdarze
bezpo rednie

Ins
tyt

prawnych

zastosowanie.

Tak

wi c

tytu owi

egzekucyjnemu

59

Szerzej co do terminologii u ywanej w literaturze przedmiotu na oznaczenie dwóch sposób
po czenia spó ek zob. I. Weiss, w: Prawo spó ek, red. S. W odyka, Kraków 1996, s. 434.

60

Rozporz dzenie Prezydenta RP z 27.06.1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.).
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ci

wystawionemu na rzecz lub przeciwko spó ce przej tej, b

jednej ze spó ek

liw
o

cz cych si poprzez utworzenie nowej spó ki, w trybie art. 788 § 1 k.p.c. zostanie
nadana klauzula wykonalno ci na rzecz lub przeciwko spó ce przejmuj cej albo
nowo zawi zanej spó ce utworzonej na skutek fuzji. Trafnie podkre la si przy tym,
e nie ma potrzeby stosowania konstrukcji przewidzianej w art. 788 § 1 k.p.c.

w przypadku, gdy tytu u egzekucyjny dotyczy spó ki przejmuj cej61. W takim

ied

przypadku bowiem spó ka przejmuj ca nadal istnieje i pozostaje podmiotem
nabytych przed po czeniem praw oraz zaci gni tych w tym okresie zobowi za .

raw

Je eli po czenie spó ek nast pi w toku post powania egzekucyjnego prowadzonego
przeciwko spó ce przejmowanej lub jednej ze spó ek po czonych w drodze fuzji,
zastosowanie znajdzie norma szczególna przewidziana w art. 8191 § 2 k.p.c. Zgodnie
z tym przepisem, przekszta cenie organizacyjne d
prawa handlowego niemaj

cego osob

prawn

osobowo ci prawnej, dokonane po

Sp

lub spó

nika b

wszcz ciu post powania egzekucyjnego, nie ma wp ywu na bieg tego post powania.
Wydaje si , e zawarte w tym przepisie wyra enie „przekszta cenia organizacyjne”
rozumie

nale y szeroko jako ka de przekszta cenie osoby prawnej albo spó ki

aru

handlowej osobowej, zwi zane zarówno z nast pstwem prawnym (np.

czenie

spó ek), jak i od poj cia nast pstwa prawnego oderwane (przekszta cenie spó ek
zgodnie z tytu em IV dzia u III k.s.h.). W efekcie post powanie egzekucyjne wszcz te
przed dokonanym przekszta cenie toczy si

w dalszym ci gu bez konieczno ci

ym
i

ponownego uzyskiwania tytu u wykonawczego, w którym dokonane zmiany

Ins
tyt

ut
W

podmiotowe zosta yby uwzgl dnione.

61

M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci …, s. 193.
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ci

Zagadnienia proceduralne

1.

Legitymacja procesowa w post powaniu klauzulowym

zasad

post powania klauzulowego jest,

e stronami post powania

ied

Ogóln

liw
o

IV.

o nadanie klauzuli wykonalno ci tytu owi egzekucyjnemu s

wierzyciel i d

nik

oznaczeni w tym tytule. Tak wi c legitymacja procesowa do wyst powania
w post powaniu

klauzulowym

wynika

zasadniczo

z

tre ci

tytu u

modyfikacji z uwagi na tre

raw

egzekucyjnego. Zasada ta mo e jednak podlega

wprost

wniosku o nadanie klauzuli wykonalno ci. W szczególno ci dotyczy to post powa
o nadanie klauzuli wykonalno ci o charakterze konstytutywnym, która modyfikuje pod
wzgl dem podmiotowym tre

istniej cego tytu u egzekucyjnego. W tym przypadku

Sp

legitymacja do wyst pienia w charakterze strony post powania klauzulowego wynika
wprost z przepisów przewiduj cych tak modyfikacj . W efekcie, w wietle art. 788 §
1 k.p.c. podmiotami legitymowanymi w post powaniu klauzulowym tocz cym si

oraz d

aru

w tym trybie s : wierzyciel wnosz cy o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalno ci
nik, przeciwko któremu wniosek jest skierowany. Legitymacja procesowa

nie przys uguje natomiast dotychczasowemu wierzycielowi (je eli wniosek o nadania
klauzuli wykonalno ci oparty jest na przej ciu uprawnienia) lub dotychczasowemu

ym
i

nikowi (je eli podstaw wniosku jest przej cie obowi zku).
W wietle powy szego nale y w pe ni podzieli pogl d S du Najwy szego wyra ony
w uchwale z 20 maja 2003 r.62, zgodnie z któr

zbywca wierzytelno ci nie jest

ut
W

legitymowany do wniesienia za alenia na postanowienie wydane na podstawie art.
788 § 1 k.p.c. o nadaniu klauzuli wykonalno ci na rzecz nabywcy wierzytelno ci.
Podobnie za alenie nie przys uguje d

nikowi wymienionemu w tre ci tytu u

egzekucyjnego, je eli postanowienie nadaje klauzul

Ins
tyt

nast pcy prawnemu.

62

III CZP 19/03, OSNC 2004, z. 3, poz. 34.
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wykonalno ci przeciwko jego

ci

Tre

i forma wniosku o nadanie klauzuli wykonalno ci

liw
o

2.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalno ci w pierwszym rz dzie winien spe nia

wymogi przewidziane dla ka dego pisma procesowego (art. 126 i n. k.p.c. w zw.
z art. 13 § 2 k.p.c.). Nale y przy tym zgodzi si z pogl dem F. Zedlera, e norma
wniosku o nadanie klauzuli wykonalno ci63. Mo liwo
protoko u wniosków i o wiadcze

ied

zawarta w art. 760 § 1 k.p.c. nie stanowi o dopuszczalno ci ustnego zg oszenia
ustnego sk adania do

w post powaniu egzekucyjnym istnieje jedynie

raw

w toku posiedze wyznaczonych przez s d lub komornika.

Zgodnie z art. 783 § 3 k.p.c. w przypadku, gdy tytu em egzekucyjnym jest orzeczenie
dowe, klauzul wykonalno ci zamieszcza si na wypisie tego orzeczenia, czyni c
wzmiank o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. St d do wniosku o nadanie klauzuli
wypis tytu u egzekucyjnego, je li

Sp

wykonalno ci wierzyciel powinien do czy
pochodzi on od s du, albo z

wniosek o wydanie takiego wypisu. W praktyce

dy zazwyczaj nie wzywaj

do do czenie takiego wypisu, traktuj c sam fakt

enia wniosku o nadanie klauzuli wykonalno ci, bez do czonego wypisu tytu u

aru

egzekucyjnego, jako dorozumiany wniosek o jego wydanie. Koszt sporz dzenia
wypisu uwzgl dniany jest przy wezwaniu wierzyciela do op acenia z
wniosku. Praktyk

t

nale y uzna

onego

za zdecydowanie prawid ow , zmierzaj

do

ym
i

przyspieszenia i usprawnienia post powania klauzulowego.
Trafnie wskazuje si , e wniosek o nadanie deklaratywnej klauzuli wykonalno ci nie
musi zawiera uzasadnienia64. Uzasadnienie takie winno natomiast zosta do czone

ut
W

do wniosku o wydanie klauzuli o charakterze konstytutywnym. W szczególno ci
uzasadnienie powinno w takim wypadku przytacza
w wietle art. 788 k.p.c., podstaw
nowego

wierzyciela

lub

okoliczno ci stanowi ce,

do nadania klauzuli wykonalno ci na rzecz

przeciwko

nowemu

d

nikowi.

Niewskazanie

w uzasadnieniu dowodów na poparcie przytoczonych okoliczno ci i niedo czenie ich
z

onego

Ins
tyt

do

wniosku,

nie

powinno

by

traktowane

63

jako

F. Zedler, Post powanie zabezpieczaj ce i egzekucyjne. Komentarz, Toru
Odmiennie: M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci ..., s. 90.

64

M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci ..., s. 95.
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brak

formalny

1995, t. II, s. 92.

ci

uzasadniaj cy zastosowanie trybu przewidzianego w art. 130 k.p.c. W takim

liw
o

przypadku wydaje si , e s d, z uwagi na niewykazanie okoliczno ci decyduj cych
o nadaniu klauzuli wykonalno ci, z

ony w tym przedmiocie wniosek powinien

oddali . Za takim pogl dem przemawia przede wszystkim wzgl d na szybko
post powania klauzulowego.

ied

Zgodnie z art. 71 pkt 3 ustawy o kosztach s dowych w sprawach cywilnych65,
wniosek o nadanie klauzuli wykonalno ci przeciwko lub na rzecz osoby innej ni

wskazana w tytule egzekucyjnym, na któr przesz y uprawnienie lub obowi zek po

raw

powstaniu tytu u lub w toku sprawy przed wydaniem tytu u, podlega op acie sta ej
w wysoko ci 50 z . Je li wi c wniosek z
(adwokata,

radc

prawnego

lub

ony przez profesjonalnego pe nomocnika

rzecznika

patentowego)

albo

w

sprawie

gospodarczej przez przedsi biorc , nie zostanie nale ycie op acony, przewodnicz cy

Sp

w trybie art. 1302 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zarz dzi zwrot wniosku bez
wezwania o uiszczenie op aty. W takim przypadku strona, w terminie tygodniowym
od dnia dor czenia zarz dzenia o zwrocie wniosku, mo e ui ci brakuj
Je eli op ata zostanie wniesiona we w

op at .

ciwej wysoko ci, wniosek taki wywo a

aru

skutek od daty pierwotnego wniesienia (art. 1302 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
Natomiast w odniesieniu do pozosta ych wnioskodawców, a wi c wierzycieli
nieb

cych

przedsi biorcami

i

niereprezentowanych

pe nomocników, zastosowanie znajd
op aty

przy

z

eniu

profesjonalnych

regu y ogólne. W przypadku nieuiszczenia

wniosku

ym
i

nale ytej

przez

o

nadanie

klauzuli

wykonalno ci,

przewodnicz cy na podstawie art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wezwie
stron do op acenia wniosku w terminie tygodniowym pod rygorem jego zwrotu. Po
bezskutecznym up ywie tego terminu, wniosek zostanie zwrócony (art. 130 § 2 k.p.c.

Ins
tyt

ut
W

w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

65

Ustawa z dnia 28.07.2005 r., Dz.U. Nr 167, poz. 1398.
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ci

Ograniczenia dowodowe

liw
o

3.

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c. okoliczno ci okre lone w hipotezie tego przepisu
i warunkuj ce mo liwo

nadania klauzuli wykonalno ci w tym trybie, mog

by

wykazane w post powaniu klauzulowym jedynie za pomoc dowodu z dokumentu

ied

urz dowego lub dowodu z dokumentu prywatnego z podpisem urz dowo
po wiadczonym. Ustawa przewiduje wi c zamkni ty katalog rodków dowodowych
(dokumenty) i rodzajów dowodów (dokument urz dowy, dokument prywatny

z podpisem urz dowo po wiadczonym), które mog by wykorzystane do wykazania
osob

uprawnienia lub obowi zku obj tego tytu em

raw

faktu przej cia na inn

egzekucyjnym albo faktu powstania nast pstwa prawnego w toku sprawy przed
wydaniem tego tytu u.

Sp

Dokumentem urz dowym jest dokument sporz dzony w przepisanej formie przez
powo ane do tego organy w adzy publicznej (organy pa stwa lub samorz du
terytorialnego) w zakresie przys uguj cych im kompetencji (art. 244 § 1 k.p.c.).
Ponadto art. 244 § 2 k.p.c. rozszerza poj cie dokumentu urz dowego równie na

aru

dokumenty wystawione przez organizacje zawodowe, samorz dowe, spó dzielcze
i inne organizacje spo eczne w zakresie zleconych im przez ustaw

spraw

z dziedziny administracji publicznej. Charakter dokumentu urz dowego maj tak e
czynno ci notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem (art. 2 § 2

ym
i

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie66) oraz dokumenty bankowe,
o których mowa w art. 95 ustawy - Prawo bankowe67. Dokumenty urz dowe
w post powaniu cywilnym korzystaj

z domniemania autentyczno ci i zgodno ci

ut
W

z prawd zawartych w dokumencie o wiadcze
Urz dowe

po wiadczenie

podpisu

na

68

.

dokumencie

prywatnym

polega

na

zamieszczeniu przez notariusza na danym dokumencie klauzuli stwierdzaj cej

Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 369 ze zm.

Ins
tyt

66
67

Ustawa z dnia 29.08.1997 r., tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665.

68

Zob. m.in. M. Manowska, Dokument jako rodek dowodowy w post powaniu nakazowym, Prawo
Spó ek 1999, z. 4, s. 13 i n; T. Ereci ski, Z problematyki dowodu z dokumentów w s dowym
post powaniu cywilnym, w: Studia z prawa post powania cywilnego. Ksi ga pami tkowa ku czci Z.
Resicha, Warszawa 1985, s. 75 i n.
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podpisu z

ci

asnor czno

onego przez wskazan w tej klauzuli osob . Ponadto

mo e by

liw
o

po wiadczenie takie w miejscowo ciach, w których nie ma kancelarii notarialnej,
dokonane w odniesieniu do pewnych rodzajów dokumentów przez

przewodnicz cych zarz dów gmin oraz przez banki (§ 1 rozporz dzenia Ministra

Sprawiedliwo ci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporz dzania niektórych
po wiadcze

przez organy samorz du terytorialnego i banki, wydanego na

ied

podstawie art. 101 prawa o notariacie69). Jak podkre la si w literaturze przedmiotu,
stosowanie takiej formy eliminuje ryzyko, e osoba, na któr

wskazuje podpis na

dokumencie prywatnym, zaprzeczy skutecznie faktowi jego z

raw

dokonania obj tej tre ci dokumentu czynno ci prawnej70.

enia i tym samym

W odniesieniu do powy szej problematyki, w zakresie ogranicze

dowodowych

przewidzianych w art. 788 k.p.c., w orzecznictwie wskazano mi dzy innymi,

e

Sp

dokumentem potwierdzaj cym przej cie egzekwowanego zobowi zania na inn
osob mo e by w wietle art. 788 § 1 k.p.c. odpis wyroku, z którego cz
wynika nast pstwo prawne d

ci wst pnej

nika71. Znacznie bardziej kontrowersyjna teza

wypowiedziana zosta a przez S d Najwy szy w uchwale z dnia 7 lutego 1997 r.72,

aru

zgodnie z któr sporz dzony w post powaniu upad

ciowym i zatwierdzony przez

dziego-komisarza plan podzia u funduszów masy, w którym w celu zaspokojenia
wierzycieli przyznano im wierzytelno ci przys uguj ce upad emu wobec osób
trzecich, stanowi dokument urz dowy stwierdzaj cy przej cie uprawnienia po

ym
i

powstaniu tytu u egzekucyjnego na inn

osob

w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.

Odnosz c si do tego pogl du, wskaza nale y przede wszystkim, e sporz dzony
w taki sposób plan podzia u funduszów masy w sposób oczywisty pozostaje
w sprzeczno ci z przepisami prawa upad

69
70

ut
W

likwidacji masy upad

ci spieni

ciowego73, nakazuj cymi w ramach

enie wierzytelno ci upad ego poprzez ich

Dz.U. Nr 33, poz. 148.

Ins
tyt

Z. Radwa ski, w: System prawa prywatnego. T. 2. Prawo cywilne-cz
151.
71

Wyrok SN z 9.05.2002 r., II CKN 803/00, OSNC 2003, z. 9, poz. 19.

72

III CZP 125/96, OSNC 1997, z. 5, poz. 51.

73

Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upad

ogólna, Warszawa 2002, s.

ciowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.
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ci

ci gni cie lub sprzeda (art. 311 ust. 1 p.u. i n., art. 331 ust. 1 i 2 p.u. i n.)74. Prawo

ciowe nie przewiduje natomiast konstrukcji bezpo redniego przyznania

wierzycielom upad

liw
o

upad

ciowym wierzytelno ci upad ego w stosunku do osób trzecich.

W efekcie - jak trafnie podniós glosator tej uchwa y - stanowisko zaj te przez S d
Najwy szy sankcjonuje w istocie orzeczenie, które „jawnie i ra

co narusza prawo”75.

Co wi cej, aden przepis prawa nie przyznaje s dziemu-komisarzowi kompetencji do

glosatora, istniej

ied

podzia u wierzytelno ci upad ego pomi dzy wierzycieli. Tym samym, zdaniem
powa ne w tpliwo ci, czy orzeczenie s dziego-komisarza

zatwierdzaj ce w tym zakresie plan podzia u funduszów masy upad

ci i wydane

raw

bez jakiejkolwiek podstawy prawnej uzasadniaj cej to rozstrzygni cie, mo e by
w ogóle uznane za dokument urz dowy76. Osobi cie nieakceptuj c daleko id cej
koncepcji glosatora, zgodnie z któr

orzeczenie prawomocne, które zawiera

rozstrzygni cie nieznajduj ce

adnego uzasadnienia w obowi zuj cym stanie

prawnym i które nie mo e by

ju

Sp

uchylone w jakimkolwiek trybie, powinno by

uznane za nieistniej ce (sententia non existens), podzielam jednak krytyczn ocen
glosowanej uchwa y S du Najwy szego.

dowodowych, które przewidziane

aru

Uzasadnienie wskazanych powy ej ogranicze

zosta y w art. 788 § 1 k.p.c., wynika z samej funkcji post powania klauzulowego jako
maj cego zasadniczo charakter wy cznie formalny i s

cego jedynie ustaleniu,

czy z proceduralnego punktu widzenia dany tytu egzekucyjny mo e by podstaw

ym
i

wszcz cia i prowadzenia egzekucji. Badanie zagadnie materialnoprawnych, takich
mi dzy innymi, jak ustalenie nast pstwa prawnego, wyst puje jedynie wyj tkowo
i tylko w granicach

ci le okre lonych przepisami post powania klauzulowego77.

Z tych wzgl dów, a tak e z uwagi na zasad

szybko ci tego post powania,

ut
W

ustawodawca formalizuje i ogranicza prowadzenie post powania dowodowego w tym
zakresie. W efekcie post powanie klauzulowe nie zast puje post powania

74

Ins
tyt

Dla porz dku nale y wskaza , e sprawa rozpoznawana przez S d Najwy szy toczy a si po
rz dami dawnego prawa upad ciowego - rozporz dzenie Prezydenta RP z dnia 24.10.1934 r. Prawo
upad ciowe, tekst jedn. Dz.U. z 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zm. Zasady dotycz ce likwidacji masy
upad ci by y jednak analogiczne - art. 112 i 131 § 1 pkt 5 pr. up.

75

Glosa F. Zedlera, OSP 1997, z. 12, s. 613 i n.

76

Tam e.

77

M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci ..., s. 14.
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ci

rozpoznawczego. Je eli wi c wierzyciel nie jest w stanie wykaza danej okoliczno ci

liw
o

istotnej dla nadania klauzuli wykonalno ci (np. nast pstwa prawnego) za pomoc
rodków dowodowych dopuszczalnych w post powaniu klauzulowym, zg oszony

przez niego wniosek o nadanie klauzuli wykonalno ci zostanie oddalony. W takim
przypadku wierzycielowi pozostaje jedynie wniesienie powództwa w trybie art. 189
k.p.c. o ustalenie przej cia na inn osob prawa lub obowi zku wskazanego w tytule

aktualnemu

d

nikowi

(nast pcy prawnego

egzekucyjnym) o zas dzenie

d

ied

egzekucyjnym. Nie ma on natomiast mo liwo ci wytoczenia powództwa przeciwko
nika wskazanego

w tytule

wiadczenia obj tego tym tytu em egzekucyjnym.

prawomocno

raw

Istnieje bowiem przeszkoda procesowa w postaci powagi rzeczy os dzonej materialna wyroku wydanego na rzecz lub przeciwko poprzednikowi

prawnemu, rozci ga si równie na jego nast pc . Wniesiony pozew powinien wi c

Sp

zosta odrzucony na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.78

Wynikaj ce z art. 788 § 1 k.p.c. ograniczenia dowodowe co do mo liwo ci wykazania
nast pstwa prawnego w toku post powania klauzulowego ulegaj

pewnym

modyfikacjom w odniesieniu do nabycia przedsi biorstwa lub gospodarstwa rolnego

aru

po uprawomocnieniu si tytu u egzekucyjnego (art. 789 k.p.c.). Zgodnie z art. 7891
k.p.c., dodanym do kodeksu post powania cywilnego na mocy ustawy nowelizuj cej
z dnia 2 lipca 2004 r.79, je eli wierzyciel nie mo e uzyska

dokumentu

stwierdzaj cego zbycie przedsi biorstwa lub gospodarstwa rolnego albo gdyby

ym
i

uzyskanie takiego dokumentu by o nadmiernie utrudnione, s d przed nadaniem
klauzuli wykonalno ci wys ucha nabywc

stosownie do art. 760 § 2 k.p.c.

Wys uchanie to ma na celu ustalenie, czy osoba ta rzeczywi cie jest nabywc
przedsi biorstwa lub gospodarstwa rolnego, a wi c, czy odpowiada za zobowi zania

ut
W

tego przedsi biorstwa lub gospodarstwa, zgodnie z regu ami przewidzianymi w art.
554 k.c. Je eli okoliczno

ta zostanie w toku wys uchania przyznana, s d nadaje

klauzul wykonalno ci bez konieczno ci badania dokumentów dotycz cych nabycia.
Je eli natomiast osoba wys uchana zaprzecza istnieniu podstaw do nadania

Ins
tyt

przeciwko niej klauzuli wykonalno ci, s d na wniosek wierzyciela, a w sprawach

78

Zob. uchwa a 7 s. SN z 5.05.1951 r., C Prez. 689/50, PiP 1952, nr 2, s. 397 i n.

79

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks post powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr
172, poz. 1804.
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ci

o alimenty lub o roszczenia z zakresu prawa pracy, tak e z urz du, wzywa t osob

stosowa

liw
o

do okazania dokumentów stwierdzaj cych nabycie. W post powaniu tym s d mo e
rodki przymuszaj ce przewidziane w przepisach o wyjawieniu maj tku

(art. 7891 zd. 3 k.p.c.). Trafnie przy tym podnosi si

w doktrynie,

e je eli

okoliczno ci sporn w post powaniu klauzulowym prowadzonym na zasadzie art.

789 k.p.c. jest sam fakt nabycia przedsi biorstwa lub gospodarstwa rolnego przez
osob , kwestia ta nie powinna by

rozstrzygana w post powaniu

ied

okre lon

klauzulowym. W takiej sytuacji wierzyciel powinien wyst pi przeciwko nabywcy na

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalno ci i klauzula wykonalno ci

Zasad

post powanie klauzulowego jest procedowanie s du na posiedzeniu

Sp

4.

raw

podstawie art. 554 k.c. w odr bnym procesie80.

niejawnym (art. 766 k.p.c.). Zasada ta zwi zana jest z istot
klauzulowego jako post powania, w którym nacisk po

post powania

ony zosta na zasady

sprawno ci i szybko ci post powania. Nadto, jak podniós to Trybuna Konstytucyjny,
zgodno

ukszta towania

tej

zasady

procedury

z

konstytucyjnymi

aru

badaj c

cywilnej,

post powanie

standardami
klauzulowe,

rzetelnego
czy

szerzej

egzekucyjne, ma charakter niejako wtórny do post powania rozpoznawczego,
maj cego

na

celu

wydanie

orzeczenia

stanowi cego

podstaw

tytu u

ym
i

wykonawczego. Z tych wzgl dów w post powaniu tym dopuszczalna jest zmiana
proporcji w zakresie relacji: zasada (post powanie niejawne) - wyj tek (rozprawa któr mo na wyznaczy w razie konieczno ci)81. Przy czym, zgodnie z dyspozycj
art. 766 k.p.c. w ka dym przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba, w szczególno ci

ut
W

potrzeba wys uchania stron lub innych osób, mo liwe jest rozpoznania wniosku
o nadanie klauzuli wykonalno ci równie na rozprawie.
Decyzje

s du

wydawane

w

post powaniu

klauzulowym

przybieraj

form

Ins
tyt

postanowienia (art. 776 k.p.c. in fine). Zasadniczymi rozstrzygni ciami s du,

80

M. Muli ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci ..., s. 206; K. Flaga-Gieruszy ska, w:
Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieli ski, t. II, Warszawa 2006, s. 673.

81

Wyrok TK z 15.10.2002 r., SK 6/02, OTK-A 2002, z. 5, poz. 65.
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ci

ko cz cymi post powanie klauzulowe s : postanowienie o nadaniu klauzuli
onym wnioskiem albo postanowienie odmawiaj ce

nadania klauzuli wykonalno ci, a wi c oddalaj ce z

liw
o

wykonalno ci zgodnie ze z

ony w tym zakresie wniosek.

Zgodnie z art. 795 § 1 k.p.c. na postanowienie s du co do nadania klauzuli
wykonalno ci, a wi c zarówno na postanowienie nadaj ce klauzul
jak i na postanowienie odmawiaj ce jej nadania, s

wykonalno ci,

y za alenie. Przy czym termin

wykonawczego lub postanowienia odmownego, a dla d

ied

do wniesienia za alenie biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytu u

nika - od daty dor czenia

mu zawiadomienia o wszcz ciu egzekucji (art. 795 § 2 k.p.c.). Warto przy tym

raw

wskaza na trafny pogl d wyra any w orzecznictwie S du Najwy szego, zgodnie
z którym dopuszczalne jest za alenie na postanowienie co do nadania klauzuli
wykonalno ci wniesione przez d

nika przed dor czeniem mu zawiadomienia

procesow

Sp

o wszcz ciu egzekucji82.
Nale y odró ni

decyzj

s du o nadaniu klauzuli wykonalno ci, która

przybiera form

postanowienia, od czynno ci technicznoprawnej, jak

jest samo

nadanie klauzuli wykonalno ci. Ró nica pomi dzy tymi instytucjami zaciera si

aru

w szczególno ci w przypadku nadawania klauzuli wykonalno ci o charakterze
deklaratywnym tytu om egzekucyjnym pochodz cym od s du. Zgodnie bowiem z §
214 ust. 1 regulaminu, je eli tytu em egzekucyjnym jest orzeczenie s du albo ugoda
dowa, s d nie wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno ci,

ym
i

chyba e klauzula ma by nadana na rzecz osoby lub przeciwko osobom, które nie
wymienione w tytule egzekucyjnym jako uprawnione lub zobowi zane. Nie
oznacza to jednak, o czym by a mowa ju

powy ej, braku postanowienia s du

o nadaniu klauzuli wykonalno ci. Chodzi tu raczej o brak obowi zku spisania

ut
W

odr bnej sentencji postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno ci, ani eli o nadanie
klauzuli wykonalno ci bez postanowienia. Decyzja s du o nadaniu klauzuli
wykonalno ci (a wi c postanowienie) przybiera wówczas form , niejako materializuje

Ins
tyt

si w formie piecz ci zawieraj cej tre

klauzuli wykonalno ci83.

82

Uchwa a SN z 5.05.1988 r., III CZP 29/88, OSNC 1989, z. 10, poz. 151; uchwa a SN z 2.12.2003 r.,
III CZP 90/03, OSNC 2005, z. 2, poz. 21.
83

E. Wengerek, S dowe post powanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978, s. 162.
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ci

Tre

klauzuli wykonalno ci ustala na podstawie delegacji zawartej w art. 783 § 2

liw
o

Minister Sprawiedliwo ci w drodze rozporz dzenia. Rozporz dzenie z dnia 21
stycznia 2005 r.84 ustali o nast puj ce brzmienie klauzuli wykonalno ci: „W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ... 20 ... r. S d ... w ... stwierdza, e niniejszy tytu
uprawnia do egzekucji w ca

ci/w zakresie ... oraz poleca wszystkim urz dom oraz

osobom, których to mo e dotyczy , aby postanowienia tytu u niniejszego wykona y,

wezwane, udzieli y pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu

ied

a gdy o to prawnie b

jako prawomocne/natychmiast wykonalne”. Ponadto, je eli tytu egzekucyjny zawiera
zas dzenie okre lonej kwoty w walucie obcej, tre

na walut

polsk

d zobowi zuje komornika do przeliczenia zas dzonej kwoty

wed ug

raw

uzupe niona o zwrot: „

klauzuli wykonalno ci winna by

redniego kursu z otego w stosunku do walut obcych

og oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzaj cym przekazanie

rozporz dzenia, je eli klauzul
pocz tkowe

klauzuli

„w

ko cu, zgodnie

z §

1 ust. 2

wykonalno ci zamieszcza si

imieniu

opuszczone.

Sp

nale no ci wierzycielowi". W

Rzeczypospolitej

powy szego

na wyroku, wyrazy

Polskiej”

powinny

zosta

aru

Zgodnie z art. 783 § 1 k.p.c. klauzula wykonalno ci, poza stwierdzeniem, e tytu u
egzekucyjny uprawnia do egzekucji, powinna w razie potrzeby oznacza
egzekucji. Konieczno

zakres

podmiotowego oznaczenia zakresu egzekucji istnieje

klauzul

ym
i

w przypadku zmian podmiotowych, o których mowa w art. 788 § 1 k.p.c. S d nadaj c
wykonalno ci na rzecz lub przeciwko nast pcy prawnemu podmiotu

wymienionego w tre ci tytu u egzekucyjnego, okoliczno

t

powinien oznaczy

w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalno ci. Sentencja takiego postanowienia
nast puj

form : „nada

ut
W

powinna wi c przybra

prawomocnemu wyrokowi

wydanemu przez S d … w dniu… w sprawie …. klauzul

wykonalno ci na

rzecz/przeciwko XY jako nast pcy prawnemu WZ”. Postanowienie to jako wydane na
posiedzeniu niejawnym i zaskar alne, zgodnie z ogólnymi zasadami podlega

Ins
tyt

uzasadnieniu z urz du (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

84

Rozporz dzenie w sprawie okre lenia brzmienia klauzuli wykonalno ci, Dz.U. Nr 17, poz. 154.
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ci

Na zako czenie wskaza

nale y na regu y sporz dzenia tytu u wykonawczego
nika. Zgodnie

liw
o

uwzgl dniaj cego zmiany podmiotowe po stronie wierzyciela lub d

z § 212 regulaminu wewn trznego urz dowania s dów powszechnych, na tytule
egzekucyjnym nale y zamie ci wypis sentencji postanowienia o nadaniu klauzuli
wykonalno ci, a poni ej - klauzul

wykonalno ci. W efekcie tytu wykonawczy

wydany na skutek powsta ego nast pstwa prawnego winien obejmowa

trzy

ied

elementy: tytu egzekucyjny (przyk adowo prawomocne lub natychmiast wykonalne

orzeczenie s du lub ugoda zawarta przed s dem), wypis sentencji postanowienia
o nadaniu klauzuli wykonalno ci na rzecz lub przeciwko nast pcy prawnemu
wskazanego

przybieraj

form

w tytule
piecz ci

o

egzekucyjnym oraz
tre ci

klauzul

raw

podmiotu

okre lonej

we

wykonalno ci

wskazanym

wy ej

rozporz dzeniu Ministra Sprawiedliwo ci w sprawie okre lenia brzmienia klauzuli

5.

Sp

wykonalno ci.

Konkluzje

e przedstawiona w powy szym tek cie

aru

Paradoksalnie mo na by stwierdzi ,

instytucja nadawania klauzuli wykonalno ci na rzecz lub przeciwko nast pcom
prawnym w trybie art. 788 k.p.c. nie jest instrumentem w prawie polskim niezb dnym.

ym
i

Analogiczny skutek w postaci uwzgl dnienia nast pstwa prawnego mo na osi gn
w toku procesu w oparciu o konstrukcj wst pienia do procesu (art. 192 pkt 3 k.p.c.),
a po powstaniu w danej sprawie tytu u egzekucyjnego poprzez wytoczenie

ut
W

powództwa na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie stosunku nast pstwa prawnego.

Jakkolwiek instytucja z art. 788 k.p.c. nie jest instytucj konieczn

dla ostatecznej

realizacji praw wierzyciela egzekwuj cego, tym niemniej stanowi instrument
niezwykle u yteczny z praktycznego punktu widzenia. Chodzi tu zarówno o szybko
i sprawno

Ins
tyt

ustawodawc

post powania klauzulowego - termin jego trwania zosta
okre lony na 3 dni (art. 781

1

przez

k.p.c.), wyra ne uproszczenie

procedowania w porównaniu z post powaniem rozpoznawczym, jak i stosunkowo
niskie koszty post powania klauzulowego.

36

barier

dla zastosowania tej instytucji jest na

ci

Zasadnicz

ony na wierzyciela

liw
o

wymóg wykazania okoliczno ci nast pstwa prawnego jedynie za pomoc dowodów
kwalifikowanych - dokumentu urz dowego albo dokumentu prywatnego z podpisem
urz dowo po wiadczonym. Problem braku tego rodzaju dokumentów ujawnia si

przede wszystkim w odniesieniu do umów cesji wierzytelno ci obj tych tytu em
egzekucyjnym. Zwa ywszy, e prawo materialne, nie wymaga dla umowy przelewu

ied

wierzytelno ci jakiejkolwiek formy szczególnej, poza wymogiem wynikaj cym z art.
511 k.c., w praktyce umowy tego typu zawierane s w zwyk ej formie pisemnej. Taka
forma umowy nie upowa nia nabywcy wierzytelno ci do uzyskania na swoj rzecz

W literaturze przedmiotu, odwo uj c si

raw

klauzuli wykonalno ci w trybie art. 788 k.p.c.

w tym zakresie do rozwi za

przyj tych

w prawie niemiecki, postuluje si wprowadzenie do post powania tocz cego si na
nika albo innych osób w trybie

Sp

podstawie art. 788 k.p.c. mo liwo ci wys uchania d

przewidzianym w art. 760 § 2 k.p.c. (wys uchanie osobiste albo z

enie wyja nie

na pi mie na wezwanie s du) w ka dym przypadku, gdy wierzyciel nie jest w stanie
w przepisanej formie wykaza dokonanych zmian podmiotowych85. Tak wi c, je eli
nik o wiadczy by, e nast pstwo prawne po jego

aru

w toku wys uchania aktualny d

stronie mia o miejsce, s d móg by nada
nikowi

bez

konieczno ci

klauzul

przedstawiania

wykonalno ci przeciwko temu
przez

wierzyciela

dokumentu

ym
i

urz dowego lub dokumentu prywatnego z podpisem urz dowo po wiadczonym.
Orzeczenie s du by oby oparte na odpowiednim zastosowaniu - poprzez art. 13 § 2
k.p.c. - zasady wynikaj cej z art. 229 k.p.c. Natomiast w razie zaj cia nast pstwa
prawnego po stronie wierzyciela, o wiadczenie wskazuj ce na dokonan

ut
W

podmiotu uprawnionego powinno pochodzi
wierzyciela. O wiadczenie z

zmian

od poprzednika prawnego obecnego

one w tym przedmiocie jedynie przez d

nika nie

mo e by uznane za wystarczaj ce. W tym przypadku podstaw prawn odebrania
wyja nie od poprzedniego wierzyciela stanowi stosowany odpowiednio przepis art.

Ins
tyt

761 § 1 k.p.c.

85

M. Muili ski, Post powanie o nadanie klauzuli wykonalno ci …, s. 198.
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,

ci

Warto zauwa

e w podobnym kierunku odformalizowania post powania

liw
o

klauzulowego zmierza, wprowadzone do kodeksu post powania cywilnego w 2004 r.,
rozwi zanie zawarte w art. 7891 k.p.c. Norma ta jednak, z uwagi na swój wyj tkowy

charakter, bez koniecznej zmiany brzmienia art. 788 § 1 k.p.c., nie mo e obecnie
zastosowania do stanów faktycznych przewidzianych w tym przepisie.

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

znale
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