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Hipoteka na nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego w wietle
przepisów o egzekucji z tych mas maj¹tkowych
I.
1. Obci¹¿enie hipotek¹ nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa rolnego lub przedsiêbiorstwa nie stanowi przeszkody do wszczêcia
egzekucji przez zarz¹d przymusowy1 uregulowanej w art. 10641 i nast.
k.p.c. lub egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa
rolnego unormowanej w art. 106414 i nast. k.p.c. Jest natomiast odwrotnie
 wszczêcie jednej lub drugiej egzekucji wy³¹cza w zasadzie mo¿liwoæ
obci¹¿enia po tym zdarzeniu nieruchomoci bêd¹cej sk³adnikiem takiej
masy maj¹tkowej. Dopuszczalnoæ obci¹¿enia w drodze czynnoci prawnej (a wiêc hipotek¹ umown¹) nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad
przedsiêbiorstwa b¹d gospodarstwa rolnego objêtego zarz¹dem przymusowym eliminuje art. 10649 k.p.c., który stanowi, i¿ czynnoci prawne
d³u¿nika dotycz¹ce mienia objêtego zarz¹dem po wszczêciu egzekucji s¹
niewa¿ne; gdy za chodzi o egzekucjê przez sprzeda¿, niedopuszczalnoæ, po jej wszczêciu, dokonania omawianego rozporz¹dzenia wynika

1
Szczegó³owej analizy problematyki dotycz¹cej przedmiotu wymienionej egzekucji
dokonuje M. K r a k o w i a k, Zakres przedmiotowy egzekucji przez zarz¹d przymusowy, PS
2006, nr 1, s. 87 i nast.
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z tego¿ przepisu w zw. z art. 106415 § 1 k.p.c., tudzie¿ z art. 930 § 3
w zw. z art. 106414 § 2 k.p.c.2
Chwilê, od której powstaje wskazany wy¿ej skutek wszczêcia egzekucji przez zarz¹d przymusowy, ustala siê  zgodnie z dyspozycj¹ art.
10649 zd. 2 k.p.c.  wed³ug art. 910 k.p.c. Przeto umowa o ustanowienie
hipoteki na nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) jest niewa¿na, je¿eli w momencie jej zawarcia strony
wiedzia³y o tej egzekucji (art. 910 § 4 k.p.c.). Jak siê jednak wydaje, bez
wzglêdu na wiedzê stron o tym fakcie, skutki wszczêcia egzekucji (ustanowienia zarz¹du przymusowego) powstaj¹ wobec nich tak¿e w nastêpstwie ujawnienia zarz¹du przymusowego  co przewiduje art. 10648 k.p.c.
 w ksiêdze wieczystej tej nieruchomoci, od chwili tego¿ ujawnienia.
Zwi¹zanie chwili powstania okrelonych w art. 10649 k.p.c. skutków
wszczêcia egzekucji z wpisem do ksiêgi wieczystej nie wynika wprawdzie
wprost z treci wymienionego artyku³u, jednak¿e brak takich nastêpstw
odbiera³by temu wpisowi normatywny sens, co by³oby sprzeczne z za³o¿eniem racjonalnoci prawodawcy  to po pierwsze; a po drugie, nale¿y
mieæ na wzglêdzie, ¿e stosownie do treci art. 2 u.k.w.h. nikt nie mo¿e
zas³aniaæ siê nieznajomoci¹ wpisów w ksiêdze wieczystej ani wniosków,
o których uczyniono w niej wzmiankê.
Jak to zaznaczono wy¿ej, równie¿ wszczêcie egzekucji przez sprzeda¿
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego wy³¹cza mo¿liwoæ umownego obci¹¿enia hipotek¹ nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad tych mas
maj¹tkowych. Tak¿e w tym wypadku fakt wszczêcia egzekucji podlega
ujawnieniu w ksiêdze wieczystej (106415 § 2 k.p.c.). I od tej chwili,
a w³aciwie od chwili z³o¿enia wniosku o wpis (art. 29 u.k.w.h.), powstaj¹ wskazane skutki wpisu tej egzekucji (niewa¿noæ zawartej po tej
chwili umowy o ustanowienie hipoteki), za czym przemawia ju¿ nie tylko
funkcjonalna wyk³adnia przepisu nakazuj¹cego ten¿e wpis, ale przes¹dza
o tym stosowany odpowiednio, na podstawie odes³ania z art. 106414 § 2
k.p.c., przepis art. 925 § 1 k.p.c. Poza tym skutki wszczêcia tej egzekucji
2
Z nie ca³kiem jasnego  zlokalizowanego wród przepisów ogólnych o egzekucji
 art. 8191 k.p.c. zdaje siê wynikaæ, ¿e wszczêcie omawianych egzekucji (lub, co zrozumia³e, egzekucji ze sk³adnika przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego) nie wyklucza
natomiast zbycia jednego b¹d drugiego zespo³u produkcyjnego; zbycie to pozostaje bez
wp³ywu na bieg prowadzonego ju¿ postêpowania egzekucyjnego.
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wobec poszczególnych podmiotów, których sfery prawnej dotykaj¹, powstaj¹ od chwili dowiedzenia siê o tym zdarzeniu (art. 925 § 2 w zw.
z art. 106414) § 2 k.p.c. oraz art. 910 § 4 w zw. z art. 10649 zd. 2
i art. 106415 § 1 zd. 2 k.p.c.); przeto umowa o ustanowienie hipoteki
bêdzie niewa¿na, jeli strony w chwili jej zawarcia wiedzia³y o wszczêciu
tej egzekucji.
2. Prowadzenie omawianych egzekucji  rzecz jasna  nie jest ¿adn¹
przeszkod¹ dla ustanowienia hipoteki, je¿eli w sk³ad przedsiêbiorstwa
(gospodarstwa rolnego) d³u¿nika wchodzi okrelone obligacyjne lub
rzeczowe prawo do nieruchomoci, nie za nieruchomoæ jako taka (prawo
w³asnoci nieruchomoci). W takim wypadku w³aciciel nieruchomoci
(nieprowadz¹cy przedsiêbiorstwa ani gospodarstwa rolnego i niebêd¹cy
egzekwowanym d³u¿nikiem) nie jest, co oczywiste, poddany ¿adnym
ograniczeniom, jakie niesie ze sob¹ wszczêcie omawianych egzekucji,
w tym ograniczeniom w zakresie ustanawiania obci¹¿eñ nieruchomoci,
nie wy³¹czaj¹c hipoteki.

3. Zakaz obci¹¿ania nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, objêtych egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy lub przez sprzeda¿, dotyczy  verba legis (por. art. 10649 zd.
1 k.p.c. i ten przepis w zw. z art. 106415 § 1 zd. 2 k.p.c. oraz art. 930
§ 3 w zw. z art. 106414 § 2 k.p.c.)  d³u¿nika prowadz¹cego to przedsiêbiorstwo lub gospodarstwo rolne. Hipotekê umown¹ na takiej nieruchomoci mo¿e natomiast ustanowiæ, choæ tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach i wy³¹cznie za zgod¹ s¹du, zarz¹dca przymusowy,
ustanawiany przez s¹d w myl przepisów dotycz¹cych omawianych
egzekucji. Tak¹ kompetencjê zarz¹dcy, ograniczon¹ w podany wy¿ej
sposób, przewiduje art. 106411 § 1 k.p.c. oraz ten¿e przepis w zw. z art.
106415 § 1 k.p.c.

4. Powy¿sze uwagi dotyczy³y hipoteki umownej. Odrêbn¹ kwesti¹ jest
obci¹¿enie nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa lub
gospodarstwa rolnego, po wszczêciu egzekucji z tych mas maj¹tkowych,
hipotek¹ przymusow¹. W przepisach normuj¹cych te egzekucje zakaz
takiego obci¹¿enia nie zosta³ wprost wyra¿ony. Z ca³¹ pewnoci¹ nie
wynika on z art. 10649 k.p.c. (odpowiednio stosowanego, z mocy art.
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106415 § 1 k.p.c., równie¿ w egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa
lub gospodarstwa rolnego) ani te¿ z art. 930 § 3 w zw. z 106414 § 2
k.p.c. Przywo³ane uregulowania zakazuj¹ bowiem ustanawiania obci¹¿eñ
jedynie w drodze czynnoci prawnych. Rzecz jednak w tym, ¿e nie jest
bynajmniej odosobniony pogl¹d3, i¿ hipoteka przymusowa stanowi swoisty rodek egzekucyjny, z przepisów za dotycz¹cych tych egzekucji
wynika bezporednio (art. 106412 k.p.c.) lub porednio (art. 106416 k.p.c.),
¿e po ich wszczêciu egzekucja wiadczeñ pieniê¿nych ze sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) nie jest mo¿liwa. Przytoczone zapatrywanie co do charakteru hipoteki przymusowej jest co najmniej dyskusyjne. Za tak¹ te¿ nale¿a³oby uznaæ opart¹ na nim supozycjê, jakoby
wymienione przed chwil¹ przepisy uniemo¿liwia³y powstanie rozwa¿anego obci¹¿enia.

II.
5. ¯adna z tych  nazwijmy je umownie, z pewn¹ przesad¹ uniwersalnymi  egzekucji nie wp³ywa sama przez siê na los hipoteki obci¹¿aj¹cej nieruchomoæ wchodz¹c¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, bêd¹cego przedmiotem jednej lub drugiej egzekucji. Co
do egzekucji przez zarz¹d przymusowy jest to oczywiste ju¿ chocia¿by
dlatego, ¿e nie prowadzi ona do zmiany w³aciciela objêtej egzekucj¹ masy
maj¹tkowej. Co prawda na mocy wspomnianego ju¿ art. 106411 k.p.c.
mo¿liwa jest sprzeda¿ przez zarz¹dcê przymusowego  za zezwoleniem
s¹du  nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego); jednak¿e nabycie w takim wypadku nieruchomoci, choæ
dochodzi do niego w toku postêpowania egzekucyjnego, jest nabyciem
pochodnym (na podstawie umowy sprzeda¿y) i jako takie, z braku
odmiennego szczególnego uregulowania, nastêpuje z obci¹¿eniami. W odniesieniu za do egzekucji przez sprzeda¿ wymienionych mas maj¹tkowych, o tym, ¿e hipoteka pozostaje w mocy, pomimo zbycia przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, stanowi expressis verbis art. 106421
k.p.c. Z powodów przed chwil¹ podanych to samo dotyczy skutków
3
Por. np. M. S y c h o w i c z, O charakterze prawnym hipoteki przymusowej i postêpowania o jej ustanowienie, [w:] Ars et usus. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Sêdziego Stanis³awa Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 255 i nast.
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singularnej sprzeda¿y w jej toku  na podstawie art. 106411 § 1 w zw.
z art. 106415 § 1 zd. 2 k.p.c.  nieruchomoci obci¹¿onej wchodz¹cej
w sk³ad tych¿e mas.
6. O ile jednak jest oczywiste, ¿e egzekucje uniwersalne, o których
mowa, nie powoduj¹ same przez siê wyganiêcia hipoteki obci¹¿aj¹cej
nieruchomoæ bêd¹c¹ sk³adnikiem przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), o tyle nie jest oczywiste to, czy i w jaki sposób ich prowadzenie
wp³ywa lub mo¿e wp³ywaæ na mo¿liwoæ uzyskania w ich toku zaspokojenia przez wierzyciela hipotecznego. W wietle normuj¹cych je przepisów nasuwaj¹ siê mianowicie nastêpuj¹ce pytania:
1) czy w przypadku prowadzenia przez wierzyciela hipotecznego
egzekucji z nieruchomoci obci¹¿onej, maj¹cej na celu jego zaspokojenie
(art. 75 u.k.w.h.), mo¿liwe jest wszczêcie egzekucji przez zarz¹d przymusowy lub przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego),
w sk³ad którego wchodzi ta nieruchomoæ, a je¿eli tak  jaki jest los tej
wczeniej wszczêtej egzekucji singularnej i zwi¹zany z tym status wierzyciela hipotecznego;
2) czy w razie wczeniejszego wszczêcia uniwersalnej egzekucji
mo¿e w niej  a jeli tak, to na jakich warunkach  uczestniczyæ wierzyciel
maj¹cy hipotekê na nieruchomoci bêd¹cej sk³adnikiem przedsiêbiorstwa
(gospodarstwa rolnego) oraz czy prowadzenie egzekucji uniwersalnej
wyklucza mo¿liwoæ skierowania przez wierzyciela hipotecznego egzekucji do tej nieruchomoci.
Podobne pytania mo¿na, rzecz jasna, postawiæ, abstrahuj¹c od przedmiotu egzekucji singularnej oraz faktu, ¿e uczestniczy w niej wierzyciel
hipoteczny. Sytuacja jednak tego wierzyciela, dochodz¹cego lub zamierzaj¹cego dochodziæ zaspokojenia w trybie postêpowania egzekucyjnego,
jest o tyle szczególna w porównaniu z wierzycielami niedysponuj¹cymi
hipotek¹, ¿e w³aciciel obci¹¿onej nieruchomoci, stanowi¹cej sk³adnik
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, mo¿e nie byæ jego d³u¿nikiem
osobistym, lecz jedynie rzeczowym4. Nasuwa siê doæ oczywista hipo-

W literaturze istnieje spór o to, czy w³aciciel nieruchomoci niebêd¹cy d³u¿nikiem
osobistym wierzyciela hipotecznego jest jego tzw. d³u¿nikiem rzeczowym, czy te¿ zaledwie osob¹, na której spoczywa obowi¹zek znoszenia egzekucji (por. zamiast wielu
J. P i s u l i ñ s k i, [w:] System prawa prywatnego, t. IV: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek,
4
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teza  która zostanie poddana weryfikacji w toku dalszych rozwa¿añ 
¿e taki lub inny materialnoprawny status wierzyciela hipotecznego nie
pozostaje bez wp³ywu  a przeciwnie  na wzajemne zale¿noci pomiêdzy
egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy lub przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa
lub gospodarstwa rolnego i egzekucj¹ z nieruchomoci bêd¹cej jego
sk³adnikiem, maj¹c¹ na celu zaspokojenie tego wierzyciela. U podstaw
tej hipotezy le¿y inna, taka mianowicie, ¿e omawiane przepisy egzekucyjne
 skoro brak w nich w tym wzglêdzie wyranych i jednoznacznych
postanowieñ  nie zawieraj¹ norm prawa materialnego modyfikuj¹cych
zasady rz¹dz¹ce hipotek¹ i nie zmieniaj¹ jej konstrukcji jako prawa do
zaspokojenia siê, w drodze egzekucji, z obci¹¿onej ni¹ nieruchomoci
(innego jej przedmiotu).

III.
7. Z art. 10646 § 1 k.p.c. wynika, ¿e prowadzenie egzekucji z nieruchomoci czy innego sk³adnika przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa
rolnego stanowi w zasadzie przeszkodê do wszczêcia egzekucji przez
zarz¹d przymusowy nad jednym lub drugim zespo³em produkcyjnym.
Jednak¿e przeszkod¹ tak¹ nie jest, gdy o wszczêcie egzekucji wnosi
wierzyciel prowadz¹cy egzekucjê singularn¹ albo gdy jest oczywiste,
w chwili tego¿ wszczêcia, ¿e wierzyciel ten zostanie zaspokojony w toku
egzekucji przez zarz¹d w okresie szeciu miesiêcy od daty jej wszczêcia;
z natury rzeczy egzekucja singularna nie stanowi przeszkody do wszczêcia
egzekucji przez zarz¹d przymusowy, gdy ta ostatnia zostanie ograniczona
 na podstawie art. 10645 k.p.c.  do czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, nieobejmuj¹cej sk³adnika, z którego prowadzona jest
ta pierwsza. Funkcjonalna wyk³adnia przytoczonego wy¿ej przepisu art.
10646 § 1 k.p.c. uzasadnia stanowisko, ¿e z³o¿enie wniosku o wszczêcie
egzekucji uniwersalnej przez wierzyciela prowadz¹cego egzekucjê ze
sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) jest przes³ank¹ wystarczaj¹c¹ do tego¿ wszczêcia, je¿eli ze sk³adników tych mas maj¹tkowych nie prowadzi egzekucji inny wierzyciel ni¿ ten lub ci, którzy sk³adaj¹
Warszawa 2005, s. 545 i nast.). Jednoznaczne opowiedzenie siê za jednym lub drugim
pogl¹dem nie wydaje siê warunkowaæ ocen w omawianych kwestiach.
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taki wniosek. W innym wypadku, tzn. wtedy, gdy egzekucjê lub egzekucje singularne prowadz¹ równie¿ wierzyciele, którzy takiego wniosku
nie sk³adaj¹, warunkiem wszczêcia egzekucji przez zarz¹d przymusowy
jest, zgodnie z art. 10646 § 1 k.p.c. in fine, mo¿liwoæ uzyskania w niej
zaspokojenia przez tych wierzycieli. Nielogiczne bowiem, a nawet niedorzeczne  a tego nie sposób przypisaæ racjonalnemu prawodawcy 
by³oby takie rozwi¹zanie, zgodnie z którym mo¿liwoæ zaspokojenia
w terminie okrelonym w art. 10646 § 1 k.p.c. in fine wierzyciela prowadz¹cego egzekucjê singularn¹ jest przes³ank¹ wszczêcia egzekucji
przez zarz¹d przymusowy, je¿eli wnosi o to wierzyciel nieprowadz¹cy
dotychczas egzekucji ze sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), a nie jest ni¹, je¿eli wniosek z³o¿y inny wierzyciel prowadz¹cy
egzekucjê singularn¹. Z punktu widzenia interesu wierzyciela prowadz¹cego ju¿ egzekucjê ze sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa
rolnego)  a taki ma na wzglêdzie druga przes³anka zamieszczona w art.
10646 § 1 k.p.c. in fine  jest wszak obojêtne, czy o egzekucjê uniwersaln¹ wnioskuje inny wierzyciel prowadz¹cy egzekucjê singularn¹,
czy wierzyciel, który takiej egzekucji dotychczas nie prowadzi³.
Je¿eli s¹d uzna, ¿e istniej¹ podstawy do wszczêcia omawianej egzekucji uniwersalnej i wyda w tym wzglêdzie odpowiednie postanowienie,
prowadzon¹ dotychczas egzekucjê ze sk³adnika umarza siê z dniem
uprawomocnienia siê tego postanowienia, a wierzyciel (wierzyciele)
prowadz¹cy dotychczas egzekucjê singularn¹ wstêpuje z mocy prawa
do egzekucji przez zarz¹d przymusowy (art. 10646 § 2 k.p.c.). Wypada
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w myl przepisu art. 10646 § 1 k.p.c.
wszczêcie egzekucji przez zarz¹d przymusowy  ze sk³adników, o których mowa w § 2 tego artyku³u  jest mo¿liwe tak¿e wtedy, gdy egzekucja
prowadzona dotychczas z okrelonych sk³adników przedsiêbiorstwa,
w szczególnoci z nieruchomoci, jest egzekucj¹ administracyjn¹. Takie
rozstrzygniêcie mo¿e jednak zapaæ jedynie na wniosek innego wierzyciela
ni¿ prowadz¹cy dotychczas tego rodzaju egzekucjê (i tylko wtedy, gdy
spe³niona jest przes³anka okrelona w tym przepisie in fine). Nie wydaje
siê bowiem, aby art. 106415 § 1 k.p.c. zawiera³ normê prawn¹ przyznaj¹c¹
podmiotowi  którego nale¿noæ podlega z uwagi na swój charakter
egzekucji administracyjnej i który w takiej egzekucji dochodzi zaspoko-
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jenia  w³asn¹ kompetencjê do ¿¹dania zamiany tej egzekucji na egzekucjê s¹dow¹ (przez zarz¹d przymusowy).
Nie jest ca³kiem jasne  co na marginesie nale¿y podnieæ  czy
przewidziane w art. 10646 § 2 k.p.c. jako nastêpstwo wszczêcia egzekucji
uniwersalnej umorzenie egzekucji singularnych nastêpuje z mocy prawa,
czy te¿ na mocy odrêbnego, wydawanego z urzêdu postanowienia o umorzeniu5 (por. art. 823-824 k.p.c.). Zwi¹zanie chwili umorzenia tych egzekucji
z uprawomocnieniem siê postanowienia o wszczêciu egzekucji uniwersalnej zdaje siê jednak przemawiaæ za tym pierwszym rozwi¹zaniem6,
a wiêc umorzenie to dokonuje siê ex lege7, przy czym nastêpuje to, jak
mo¿na s¹dziæ, sukcesywnie, z chwil¹ uprawomocnienia siê wzglêdem
poszczególnych wierzycieli uczestnicz¹cych w tych egzekucjach postanowienia o wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy.
Przepisy art. 10646 k.p.c. (ani ¿adne inne) nie przewiduj¹ przywrócenia do ¿ycia tych umorzonych egzekucji, gdy siê oka¿e, ¿e uczestnicz¹cy w nich wierzyciele nie mog¹ uzyskaæ w egzekucji przez zarz¹d
przymusowy zaspokojenia. Do takich wierzycieli (a nie tylko  na co
prima facie mog³aby wskazywaæ redakcja przepisu  do wierzycieli,
którzy przy³¹czyli siê do egzekucji przez zarz¹d przymusowy na podstawie art. 106412 § 1 k.p.c.) ma jednak zastosowanie art. 106412 § 2
k.p.c.; na mocy tego przepisu nie mo¿e nast¹piæ co prawda przywrócenie tych wczeniejszych egzekucji, ale umo¿liwia on, w sytuacji w nim
przewidzianej (o czym ni¿ej), ponowne wszczêcie takich egzekucji.
8. Sytuacji niejako odwrotnej do wy¿ej omówionej, a wiêc stanu
faktycznego, w którym egzekucja przez zarz¹d przymusowy wyprzedzi³a egzekucjê, któr¹ wierzyciel chcia³by skierowaæ do sk³adnika przedsiêbiorstwa, dotyczy osobny  rzec mo¿na uzupe³niaj¹cy regulacjê zawart¹ w art. 10646  przepis art. 106412 § 1 k.p.c. Zgodnie z jego treci¹

5
Oczywiste jest jedynie, ¿e nie chodzi tutaj o umorzenie na osobny wniosek wierzyciela egzekwuj¹cego.
6
Bezprzedmiotowe jest wiêc pytanie  aktualne w razie opowiedzenia siê za drugim
rozwi¹zaniem  o organ w³aciwy do wydania postanowienia o umorzeniu egzekucji singularnej.
7
Odmiennie J. J a g i e ³ a, Zbieg egzekucji przez zarz¹d przymusowy albo sprzeda¿
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego d³u¿nika z innymi sposobami egzekucji s¹dowej, PPE 2006, nr 1-3, s. 22 i nast.
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po wszczêciu egzekucji przez zarz¹d niedopuszczalne jest prowadzenie
egzekucji wiadczeñ pieniê¿nych8 innymi sposobami z maj¹tku d³u¿nika
wchodz¹cego w sk³ad przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego; niedopuszczalne jest zarówno dalsze prowadzenie dotychczasowych egzekucji singularnych (podlegaj¹cych, jak wiadomo, umorzeniu z mocy art.
10646 § 2 k.p.c.9  por. pkt 7), jak i w³anie wszczynanie po tej chwili
odrêbnych egzekucji tego rodzaju. Wierzyciele egzekwowanego d³u¿nika,
nieprowadz¹cy dotychczas przeciwko niemu egzekucji, mog¹ siê natomiast przy³¹czyæ do egzekucji przez zarz¹d przymusowy (art. 106412 § 1
zd. 2 k.p.c.). Odnosi siê to równie¿ do wierzyciela, którego nale¿noæ
podlega co do zasady egzekucji administracyjnej (art. 106412 § 1 zd. 3
i 4 k.p.c.).
Drogê do egzekucji singularnej otworzy wierzycielom, którzy nie
przy³¹czyli siê do egzekucji przez zarz¹d przymusowy ani nie stali siê jej
uczestnikami z mocy art. 10646 § 2 k.p.c., zakoñczenie tej egzekucji; za
wierzycielom bior¹cym udzia³ w egzekucji przez zarz¹d  jej umorzenie
na podstawie art. 106412 § 4 k.p.c. w sytuacji tam wskazanej lub postanowienie s¹du, o którym mowa w art. 106412 § 2 k.p.c., dopuszczaj¹ce
egzekucjê ze sk³adnika poddanej zarz¹dowi masy maj¹tkowej10. Wed³ug
brzmienia tego ostatniego przepisu s¹d jest w³adny wydaæ takie postanowienie, je¿eli dochody uzyskane w egzekucji przez zarz¹d przymusowy
wskazuj¹, ¿e niemo¿liwe jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli w okresie
szeciu miesiêcy, licz¹c od dnia przy³¹czenia siê do egzekucji ostatniego
wierzyciela, a z ¿¹daniem wszczêcia egzekucji z okrelonego sk³adnika
wyst¹pi wierzyciel, który w tym okresie nie bêdzie zaspokojony.
8
Paragraf 3 omawianego przepisu dopuszcza natomiast prowadzenie egzekucji wiadczeñ niepieniê¿nych oraz egzekucji w celu zniesienia wspó³w³asnoci w drodze sprzeda¿y
publicznej.
9
Z dniem uprawomocnienia siê postanowienia o wszczêciu egzekucji przez zarz¹d
przymusowy.
10
Osobn¹ kwesti¹ jest, czy w egzekucji singularnej, maj¹cej za przedmiot sk³adnik
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego wy³¹czony na podstawie art. 106412 § 2 k.p.c.,
uczestniczyæ mo¿e jedynie wierzyciel, który zg³osi³ wniosek o wszczêcie tej egzekucji, czy
te¿ tak¿e inni wierzyciele, w tym uczestnicz¹cy w egzekucji przez zarz¹d przymusowy.
De lege lata, jak nale¿y s¹dziæ, zasadne jest to drugie stanowisko. Tak (w odniesieniu do
wierzycieli niebior¹cych udzia³u w egzekucji przez zarz¹d przymusowy) J. M u c h a, Nowe
regulacje w kodeksie postêpowania cywilnego, Radca Prawny 2005, nr 3, s. 23.
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Takie sformu³owanie przes³anek wszczêcia egzekucji singularnej
sprawia, ¿e w rzeczy samej nie bardzo wiadomo, jakie s¹ te przes³anki:
czy warunkiem skutecznego wyst¹pienia z wymienionym ¿¹daniem jest
niewystarczaj¹ca do zaspokojenia wszystkich wierzycieli  a wród tych
niezaspokojonych, wierzyciela ¿¹daj¹cego egzekucji singularnej 
wysokoæ dochodów uzyskanych w egzekucji przez zarz¹d w okresie
szeciu miesiêcy od dnia przyst¹pienia do niej ostatniego wierzyciela, czy
mo¿e raczej przes³ank¹ realizacji tego ¿¹dania jest niewystarczaj¹ca do
zaspokojenia wysokoæ dochodów, które mog¹ byæ w tej egzekucji
w takim okresie uzyskane, a wiêc dochodów prognozowanych, i taka¿,
tzn. prognozowana niemo¿noæ zaspokojenia siê w tym terminie wierzyciela wystêpuj¹cego z ¿¹daniem wszczêcia egzekucji singularnej. Funkcjonalna wyk³adnia omawianego uregulowania zdaje siê przemawiaæ za tym
drugim rozwi¹zaniem. Nie wymaga dowodu supozycja, ¿e niejednokrotnie
ju¿ w chwili przyst¹pienia do egzekucji przez zarz¹d kolejnego wierzyciela
wiadomo, i¿ nie jest mo¿liwe uzyskanie w niej w okresie nastêpnych szeciu
miesiêcy zaspokojenia przez wszystkich wierzycieli. Trudno dostrzec racjonalne powody, dla których w takiej sytuacji wierzyciel z góry pozbawiony szans na zaspokojenie w tym terminie (co ustaliæ mo¿na, bior¹c
w szczególnoci pod uwagê wysokoæ wierzytelnoci przys³uguj¹cych jemu
oraz innym wierzycielom uczestnicz¹cym w tej egzekucji, jak równie¿
dochody, jakie dotychczas przynosi³o przedsiêbiorstwo) mia³by byæ pozbawiony do up³ywu tego terminu mo¿liwoci dochodzenia zaspokojenia z takiego
czy innego sk³adnika przedsiêbiorstwa d³u¿nika.
Redakcja analizowanego przepisu nasuwa, obok wy¿ej sygnalizowanej, jeszcze jedn¹ w¹tpliwoæ interpretacyjn¹. Otó¿ stanowi on, verba
legis, i¿ przedmiotem ¿¹dania wierzyciela jest wszczêcie egzekucji ze
sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), za przedmiotem
rozstrzygaj¹cego o tym ¿¹daniu postanowienia s¹du  dopuszczenie
takiej egzekucji. Mo¿na broniæ pogl¹du  acz ze wzglêdu na treæ tej
drugiej dyspozycji nie jest to pogl¹d oczywisty11  ¿e postanowienie,
11
Konkurencj¹ dla powy¿szej hipotezy co do normatywnego sensu przytoczonego
uregulowania jest supozycja, ¿e postanowienie s¹du, o którym mowa, stanowi zaledwie
przes³ankê dla skierowania przez wierzyciela egzekucji do sk³adnika i zajêcia tego sk³adnika
 tak J. J a g i e ³ a, Zbieg egzekucji , s. 29 i nast.
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o którym mowa, bêd¹ce przecie¿ odpowiedzi¹ s¹du na ¿¹dnie wszczêcia egzekucji ze sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), powoduje wszczêcie ¿¹danej egzekucji singularnej i jest równoznaczne
z zajêciem wymienionego w tym postanowieniu sk³adnika. Dalsze czynnoci egzekucyjne nale¿¹ do komornika lub  w wypadku wskazanym
ni¿ej  do administracyjnego organu egzekucyjnego.
Jak ju¿ wczeniej zaznaczono, po wszczêciu egzekucji przez zarz¹d
przymusowy nad przedsiêbiorstwem (gospodarstwem rolnym) nie jest
równie¿ dopuszczalne prowadzenie z jego sk³adnika egzekucji administracyjnej, za wierzyciel, którego nale¿noæ podlega, co do zasady  ze
wzglêdu na jej charakter  takiej egzekucji, mo¿e przyst¹piæ do tocz¹cej
siê egzekucji uniwersalnej (art. 106412 § 1 zd. 3 i 4 k.p.c.). Równie¿
taki wierzyciel, gdy jego zaspokojenie w egzekucji przez zarz¹d w terminie
wskazanym w art. 106412 § 2 k.p.c. bêdzie niemo¿liwe, mo¿e ¿¹daæ
wszczêcia egzekucji z okrelonego sk³adnika poddanej zarz¹dowi masy
maj¹tkowej. Wydane przez s¹d w nastêpstwie tego ¿¹dania postanowienie
o dopuszczeniu egzekucji singularnej otwiera przed tym wierzycielem
drogê do  jak nale¿y s¹dziæ  zaspokojenia w trybie egzekucji administracyjnej ze wskazanego w postanowieniu s¹du sk³adnika, nie za w trybie
egzekucji s¹dowej. Gdyby jednak z ¿¹daniem wszczêcia egzekucji z tego
samego sk³adnika, np. z wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa nieruchomoci, wyst¹pi³ obok wierzyciela dochodz¹cego nale¿noci publicznoprawnej równie¿ inny wierzyciel, s¹d, uwzglêdniaj¹c oba te ¿¹dania,
powinien w postanowieniu o dopuszczeniu tych egzekucji okreliæ  stosuj¹c odpowiednio art. 773 k.p.c.  który organ egzekucyjny, s¹dowy
czy administracyjny, bêdzie w³aciwy do prowadzenia tych egzekucji12.
9. Postawione w pkt 6 pytania o status wierzyciela hipotecznego
w wietle przepisów o egzekucji przez zarz¹d przymusowy sprowadzaj¹
siê w gruncie rzeczy do kwestii, czy i w jakim zakresie przedstawione
w pkt 7 i 8 rozwi¹zania obejmuj¹ tak¿e taki stan rzeczy, w którym egzekucja
singularna dotyczy lub mia³aby dotyczyæ nieruchomoci wchodz¹cej
w sk³ad przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) obci¹¿onej hipotek¹
i mia³aby na celu zaspokojenie wierzyciela hipotecznego: a) bêd¹cego lub

12
Sytuacja, o której mowa, jest ca³kowicie ró¿na od tej, której dotyczy art. 106412
§ 1 zd. 4 k.p.c.
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b) niebêd¹cego zarazem wierzycielem osobistym w³aciciela nieruchomoci. W pierwszej kolejnoci nale¿y poddaæ analizie sytuacjê wymienion¹
w pkt a).
Z dokonanej wy¿ej ogólnej charakterystyki rozwi¹zañ zawartych w art.
10646 i art. 106412 k.p.c. wynika, ¿e rozstrzygniêcie w nich kolizji
pomiêdzy egzekucj¹ ze sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) i egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy na rzecz tej ostatniej (b¹d
przeciwnie) opiera siê na za³o¿eniu, ¿e wierzyciele egzekwuj¹cy lub
zamierzaj¹cy egzekwowaæ swoje nale¿noci, mog¹ zostaæ w niej, w okrelonym terminie, zaspokojeni. Otó¿ wierzyciel hipoteczny bêd¹cy zarazem
wierzycielem osobistym w³aciciela nieruchomoci obci¹¿onej, stanowi¹cej sk³adnik przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), znajduje siê bez
w¹tpienia w gronie takich wierzycieli. Nie z tej racji, ¿e przys³uguje mu
hipoteka, ale dlatego, ¿e jest w³anie wierzycielem osobistym, z tego
bowiem tytu³u mo¿e dochodziæ od w³aciciela tej¿e nieruchomoci zaspokojenia z ca³ego jego maj¹tku, nie za wy³¹cznie z obci¹¿onej hipotek¹
nieruchomoci. Zatem taki wierzyciel, dotychczas nieegzekwuj¹cy wierzytelnoci albo prowadz¹cy ju¿ egzekucjê z nieruchomoci obci¹¿onej
b¹d innego sk³adnika przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, mo¿e
na podstawie art. 10646 § 1 k.p.c. z³o¿yæ wniosek o wszczêcie egzekucji
przez zarz¹d przymusowy nad tymi masami maj¹tkowymi. Z drugiej strony
prowadzenie przez niego egzekucji z nieruchomoci obci¹¿onej hipotek¹
nie jest przeszkod¹ dla wszczêcia egzekucji przez zarz¹d nad obejmuj¹cym
tê nieruchomoæ przedsiêbiorstwem (gospodarstwem rolnym), gdy wniesie
o to inny wierzyciel (osobisty) prowadz¹cy egzekucjê z tej¿e nieruchomoci lub innego sk³adnika tych mas maj¹tkowych lub nawet wierzyciel
nieprowadz¹cy dotychczas egzekucji, je¿eli tylko spe³niona jest przes³anka
okrelona w tym przepisie in fine (por. uwagi w pkt 7). Nast¹pi wówczas
umorzenie egzekucji singularnej, za wierzyciel hipoteczny (i zarazem
osobisty), który j¹ prowadzi³, stanie siê z mocy samego prawa wierzycielem egzekwuj¹cym w egzekucji przez zarz¹d przymusowy.
Mo¿liwoæ uzyskania przez tego wierzyciela zaspokojenia w omawianej egzekucji uniwersalnej czyni te¿  w wietle wspomnianych wy¿ej
za³o¿eñ determinuj¹cych rozwi¹zania przyjête w art. 106412 k.p.c. 
niew¹tpliwym wniosek, ¿e znajduj¹ do niego zastosowanie równie¿ przepisy tego artyku³u. Zatem wierzyciel ten nie mo¿e po wszczêciu egzekucji
przez zarz¹d przymusowy skierowaæ egzekucji do nieruchomoci obci¹112
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¿onej, wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego
(jak te¿, rzecz oczywista, do innego sk³adnika), mo¿e natomiast przyst¹piæ do egzekucji przez zarz¹d. Droga do egzekucji z obci¹¿onej nieruchomoci (jak te¿ z innych sk³adników przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego) zostanie dla takiego wierzyciela otwarta  analogicznie jak
dla wierzycieli niedysponuj¹cych hipotek¹  w wypadkach zaistnienia
okolicznoci wskazanych w pkt 8.
Z powy¿szych uwag wynika, ¿e odnonie do wierzyciela hipotecznego
bêd¹cego zarazem wierzycielem osobistym w³aciciela obci¹¿onej nieruchomoci, wobec którego zostanie wszczêta lub jest ju¿ prowadzona
egzekucja przez zarz¹d przymusowy nad przedsiêbiorstwem (gospodarstwem rolnym) obejmuj¹cym tê nieruchomoæ, mo¿e ulec lub ulega niejako
zawieszeniu mo¿liwoæ realizacji hipoteki, tj. dochodzenia zaspokojenia
z tej nieruchomoci (w drodze egzekucji z niej). Ograniczenie to jest
jednak, rzec by mo¿na, rekompensowane wst¹pieniem ex lege (w sytuacji
przewidzianej w art. 10646 k.p.c.) lub dopuszczalnoci¹ przyst¹pienia
(w oparciu o art. 106412 § 1 k.p.c.) do egzekucji przez zarz¹d przymusowy i mo¿liwoci¹ uzyskania w niej zaspokojenia z dochodów uzyskanych w toku zarz¹du.
Przy podziale tych dochodów wierzyciel hipoteczny  który uczestniczy w nim nie z racji przys³uguj¹cego mu zabezpieczenia, ale z tego
wzglêdu, ¿e egzekwowany d³u¿nik jest jego d³u¿nikiem osobistym  nie
korzysta wszak¿e z ¿adnych przywilejów, z jakich korzysta³by w wypadku egzekucji z obci¹¿onej nieruchomoci, a wiêc w szczególnoci
z pierwszeñstwa przed wierzycielami niedysponuj¹cymi hipotek¹. Nie ulega
bowiem w¹tpliwoci, ¿e  co do podzia³u tej kwoty  zawarte w art.
106413 § 3 k.p.c. globalne odes³anie do przepisów ogólnych o podziale
sumy uzyskanej z egzekucji i przepisów o podziale sumy uzyskanej
z egzekucji z nieruchomoci nie obejmuje tych uregulowañ zawartych
w odes³anych przepisach, które gwarantuj¹ uprzywilejowan¹ kolejnoæ
zaspokojenia wierzytelnociom zabezpieczonym hipotek¹; nie obejmuje
tych uregulowañ ze wzglêdu na ich nieadekwatnoæ13 do egzekucji przez
zarz¹d przymusowy. Rozwi¹zanie, o którym mowa, jest bowiem kon13
Ogólnie na temat techniki i zakresu stosowania przepisów odes³anych zob. A. W o l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej, Warszawa
1999, s. 83.
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sekwencj¹ to¿samoci przedmiotu egzekucji oraz przedmiotu hipoteki zabezpieczaj¹cej egzekwowan¹ wierzytelnoæ i wynika z istoty hipoteki jako
prawa zapewniaj¹cego wierzycielowi uprzywilejowan¹ mo¿liwoæ zaspokojenia siê z wartoci nieruchomoci obci¹¿onej, realizowanego w drodze
egzekucji z tego¿ przedmiotu; zbycie nieruchomoci w toku takiego postêpowania egzekucyjnego powoduje wyganiêcie hipoteki. Rzecz jasna,
¿adna z tych okolicznoci uzasadniaj¹cych uprzywilejowanie wierzytelnoci hipotecznej w egzekucji singularnej z przedmiotu hipoteki nie
wystêpuje w wypadku egzekucji przez zarz¹d przymusowy nad przedsiêbiorstwem (gospodarstwem rolnym) obejmuj¹cym ten¿e przedmiot14.
Przy okazji nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sporód przepisów szczególnych stanowi¹cych o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomoci  do których tak¿e, jak wspomniano, odsy³a art. 106413 § 3 k.p.c.
 do podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji przez zarz¹d przymusowy nie
mo¿e znaleæ zastosowania, z takich jak przytoczone wy¿ej lub równie
oczywistych powodów, w szczególnoci przepis art. 1036 k.p.c., z wyj¹tkiem zawartego w nim unormowania dotycz¹cego wierzycieli egzekwuj¹cych i pracowników. Wierzyciel, któremu przys³uguje hipoteka na
nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad podlegaj¹cej egzekucji przez zarz¹d
przymusowy masy maj¹tkowej, bêd¹cy jednoczenie wierzycielem osobistym egzekwowanego d³u¿nika, uczestniczy zatem w podziale sumy
uzyskanej z tej egzekucji tylko wtedy, je¿eli j¹ wszcz¹³, wst¹pi³ do niej
ex lege z mocy art. 10646 § 2 k.p.c. lub przy³¹czy³ siê do tej egzekucji
na podstawie art. 106412 § 1 k.p.c., a wiêc je¿eli przys³uguje mu status
wierzyciela egzekwuj¹cego.
10. Zgo³a inna wydaje siê byæ  na p³aszczynie przepisów o egzekucji
przez zarz¹d przymusowy  sytuacja wierzyciela hipotecznego niebêd¹cego wierzycielem osobistym w³aciciela nieruchomoci obci¹¿onej hipotek¹, wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
Hipotezê tê determinuje stanowisko, wyra¿one w pkt 6 (a porednio 

14
Przypadkowo mo¿e siê zdarzyæ, ¿e realizowana w toku egzekucji przez zarz¹d
przymusowy wierzytelnoæ zabezpieczona hipotek¹ bêdzie przy podziale uzyskanej sumy
korzystaæ z uprzywilejowanej kolejnoci zaspokajania; ale nie z racji takiego zabezpieczenia, lecz z uwagi na swój charakter, a wiêc gdy jest np. wierzytelnoci¹, o której mowa
w art. 1025 § 1 pkt 2, 3 lub 6 k.p.c.
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równie¿ w pkt 9), i¿ przepisy o nowych rodzajach egzekucji nie zmieniaj¹
konstrukcji hipoteki i bêd¹cej jej korelatem odpowiedzialnoci rzeczowej,
a wiêc tego, ¿e taki wierzyciel mo¿e dochodziæ z tytu³u hipoteki egzekucyjnego zaspokojenia wobec w³aciciela nieruchomoci obci¹¿onej
wy³¹cznie z substancji tej nieruchomoci, zamienionej w toku sprzeda¿y
egzekucyjnej na kwotê pieniê¿n¹, nie za z innego jego mienia. Ergo taki
wierzyciel nie mo¿e egzekwowaæ swojej nale¿noci z dochodów przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), obejmuj¹cego nieruchomoæ obci¹¿on¹, uzyskanych w toku egzekucji przez zarz¹d przymusowy. Ma to,
jak s¹dzimy, istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia kolizji pomiêdzy egzekucj¹ singularn¹, któr¹ prowadzi lub chcia³by prowadziæ taki wierzyciel
a egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy, a wiêc dla rozstrzygniêcia, czy
i w jakim zakresie maj¹ zastosowanie do takiego wierzyciela unormowania
zawarte w art. 10646 i art. 106412 § 1 i 2 k.p.c.
Przechodz¹c do analizy tej kwestii nale¿y na wstêpie zaznaczyæ, ¿e
poza sporem wydaje siê byæ teza, i¿ wierzyciel taki (uprawniony wzglêdem w³aciciela nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa lub
gospodarstwa rolnego wy³¹cznie z hipoteki) nie mo¿e ¿¹daæ wszczêcia
egzekucji uniwersalnej. Z punktu widzenia ochrony interesów wierzyciela, o którym mowa, istotne znaczenie ma jednak nie to, czy mo¿e on
z³o¿yæ taki wniosek, lecz kwestie nastêpuj¹ce:
1) czy po wszczêciu egzekucji z obci¹¿onej hipotek¹ nieruchomoci,
stanowi¹cej sk³adnik przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, maj¹cej
na celu jego zaspokojenie, mo¿liwe jest wszczêcie egzekucji przez zarz¹d
przymusowy nad t¹ mas¹ maj¹tkow¹, gdy z takim wnioskiem wyst¹pi
wierzyciel osobisty prowadz¹cy egzekucjê z tej¿e nieruchomoci lub innego
jej sk³adnika albo wierzyciel, który dotychczas ¿adnej singularnej egzekucji ze sk³adnika przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) nie prowadzi³;
2) czy po wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy nad przedsiêbiorstwem (gospodarstwem rolnym) obejmuj¹cym nieruchomoæ
obci¹¿on¹ hipotek¹ wierzyciel hipoteczny uprawniony wobec egzekwowanego d³u¿nika wy³¹cznie z hipoteki mo¿e skierowaæ w jej toku egzekucjê do tej nieruchomoci.
Odnosz¹c siê do pierwszej ze wskazanych kwestii nale¿y stwierdziæ,
¿e prowadzenie egzekucji z nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przed-
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siêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), maj¹cej na celu zaspokojenie wierzyciela hipotecznego, o którym mowa, nie wyklucza wszczêcia na wniosek
innego wierzyciela egzekucji przez zarz¹d przymusowy jedynie w przypadku ograniczenia takiej egzekucji  na podstawie art. 10645 k.p.c. 
do czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego nieobejmuj¹cej tej
nieruchomoci. Poza tym wypadkiem prowadzenie wspomnianej egzekucji singularnej stanowi, naszym zdaniem, nieusuwaln¹ przeszkodê dla
egzekucji przez zarz¹d przymusowy. Zgodnie bowiem z cytowanym ju¿
art. 10646 § 1 k.p.c. wszczêcie wymienionej egzekucji uniwersalnej
po wszczêciu egzekucji ze sk³adnika przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa
rolnego  jest mo¿liwe jedynie wówczas (por. uwagi poczynione w pkt
7), gdy oczywistym jest, i¿ wierzyciele prowadz¹cy egzekucje singularne, inni ni¿ sk³adaj¹cy wniosek o egzekucjê przez zarz¹d, bêd¹ zaspokojeni w toku tej egzekucji w terminie 6 miesiêcy od daty jej wszczêcia. Ziszczenie siê tego warunku w stosunku do wierzyciela
hipotecznego, wobec którego w³aciciel nieruchomoci obci¹¿onej,
wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, odpowiada wy³¹cznie rzeczowo, jest a limine wykluczone, gdy¿  o czym
by³a mowa  jego zaspokojenie mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w drodze egzekucji
z obci¹¿onej nieruchomoci, do której to, jako do przedmiotu hipoteki,
ograniczona jest odpowiedzialnoæ rzeczowa.
W myl cytowanego ju¿ kilkakrotnie art. 106412 § 1 k.p.c. wszczêcie
egzekucji przez zarz¹d przymusowy powoduje, ¿e niedopuszczalne staje
siê poszukiwanie w jej toku przez innych wierzycieli zaspokojenia swoich
nale¿noci (pieniê¿nych) w drodze egzekucji ze sk³adników tego przedsiêbiorstwa. Wierzyciele ci mog¹ natomiast przy³¹czyæ siê do egzekucji
przez zarz¹d przymusowy. Poza umorzeniem takiej egzekucji w wypadku
przewidzianym w art. 106412 § 4 k.p.c., drogê do wszczêcia egzekucji
singularnych otworzyæ mo¿e poszczególnym wierzycielom jedynie
postanowienie s¹du o jej dopuszczeniu (o wy³¹czeniu oznaczonego sk³adnika do osobnej egzekucji), którego podstawê faktyczn¹ stanowi¹
okolicznoci okrelone w § 2 tego artyku³u, omówione bli¿ej w pkt 8.
Nie wydaje siê, by przytoczone unormowania art. 106412 § 1 i 2 k.p.c.
obejmowa³y swoim zakresem równie¿ wierzyciela hipotecznego niebêd¹cego wierzycielem osobistym w³aciciela nieruchomoci obci¹¿onej,
wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), a wiêc
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wierzyciela, dla którego  o czym by³a mowa  wy³¹cznym sposobem
dochodzenia zaspokojenia od tego¿ w³aciciela jest egzekucja z obci¹¿onej
nieruchomoci.
Za³ó¿my jednak na chwilê, ¿e na mocy przepisu art. 106412 § 1 k.p.c.
po wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy nad przedsiêbiorstwem
(gospodarstwem rolnym) równie¿ taki wierzyciel nie mo¿e skierowaæ
egzekucji do obci¹¿onej nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad tych mas
maj¹tkowych.
W lad za tym nale¿a³oby przyj¹æ które z dwóch nasuwaj¹cych siê
alternatywnych rozwi¹zañ:
a) dla wierzyciela, o którym mowa, rozpoczyna siê wraz ze wszczêciem omawianej egzekucji uniwersalnej swoisty okres karencyjny
w egzekwowaniu wierzytelnoci hipotecznej od w³aciciela obci¹¿onej
nieruchomoci i trwa do umorzenia tej egzekucji na podstawie art. 106412
§ 4 k.p.c. lub jej zakoñczenia w inny sposób;
b) wierzyciel taki mo¿e na podstawie przepisu zd. 2 § 1 art. 106412
k.p.c. przyst¹piæ do egzekucji przez zarz¹d przymusowy i nastêpnie,
choæby natychmiast, ¿¹daæ na podstawie art. 106412 § 2 k.p.c.  wobec,
mo¿na powiedzieæ, konstrukcyjnej niemo¿noci uzyskania zaspokojenia
w tej egzekucji (p. wy¿ej)  dopuszczenia przez s¹d egzekucji singularnej z obci¹¿onej nieruchomoci (wy³¹czenia tej nieruchomoci do
osobnej egzekucji).
To pierwsze rozwi¹zanie odracza  bez przekonuj¹cego powodu 
w istocie na czas nieokrelony zaspokojenie wierzyciela hipotecznego,
preferuj¹c interesy wierzycieli, wobec których w³aciciel obci¹¿onej nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) jest d³u¿nikiem osobistym, tylko dlatego, ¿e egzekucja przez zarz¹d
przymusowy, w której ci ostatni mog¹ uzyskaæ zaspokojenie, zosta³a
wszczêta przed skierowaniem przez wierzyciela hipotecznego egzekucji
do tej nieruchomoci. Drugie za ze wskazanych rozwi¹zañ razi sztucznoci¹, ¿eby nie powiedzieæ  jest niedorzeczne. Opiera siê bowiem na
za³o¿eniu, ¿e do egzekucji móg³by przyst¹piæ podmiot, co do którego
a priori (ze wskazanych wy¿ej konstrukcyjnych powodów) mo¿na
stwierdziæ, i¿ nie uzyska w niej w jakimkolwiek zakresie zaspokojenia.
Opisane konsekwencje stosowania unormowania zawartego w art.
106412 § 1 i 2 k.p.c. do wierzyciela hipotecznego, o którym mowa,
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wskazuj¹ na jego nieadekwatnoæ do materialnoprawnego statusu takiego
wierzyciela. Tym samym usprawiedliwiaj¹ wysuniêt¹ uprzednio hipotezê,
¿e regulacje te swoim zakresem tego¿ wierzyciela nie obejmuj¹15. Podobnie jak nie obejmuj¹ wierzyciela egzekwuj¹cego roszczenie o wiadczenie
niepieniê¿ne maj¹ce za przedmiot jaki sk³adnik przedsiêbiorstwa lub
gospodarstwa rolnego (p. § 3 powo³anego artyku³).

IV.
11. Zgodnie z art. 106416 § 1 k.p.c.  którego treæ jest podobna do
treci art. 10646 § 1 k.p.c.  prowadzenie egzekucji singularnej jest
przeszkod¹, ale tylko przeszkod¹ wzglêdn¹, do wszczêcia egzekucji przez
sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego); jej wszczêcie mo¿e
nast¹piæ, je¿eli wnosi o to d³u¿nik lub wierzyciel prowadz¹cy egzekucjê,
a tak¿e gdy jest oczywiste, ¿e egzekucja przez sprzeda¿ doprowadzi do
zaspokojenia wierzycieli, którzy wczeniej wszczêli egzekucjê. Zasadnicza
ró¿nica, w porównaniu z egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy, polega na
tym, ¿e wniosek o wszczêcie egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa
(gospodarstwa rolnego), z którego sk³adnika jest ju¿ prowadzona egzekucja,
mo¿e z³o¿yæ równie¿ d³u¿nik. Natomiast relacje pomiêdzy poszczególnymi
okolicznociami umo¿liwiaj¹cymi, mimo wczeniejszego skierowania do
sk³adnika egzekucji singularnej, wszczêcie egzekucji przez sprzeda¿
przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) wydaj¹ siê byæ analogiczne do
wyinterpretowanych w pkt 7, w drodze wyk³adni funkcjonalnej art.
10646 § 1 k.p.c., odnonie do przes³anek warunkuj¹cych dopuszczalnoæ
wszczêcia w takiej sytuacji egzekucji przez zarz¹d przymusowy. Otó¿
nale¿y, naszym zdaniem, przyj¹æ  z powodów wymienionych w tym¿e
pkt 7  ¿e poza przypadkiem z³o¿enia wniosku o egzekucjê przez sprzeda¿
przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) przez wszystkich wierzycieli
15
Tylko wtedy, gdyby wyniki wyk³adni jêzykowej i systemowej jednoznacznie wskazywa³y na okrelone znaczenie przepisu, nale¿a³oby zaniechaæ  zgodnie z regu³¹ interpretatio cessat in claris  próby poszukiwania innego jego sensu w drodze wyk³adni
funkcjonalnej. Je¿eli brzmienie przepisu nie wyklucza (przez sw¹ jednoznacznoæ) ró¿nego
jego rozumienia, nale¿y bez w¹tpienia odrzuciæ takie, które prowadzi do absurdalnych
z punktu widzenia spo³ecznego lub ekonomicznego konsekwencji (z uzasadnienia orzeczenia SN z 8 maja 1998 r., OSN 1999, nr 1, poz. 7); por. Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne.
Czêæ ogólna, Warszawa 2003, s. 74.
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prowadz¹cych dotychczas egzekucje z jego sk³adników, w ka¿dym innym
wypadku warunkiem dopuszczalnoci wszczêcia takiej egzekucji jest oczywistoæ uzyskania w niej zaspokojenia przez wierzyciela czy wierzycieli
prowadz¹cych egzekucje ze sk³adników tych mas maj¹tkowych; niezale¿nie od tego, czy z wnioskiem o to wszczêcie wystêpuje d³u¿nik, który
z wierzycieli prowadz¹cych egzekucjê singularn¹ czy wierzyciel takiej
egzekucji nieprowadz¹cy. Nale¿y dodaæ, ¿e realnoæ (oczywistoæ) perspektywy uzyskania zaspokojenia w egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa przez wierzyciela lub wierzycieli prowadz¹cych dotychczas
egzekucje singularne umo¿liwia wszczêcie omawianej egzekucji uniwersalnej równie¿ w wypadku, gdy egzekucja ze sk³adnika jest egzekucj¹
administracyjn¹; równoczenie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wierzyciel, którego
nale¿noæ, ze wzglêdu na jej charakter, podlega takiej egzekucji, nie jest
legitymowany do z³o¿enia wniosku o wszczêcie egzekucji s¹dowej przez
sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego (patrz odpowiednio
uwagi w pkt 7 dotycz¹ce egzekucji przez zarz¹d przymusowy).
Przepisy o egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa
rolnego) nie przewiduj¹ wyranie  jak to czyni art. 10645 k.p.c. w odniesieniu do egzekucji przez zarz¹d przymusowy  ograniczenia tej egzekucji do tak czy inaczej wyró¿nionej czêci tych zespo³ów produkcyjnych. Nie jest co prawda oczywisty, ale chyba mo¿liwy do obrony pogl¹d,
¿e ograniczenie, o którym mowa, jest jednak mo¿liwe, a jego podstawê
stanowiæ mo¿e stosowany odpowiednio  w wyniku globalnego odes³ania zawartego w art. 106414 § 2 k.p.c.  art. 946 § 1 k.p.c. Wraz
z przyjêciem tego, jak podkrelono, dyskusyjnego16 rozwi¹zania nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e tak¹ czêci¹ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego),
stanowi¹c¹ samodzielnie przedmiot egzekucji przez sprzeda¿, mo¿e byæ
 per analogiam do art. 10645 k.p.c.  czêæ gospodarczo wyodrêbniona,
o wartoci wystarczaj¹cej do zaspokojenia wierzycieli. Mo¿liwoæ ograPrzedstawiona hipoteza co do mo¿liwoci ograniczenia egzekucji przez sprzeda¿ do
czêci przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), choæ racjonalna, mo¿e budziæ w¹tpliwoci
zwi¹zane z przewidzian¹ w art. 106422 k.p.c. odpowiedzialnoci¹ nabywcy za zobowi¹zania
zwi¹zane z prowadzeniem tego¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego). Nie jest bowiem
jasne, jak nale¿a³oby rozwi¹zaæ kwestiê tej odpowiedzialnoci w przypadku rozwa¿anego
ograniczenia egzekucji do czêci wymienionych zespo³ów produkcyjnych.
16
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niczenia egzekucji przez sprzeda¿ wymienionych mas maj¹tkowych do
ich czêci oznacza³aby, ¿e przes³anka, o której mowa w art. 106416 § 1
zd. 1 in fine, jest bezprzedmiotowa, gdy sk³adnik, z którego prowadzona
jest egzekucja singularna, nie nale¿y do tej czêci.
Analogicznie do rozwi¹zania przyjêtego w art. 10646 § 2 k.p.c. przepis
art. 106416 § 2 k.p.c. stanowi, ¿e z dniem uprawomocnienia siê postanowienia s¹du wszczynaj¹cego egzekucjê przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), wczeniej wszczête egzekucje ze sk³adników tych mas maj¹tkowych umarza siê, za uczestnicz¹cy w nich
wierzyciele przystêpuj¹ ex lege17 do wymienionej egzekucji uniwersalnej. Równie¿ ten przepis wyranie nie rozstrzyga, czy umorzenie nastêpuje z mocy prawa, czy na podstawie orzeczenia w³aciwego organu
egzekucyjnego. Skoro jednak ustawodawca i tutaj powi¹za³ chwilê
umorzenia egzekucji singularnych z dat¹ uprawomocnienia siê postanowienia o wszczêciu egzekucji przez sprzeda¿, okolicznoæ ta wydaje
siê przemawiaæ za pierwszym ze wskazanych rozwi¹zañ (por. pkt 7).
Umorzenie to nale¿y uznaæ za definitywne, brak jest bowiem przepisu,
który pozwala³by podj¹æ na nowo te umorzone egzekucje.
12. W sytuacji odwrotnej do omówionej w pkt 11  a wiêc gdy
egzekucja przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego
wyprzedza egzekucjê (wiadczeñ pieniê¿nych) ze sk³adnika jednej lub
drugiej masy  ta pierwsza egzekucja (uniwersalna) stanowi nieusuwaln¹ przeszkodê do wszczêcia tej drugiej (singularnej). Norma taka
nie zosta³a co prawda wys³owiona w osobnym przepisie (por. art.
106412 § 1 k.p.c.), ale jej obowi¹zywanie nie mo¿e byæ kwestionowane.
Skoro bowiem, o czym by³a mowa w poprzednim punkcie, w myl art.
106416 § 2 k.p.c. prowadzenie egzekucji przez sprzeda¿  jeli w przewidzianych w § 1 tego artyku³u okolicznociach mo¿e byæ i zostanie
wszczêta  wyklucza dalsze prowadzenie, równolegle z ni¹, wczeniej
wszczêtych egzekucji singularnych (podlegaj¹ one ex lege umorzeniu),
to z tego uregulowania a fortiori wynika, ¿e niedopuszczalne jest wsz-

17
Ró¿nica terminologiczna pomiêdzy sformu³owaniem art. 10646 § 2 (gdzie mowa
jest o dniu uprawomocnienia oraz o wst¹pieniu wierzycieli) i analizowanym art. 106416
§ 2 (w którym wystêpuje chwila uprawomocnienia siê oraz przyst¹pienie wierzycieli)
pozbawiona jest, jak nale¿y s¹dziæ, jakiegokolwiek znaczenia merytorycznego.

120

Hipoteka na nieruchomoci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa...

czynanie egzekucji wiadczeñ pieniê¿nych ze sk³adnika przedsiêbiorstwa
lub gospodarstwa rolnego, je¿eli toczy siê omawiana egzekucja uniwersalna, chyba ¿e ta dotyczy czêci przedsiêbiorstwa b¹d gospodarstwa
rolnego (patrz pkt 11 in medio) nieobejmuj¹cej tego sk³adnika. Inni ni¿
prowadz¹cy tê egzekucjê wierzyciele egzekwowanego d³u¿nika mog¹ siê
 na podstawie art. 927 w zw. z art. 106414 § 2 k.p.c.  do niej przy³¹czyæ;
nie mog¹ natomiast, jak wywiedziono, skutecznie skierowaæ egzekucji
(wiadczeñ pieniê¿nych) do poszczególnych sk³adników przedsiêbiorstwa
lub gospodarstwa rolnego18.
W wypadku z³o¿enia wniosku o wszczêcie takiej egzekucji, nie za
wniosku w sprawie przy³¹czenia siê do prowadzonej egzekucji uniwersalnej, komornik powinien, jak siê wydaje, postêpowanie egzekucyjne
wywo³ane tym wnioskiem umorzyæ na podstawie art. 824 § 1 pkt 2
k.p.c.19
Egzekucja przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego)
jest, co oczywiste  podobnie jak egzekucja przez zarz¹d przymusowy
 egzekucj¹ wiadczeñ pieniê¿nych, nie mo¿e wiêc do niej przy³¹czyæ
siê, z natury rzeczy, wierzyciel, któremu przys³uguje stwierdzone tytu³em
wykonawczym uprawnienie do wiadczenia niepieniê¿nego, maj¹cego za
przedmiot taki czy inny sk³adnik przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego). Jest to, naszym zdaniem, dostateczna przes³anka, by  mimo braku
w przepisach reguluj¹cych omawian¹ egzekucjê uniwersaln¹ odpowiednika art. 106412 § 3 k.p.c.  przyj¹æ, w drodze wyk³adni funkcjonalnej,
¿e norma wykluczaj¹ca mo¿liwoæ wszczêcia w jej toku egzekucji ze
sk³adnika wymienionych zespo³ów produkcyjnych nie obejmuje swym
zakresem wszczêcia egzekucji wiadczenia niepieniê¿nego maj¹cego za
przedmiot taki sk³adnik.
13. Postawione w pkt 6 pytanie o sytuacjê egzekucyjn¹ wierzyciela
hipotecznego w wietle przepisów o egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) sprowadza siê w istocie do kwestii, czy
i jakim zakresie przedstawione wy¿ej unormowania ogólne zbiegu egzekucji przez sprzeda¿ wymienionych mas maj¹tkowych i egzekucji z ich

18
Nie mog¹ równie¿  przy³¹czaj¹c siê do egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa
(gospodarstwa rolnego)  ¿¹daæ wy³¹czenia okrelonego sk³adnika do osobnej egzekucji.
19
Por. J.J a g i e ³ a, Zbieg egzekucji..., s. 17 i nast.
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sk³adnika, wynikaj¹ce z art. 106416 k.p.c., obejmuj¹ równie¿ taki wypadek
zbiegu, gdy tym sk³adnikiem jest lub mia³aby byæ nieruchomoæ obci¹¿ona
hipotek¹, a wierzycielem egzekwuj¹cym jest lub mia³by byæ wierzyciel
hipoteczny.
Nasuwa siê hipoteza, ¿e stosowanie zgodnego z ogólnym wzorcem
lub odmiennego sposobu rozstrzygniêcia konkurencji pomiêdzy egzekucj¹ z obci¹¿onej nieruchomoci, której stron¹ jest (mia³by byæ) wierzyciel hipoteczny, i egzekucj¹ przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) obejmuj¹cego tê nieruchomoæ zale¿y  z analogicznych
przyczyn jak w przypadku zbiegu tej pierwszej z egzekucj¹ przez zarz¹d
przymusowy, wskazanych w pkt 9 i 10 oraz w pkt 6 in fine  od tego,
czy w³aciciel obci¹¿onej nieruchomoci jest zarazem d³u¿nikiem osobistym wierzyciela hipotecznego, czy te¿ odpowiada wy³¹cznie rzeczowo
(z tytu³u hipoteki). Rozwiniêciem powy¿szej hipotezy s¹ nastêpuj¹ce
supozycje.
W pierwszej z wymienionych sytuacji do zbiegu egzekucji z obci¹¿onej
nieruchomoci maj¹cej na celu zaspokojenie tego¿ wierzyciela i egzekucji
przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego znajduj¹, co
do zasady, zastosowanie regu³y ogólne, przedstawione w pkt 11 i 12. Tak
wiêc w szczególnoci prowadzenie egzekucji z obci¹¿onej nieruchomoci, której stron¹ jest wierzyciel hipoteczny, bêd¹cy zarazem wierzycielem
osobistym egzekwowanego d³u¿nika, nie stanowi przeszkody do wszczêcia egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego)
obejmuj¹cego tê nieruchomoæ, o ile spe³nione s¹ przes³anki przewidziane
w art. 106416 § 1 k.p.c.; wierzyciel hipoteczny sta³by siê wówczas wierzycielem egzekwuj¹cym w tej drugiej egzekucji20. Uprzednie za wszczêcie egzekucji przez sprzeda¿ wymienionych mas maj¹tkowych uniemo¿liwia wszczêcie (w jej toku ) w celu zaspokojenia takiego wierzyciela
egzekucji singularnej; mo¿e on przy³¹czyæ siê do tej pierwszej i w jej
toku poszukiwaæ zaspokojenia na równi z innymi wierzycielami egzekwuj¹cymi (por. uwagi w pkt 9)21.

20
Taki wierzyciel mo¿e te¿ sam z³o¿yæ wniosek o wszczêcie egzekucji przez sprzeda¿
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
21
O w¹tpliwociach, jakie mog¹ budziæ powy¿sze konstatacje, patrz dalej w tekcie.
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Jeli natomiast wierzyciel hipoteczny nie jest wierzycielem osobistym
w³aciciela obci¹¿onej nieruchomoci, a wiêc gdy ten odpowiada wobec
niego tylko rzeczowo, prowadzenie egzekucji z tej nieruchomoci w celu
realizacji hipoteki a limine wy³¹cza  ze wzglêdu na konstrukcyjn¹
niemo¿noæ uzyskania przez takiego wierzyciela hipotecznego zaspokojenia w egzekucji uniwersalnej  mo¿liwoæ wszczêcia w jej toku
egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, chyba
¿e by³aby ona ograniczona do czêci tych mas maj¹tkowych, nieobejmuj¹cych nieruchomoci obci¹¿onej (patrz pkt 11 in medio). Uprzednie
wszczêcie egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa nie wyklucza za
 tak jak nie stoi na przeszkodzie wszczêciu egzekucji wiadczenia niepieniê¿nego, którego przedmiotem jest sk³adnik przedsiêbiorstwa (por. pkt
12 in fine)  wszczêcia w jej toku na wniosek takiego wierzyciela hipotecznego egzekucji z obci¹¿onej nieruchomoci, bowiem jedynie w drodze
takiej egzekucji mo¿e on dochodziæ swojej nale¿noci od d³u¿nika wy³¹cznie rzeczowego.
Przedstawione wy¿ej stanowisko  opieraj¹ce siê, jak wskazano na
wstêpie tego punktu, na tych samych przes³ankach, które leg³y u podstaw
stanowiska przyjêtego w pkt 9 i 10 odnonie do sytuacji egzekucyjnej
wierzyciela hipotecznego w wietle uregulowañ dotycz¹cych egzekucji
przez zarz¹d przymusowy  mo¿e spotkaæ siê z opozycj¹, jako w istotnej
swej czêci sprzeczne (jak mo¿na by, prima facie, twierdziæ) z treci¹
art. 106421 § 1 k.p.c. Przepis ten stanowi  o czym ju¿ wspomniano w pkt
5  ¿e egzekucyjna sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego)
nie narusza, a wiêc nie powoduje wyganiêcia hipoteki ci¹¿¹cej na nieruchomoci wchodz¹cej w jego sk³ad22, a jej wartoæ podlega zaliczeniu
na cenê nabycia. Taka treæ wymienionego przepisu zdaje siê wymuszaæ wniosek  odmienny od wysuniêtej wy¿ej hipotezy  ¿e wierzyciel
hipoteczny, choæby by³ zarazem wierzycielem osobistym egzekwowanego d³u¿nika, nie mo¿e byæ stron¹ egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) obejmuj¹cego obci¹¿on¹ nieruchomoæ
i uzyskaæ w niej zaspokojenia zabezpieczonej hipotek¹ wierzytelnoci; nie
mo¿e, gdy¿ zgodnie z zasad¹ akcesoryjnoci hipoteki zaspokojenie wie-

22

Ani nie narusza innych praw rzeczowych obci¹¿aj¹cych sk³adniki przedsiêbiorstwa.
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rzytelnoci hipotecznej musia³oby prowadziæ do wyganiêcia hipoteki, to
za wyklucza ten przepis.
Otó¿ wbrew pozorom cytowany art. 106421 § 1 k.p.c. wyprowadzonego z niego przed chwil¹ wniosku nie wymusza; przepis ten bowiem
nie ma, jak s¹dzimy, takiej treci normatywnej, jak¹ apriorycznie za³o¿ono
w powy¿szym wywodzie. Z jego brzmienia wynika jedynie to, ¿e egzekucyjna sprzeda¿ przedsiêbiorstwa, jako taka, nie powoduje wyganiêcia hipoteki na nieruchomoci bêd¹cej jego sk³adnikiem, nie za to, ¿e
w wypadku prowadzenia egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) hipoteka nie mo¿e wygasn¹æ wskutek zaspokojenia
zabezpieczonej ni¹ wierzytelnoci. Kwestia wp³ywu zaspokojenia wierzytelnoci hipotecznej na los prawny hipoteki i udzia³u (w celu uzyskania
tego¿ zaspokojenia) wierzyciela, któremu przys³uguje hipoteka, w egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) obejmuj¹cego nieruchomoæ obci¹¿on¹, pozostaje poza zakresem normowania
tego przepisu. Brak w ustawie wyranego przepisu przewiduj¹cego
uzupe³nienie ceny nabycia przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego
(obni¿onej zgodnie z dyspozycj¹ art. 106421 k.p.c.) w wypadku, gdy
wierzyciel osobisty egzekwowanego d³u¿nika, maj¹cy zastawnicze prawo
rzeczowe na sk³adniku tych mas maj¹tkowych, staje siê  z tego pierwszego tytu³u  stron¹ egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa i znajduje
w niej zaspokojenie zabezpieczonej tym prawem wierzytelnoci, jest s³abym
ogniwem przedstawionego stanowiska, ale go nie dezawuuje. Mo¿na
bowiem broniæ pogl¹du, ¿e lukê tê da siê wype³niæ, stosuj¹c odpowiednio,
per analogiam, przepis art. 1037 § 1 k.p.c.
Reprezentowane tutaj stanowisko jest  czego mamy wiadomoæ 
wybitnie dyskusyjne. Jednak jego odrzucenie jest równoznaczne z supozycj¹, ¿e ustawodawca stworzy³ unormowanie ca³kowicie nieracjonalne.
Za takie bowiem nale¿y uznaæ rozwi¹zanie, zgodnie z którym wierzyciel
hipoteczny, wobec którego egzekwowany d³u¿nik ponosi równie¿ odpowiedzialnoæ osobist¹, a wiêc ca³ym maj¹tkiem, nie mo¿e byæ stron¹
egzekucji przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), tj. nie
mo¿e ani przy³¹czyæ siê do takiej egzekucji wszczêtej na ¿¹danie innego
wierzyciela, ani te¿ ¿¹daæ jej wszczêcia tylko dlatego, ¿e jego wierzytelnoæ wobec egzekwowanego d³u¿nika jest zabezpieczona hipotek¹ na
sk³adniku wymienionych zespo³ów produkcyjnych. Za³o¿enie racjonalno-
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ci prawodawcy przemawia za odst¹pieniem od takiej interpretacji jego
wypowiedzi, która prowadzi do wyników sprzecznych z tym za³o¿eniem.
Oczywistym postulatem de lege ferenda  o ile taki sposób egzekucji
mia³by przetrwaæ  wydaje siê byæ zmiana przepisów o egzekucji przez
sprzeda¿ przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego), i to zmiana zasadnicza, jednoznacznie respektuj¹ca prawo wszystkich wierzycieli osobistych
do zaspokojenia siê z ca³ego maj¹tku d³u¿nika w powi¹zaniu z ochron¹
rzeczowych praw zastawniczych i zarazem czyni¹ca egzekucyjne nabycie przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) nabyciem atrakcyjnym
dla nabywcy. W³aciwym rozwi¹zaniem by³oby, naszym zdaniem, przyjêcie jako zasady, ¿e rzeczowe prawa zastawnicze ci¹¿¹ce na sk³adnikach
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego w wyniku tej egzekucji
wygasaj¹, za wierzyciele, którym prawa te przys³uguj¹, podlegaj¹ zaspokojeniu z zastosowaniem prawa odrêbnoci  tak jak to jest przy
sprzeda¿y przedsiêbiorstwa w postêpowaniu upad³ociowym (zob. art. 314
pr. upad³. i napr.).
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