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Notarialny tytu³ egzekucyjny
I. Podstaw¹ egzekucji jest tytu³ wykonawczy, je¿eli ustawa nie stanowi
inaczej (art. 776 zd. 1 k.p.c.). Tytu³em egzekucyjnym jest dokument
urzêdowy, stwierdzaj¹cy istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a zarazem istnienie i zakres obowi¹zku wiadczenia d³u¿nika. Nadanie za
klauzuli wykonalnoci tytu³owi egzekucyjnemu ma znaczenie generalnego
dozwolenia egzekucji na podstawie danego tytu³u egzekucyjnego1. Przez
nadanie tej klauzuli s¹d stwierdza, ¿e tytu³ egzekucyjny odpowiada wszelkim
przepisanym przez prawo wymaganiom, od których uzale¿niona jest
mo¿noæ wszczêcia egzekucji w ogólnoci2. Klauzula wykonalnoci definiowana te¿ jest jako akt s¹dowy wyra¿aj¹cy stwierdzenie s¹du, ¿e tytu³
uprawnia do egzekucji, oraz oznaczenie w razie potrzeby jej zakresu3.
M. Muliñski natomiast uwa¿a, ¿e klauzula wykonalnoci jest szczegó³owo
uregulowan¹ i sformalizowan¹ treci¹ postanowienia s¹du zezwalaj¹cego
na przymusow¹ realizacjê wiadczeñ cywilnoprawnych4.
Oznacza to, ¿e bez tytu³u wykonawczego (tytu³u egzekucyjnego
zaopatrzonego w klauzulê wykonalnoci) nie mo¿na w ogóle stosowaæ
przeciwko danej osobie lub jej mieniu rodków przymusu.
1
Z.  w i e b o d a, Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego. Czêæ druga: Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, Warszawa 2004.
2
W. S i e d l e c k i, Komentarz do k.p.c., Warszawa 1976, s. 1106.
3
A. M a r c i n i a k, Podstawa egzekucji s¹dowej (tytu³ wykonawczy), £ód 1991, s. 125.
4
M. M u l i ñ s k i, Zakoñczenie postêpowania klauzulowego, Przegl¹d S¹dowy 2001,
nr 1, s. 75.
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II. Zgodnie z art. 777 § 1 k.p.c. tytu³ami egzekucyjnymi s¹ (obok
orzeczeñ s¹dów lub orzeczeñ referendarzy s¹dowych prawomocnych lub
podlegaj¹cych natychmiastowemu wykonaniu, ugód s¹dowych, wyroków s¹dów polubownych, ugód zawartych przed mediatorem) tak¿e
cztery rodzaje aktów notarialnych:
1) akt notarialny, w którym d³u¿nik podda³ siê egzekucji i który obejmuje
obowi¹zek zap³aty sumy pieniê¿nej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co
do gatunku, ilociowo w akcie oznaczonych, albo te¿ obowi¹zek wydania
rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomoci lub statku wpisanego do rejestru, gdy termin zap³aty, uiszczenia lub wydania jest w akcie
wskazany  art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.;
2) akt notarialny, w którym d³u¿nik podda³ siê egzekucji i który obejmuje
obowi¹zek zap³aty sumy pieniê¿nej do wysokoci w akcie wprost okrelonej albo oznaczonej za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okrela
warunki, które upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadzenia przeciwko d³u¿nikowi egzekucji na podstawie tego aktu o ca³oæ lub czêæ roszczenia,
jak równie¿ termin, do którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie temu
aktowi klauzuli wykonalnoci  art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.;
3) akt notarialny, w którym w³aciciel nieruchomoci albo wierzyciel
wierzytelnoci obci¹¿onych hipotek¹, niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym,
podda³ siê egzekucji z obci¹¿onej nieruchomoci albo wierzytelnoci w celu
zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, je¿eli wysokoæ wierzytelnoci
podlegaj¹cej zaspokojeniu jest w akcie okrelona wprost albo oznaczona
za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej i gdy akt okrela warunki, które
upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadzenia egzekucji o czêæ lub ca³oæ
roszczenia, jak równie¿ wskazany jest termin, do którego wierzyciel mo¿e
wyst¹piæ o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnoci  art. 777 § 1
pkt 6 k.p.c.;
4) akt notarialny, w którym niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym w³aciciel ruchomoci lub prawa, obci¹¿onych zastawem rejestrowym albo
zastawem, poddaje siê egzekucji z obci¹¿onych sk³adników w celu zaspokojenia zastawnika  art. 777 § 3 k.p.c.

III. Akt notarialny jest jedn¹ z czynnoci notarialnych. Prawo o notariacie nie zawiera legalnej definicji czynnoci notarialnej. Z art. 1 § 1
tej ustawy wynika jedynie wniosek, ¿e o tym, do jakich czynnoci powo³any
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jest notariusz, decyduje forma notarialna, przy czym i to pojêcie nie zosta³o
zdefiniowane. Trafne jest spostrze¿enie, ¿e nie ma to¿samoci pojêcia
czynnoæ notarialna i czynnoæ prawna. Jest przecie¿ poza sporem,
¿e czynnoci prawnej dokonuje osoba sk³adaj¹ca owiadczenie woli,
a notariusz jedynie nadaje temu owiadczeniu okrelony kszta³t formalny.
Nie zawsze jednak tak jest, np. przy powiadczeniu podpisu, daty, przyjêciu dokumentu na przechowanie itp. Przepisy kodeksu cywilnego przewiduj¹ ró¿ne formy czynnoci prawnej, a je¿eli tak, to nie ma te¿ to¿samoci pojêcia forma czynnoci prawnej  forma notarialna5.
Czynnoci notarialnych dokonuje wy³¹cznie notariusz lub jego zastêpca (asesor notarialny). Przy dokonywaniu czynnoci notariusz powinien
czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych
osób, dla których czynnoæ notarialna mo¿e spowodowaæ skutki prawne.
Notariusz jest zobowi¹zany udzielaæ stronom wyjanieñ dotycz¹cych
dokonywanych czynnoci, w tym pouczaæ o uprawnieniach urzêdu
skarbowego dotycz¹cych wartoci przedmiotu czynnoci, o podstawie
prawnej i o sposobie obliczania op³aty skarbowej i podatku od darowizny
oraz zaniechaniu ich poboru. Akty i dokumenty powinny byæ sporz¹dzane
w sposób zrozumia³y i przejrzysty, choæ oczywicie bardzo czêsto wymogi
prawne dotycz¹ce konkretnej czynnoci powoduj¹, ¿e strony nie s¹
w stanie w pe³ni zrozumieæ jej treci lub odbiega ona od ich wyobra¿eñ
lub oczekiwañ. W takich sytuacjach rola notariusza polegaæ musi na
cierpliwym wyjanieniu sensu i skutków poszczególnych zapisów objêtych czynnoci¹6.
Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie7
notariusz sporz¹dza akt notarialny, je¿eli wymaga tego przepis prawa lub
taka jest wola stron, jednym s³owem  akt notarialny jest sporz¹dzany
dla udokumentowania czynnoci prawnej lub zdarzenia prawnego, je¿eli
ustawa zastrzega tak¹ formê lub taka jest wola stron.

5
G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ notariusza, [w:] III Kongres Notariuszy
RP, red. R. Sztyk, Warszawa-Kluczbork 2006.
6
P. L a n g o w s k i, Notariat, Lex Omega.
7
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 369).
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W art. 92 pr. o not. ustawodawca okreli³ przes³anki formalne aktu
notarialnego, czyli minimalny wymóg, od którego zale¿y, i¿ akt, z uwagi
na szczególn¹ formê, przybiera w ten sposób postaæ dokumentu urzêdowego. Niedope³nienie zatem którejkolwiek z tych przes³anek sprawia,
¿e akt sporz¹dzony zosta³ niezgodnie z prawem i nie ma mocy dokumentu
urzêdowego. Na gruncie tego przepisu brak jest podstaw do konstruowania istotnych i mniej istotnych wymogów formalnych aktu notarialnego,
które mog¹ mieæ wp³yw na treæ dokumentu urzêdowego8.
Zgodnie z tym artyku³em niezbêdne elementy aktu notarialnego to:
okrelenie dnia, miesi¹ca i roku sporz¹dzenia aktu, a w razie potrzeby lub
na ¿¹danie strony  godziny i minuty rozpoczêcia i podpisania aktu, miejsca
sporz¹dzenia aktu, imiê, nazwisko i siedzibê kancelarii notariusza, a je¿eli
akt sporz¹dzi³ zastêpca notariusza  nadto imiê i nazwisko zastêpcy, imiona,
nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych,
nazwê i siedzibê osób prawnych lub innych podmiotów bior¹cych udzia³
przy sporz¹dzeniu aktu, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób
dzia³aj¹cych w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pe³nomocników, a tak¿e innych osób obecnych, owiadczenia stron, z powo³aniem
siê w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, stwierdzenie, na
¿¹danie stron, faktów i istotnych okolicznoci, które zasz³y przy spisywaniu aktu, stwierdzenie, ¿e akt zosta³ odczytany, przyjêty i podpisany,
podpisy bior¹cych udzia³ przy sporz¹dzeniu aktu oraz osób obecnych
i wreszcie podpis notariusza.
Poza tym, jeli akt notarialny dotyczy czynnoci prawnej, akt ten
powinien zawieraæ treci istotne dla tej czynnoci. Ponadto akt notarialny
powinien zawieraæ inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia
w akcie wynika z prawa o notariacie, z przepisów szczególnych albo z woli
stron. Akt notarialny przed podpisaniem powinien byæ odczytany przez
notariusza lub przez inn¹ osobê w jego obecnoci. Przy odczytaniu aktu
notariusz powinien siê przekonaæ, ¿e osoby bior¹ce udzia³ w czynnoci
dok³adnie rozumiej¹ treæ oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich
wol¹. Je¿eli akt notarialny jest sporz¹dzony na dwóch lub wiêcej arkuszach,
to arkusze te powinny byæ ponumerowane, parafowane i po³¹czone.
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IV. Charakter owiadczenia d³u¿nika o poddaniu siê egzekucji aktem
notarialnym by³ przedmiotem wielu publikacji9. W literaturze przedmiotu
wskazywano, ¿e:
1) Owiadczenie d³u¿nika o poddaniu siê egzekucji jest czynnoci¹
prawa materialnego10. A. Jakubecki uwa¿a, ¿e nie mo¿e to byæ czynnoæ
procesowa, gdy¿ owiadczenie to nie jest sk³adane przez osobê bêd¹c¹
stron¹ jakiegokolwiek postêpowania cywilnego, a poza tym nie jest sk³adane
ani w toku postêpowania cywilnego, ani te¿ w zwi¹zku z jakimkolwiek
postêpowaniem cywilnym11. To, ¿e przepisy o poddaniu siê egzekucji
umiejscowione zosta³y w kodeksie postêpowania cywilnego, nie odbiera
im charakteru czynnoci materialnej, gdy¿ o jej charakterze decyduje treæ
przepisu, a nie jej usytuowanie. F. Zedler stwierdza, ¿e owiadczenie to
jest czynnoci¹ materialnoprawn¹, zosta³o jednak¿e zmodyfikowane przez
uzupe³niene przepisami prawa procesowego dotycz¹cego skutków tego
owiadczenia  tj. skutkiem procesowym w postaci powstania tytu³u
egzekucyjnego12. Podobne stanowisko prezentuje Z. wieboda13. Zgadza
siê z nimi P. Gil, okrelaj¹c owiadczenie d³u¿nika jako czynnoæ materialnoprawn¹, która na gruncie prawa procesowego wywo³uje daleko
id¹ce implikacje14.
9
Zob. A. M a r c i n i a k, W kwestii owiadczenia d³u¿nika o poddaniu siê egzekucji,
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 1989; E. G n i e w e k, Akt notarialny jako
tytu³ egzekucyjny, [w:] Problematyka prawna prywatyzacji notariatu polskiego, PoznañKluczbork 1996, s. 46 i nast.; A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym, Rejent 1998, nr 12, s. 62-92; F. Z e d l e r, Poddanie siê egzekucji aktem notarialnym, Rejent 1998, nr 7-8, s. 56-74; K. K n o p p e k, Akt notarialny jako tytu³ egzekucyjny,
Pañstwo i Prawo 1991, nr 12, s. 56-74, s. 67-73; Z.  w i e b o d a, Nadanie przez s¹d
klauzuli wykonalnoci aktowi notarialnemu, Przegl¹d S¹dowy 1999, nr 3, s. 56-69; G. B i e n i e k, Akt notarialny jako tytu³ egzekucyjny, Nowy Przegl¹d Notarialny, 1999, nr 3, s. 3641; M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli wykonalnoci aktom notarialnym, Nowy Przegl¹d Notarialny 2002, nr 1, s. 18-34; P. G i l, Tytu³ egzekucyjny w postaci aktu notarialnego
wg przepisów art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c., Rejent 2000, nr 1, s. 30-67.
10
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 61; A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 68;
P. G i l, Tytu³ egzekucyjny , s. 45; M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 19. Odmienne stanowisko reprezentuj¹ K. K n o p p e k (Akt notarialny , s. 68) i A. M a r c i n i a k
(W kwestii , s. 69), którzy uwa¿aj¹, ¿e jest to czynnoæ prawa procesowego.
11
A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 65.
12
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 61.
13
Z.  w i e b o d a, Nadanie przez s¹d , s. 62.
14
P. G i l, Tytu³ egzekucyjny , s. 45.
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2) Poddanie siê egzekucji jest jednostronn¹ czynnoci¹ prawn¹. Przed
nowelizacj¹ art. 777 k.p.c. kwestia ta by³a przedmiotem sporu wród
autorów. A Marciniak sta³ na stanowisku, ¿e jest to dwustronna czynnoæ
prawna, gdzie owiadczenie woli wierzyciela z³o¿one zosta³o w sposób
dorozumiany przez fakt z³o¿enia podpisu na akcie notarialnym15. Wiêkszoæ jednak autorów sta³a na stanowisku, ¿e jest to jednostronna czynnoæ prawna. Ustaw¹ z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów16 zosta³ dodany do art. 777 k.p.c. § 2, wyjaniaj¹c
istniej¹ce w tym zakresie w¹tpliwoci. Stanowi on, ¿e owiadczenie
o poddaniu siê egzekucji d³u¿nik mo¿e z³o¿yæ w odrêbnym akcie notarialnym, co przes¹dza fakt, i¿ jest to jednostronna czynnoæ prawna.
3) Owiadczenie o poddaniu siê egzekucji mo¿e dotyczyæ d³ugu
przysz³ego. K. Knoppek uwa¿a, ¿e owiadczenie o poddaniu siê egzekucji
wywo³uje skutki prawne tak¿e wtedy, gdy roszczenie materialnoprawne,
którego dotyczy, w ogóle nie powsta³o17. Wed³ug niego d³u¿nik mo¿e
poddaæ siê egzekucji obowi¹zku zwrotu pieniêdzy pod warunkiem, ¿e
otrzyma te pieni¹dze od wierzyciela w ci¹gu pewnego czasu od sporz¹dzenia aktu. Inaczej uwa¿a E. Gniewek, który odrzuca mo¿liwoæ z³o¿enia
owiadczenia o poddaniu siê egzekucji wzglêdem d³ugu przysz³ego, gdy¿
brak jest tu miejsca na przedwczesn¹ zapobiegliwoæ przysz³ego wierzyciela nak³aniaj¹cego przysz³ego d³u¿nika do z³o¿enia owiadczenia o poddaniu
siê egzekucji, je¿eli zwarcie umowy zobowi¹zuj¹cej do wiadczenia jest
odroczone18.
4) Problematyczna jest nadal kwestia kauzalnoci lub abstrakcyjnoci
owiadczenia d³u¿nika. P. Gil twierdzi, ¿e w owiadczeniu d³u¿nika o poddaniu siê egzekucji dostrzec nale¿y cechê kauzalnoci czynnoci objêtej
aktem. Czynnoæ tê uznaæ nale¿y za czynnoæ formalnie kauzaln¹, gdy¿
w odrêbnym akcie o poddaniu siê egzekucji wskazaæ nale¿y zobowi¹zanie
i jego podstawê prawn¹, co do której poddanie ma nast¹piæ, a to przemaA. M a r c i n i a k, Podstawa egzekucji s¹dowej, £ód 1991, s. 89-95.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.
Nr 149, poz. 703).
17
K. K n o p p e k, Akt notarialny , s. 68-69; tak samo A. J a k u b e c k i, Poddanie
siê egzekucji ; F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 67; M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli ,
s. 20.
18
E. G n i e w e k, Akt notarialny jako , s. 55. Takie samo stanowisko zajmuje P. G i l,
Tytu³ egzekucyjny , s. 48 i 53.
15

16
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wia za obowi¹zkiem wskazania kauzy19. Inaczej uwa¿a K. Knoppek, który
twierdzi, ¿e czynnoæ ta ma charakter czynnoci abstrakcyjnej20. Natomiast
A. Jakubecki s¹dzi, ¿e mówienie o kauzalnoci albo abstrakcyjnoci poddania siê egzekucji umieszcza ten problem na niew³aciwej p³aszczynie
badawczej. Kauzalnoæ odnosi siê do czynnoci prawnych przysparzaj¹cych, natomiast poddanie siê egzekucji przysporzeniem nie jest21.
5) Poddanie siê egzekucji jest najczêciej stosowane w przypadku
zobowi¹zañ umownych, jednak¿e nie ma przeszkód, aby poddanie siê
egzekucji dotyczy³o zobowi¹zañ z innych stosunków prawnych, z których wynika obowi¹zek wiadczeñ przewidzianych w art. 777 § 1 pkt
4 i 5 k.p.c., np. w zakresie odpowiedzialnoci odszkodowawczej ex delicto22.
6) D³u¿nik mo¿e poddaæ siê egzekucji tylko z oznaczonego (czêci)
swojego maj¹tku23. Wynika to z regu³ wyk³adni, ¿e skoro mo¿na wiêcej
(czyli poddaæ siê egzekucji w ogóle), to mo¿na i mniej (poddaæ siê
z okrelonego maj¹tku)24. Sprowadza siê to do tego, ¿e egzekucja z wy³¹czonego maj¹tku spod egzekucji lub ponad kwotê okrelon¹ w tytule
egzekucyjnym nie jest dopuszczalna25. W tym ostatnim przypadku egzekucja bêdzie dopuszczalna co do pewnej górnej granicy na podstawie
aktu notarialnego opatrzonego klauzul¹ wykonalnoci. Za co do kwoty
przekraczaj¹cej  wymagane jest prowadzenie postêpowania s¹dowego
w celu uzyskania tytu³u26.
7) Poddanie siê egzekucji mo¿e byæ dokonane pod warunkiem27. Wynika
to wprost z treci art. 7861 k.p.c., który zosta³ dodany ustaw¹ z dnia 2
P. G i l, Tytu³ egzekucyjny , s. 50. Wniosek taki wyprowadzi³ z treci sentencji
wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 19 marca 1975 r., III CRN 368/74 (OSNCP 1976, poz.
86).
20
K. K n o p p e k, Akt notarialny , s. 68.
21
A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 68-69.
22
Tam¿e, s. 64.
23
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 68; P. G i l, Tytu³ egzekucyjny , s. 59; M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 22.
24
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 68.
25
P. G i l, Tytu³ egzekucyjny , s. 59.
26
Tam¿e, s. 59.
27
K. K n o p p e k, Akt notarialny , s. 69-70; E. W e n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 173; P. G i l, Tytu³ egzekucyjny ,
s. 61; F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 68; A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 83
i nast.; M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 22.
19
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lipca 2004 r. o zmianie ustawy  kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw28. Stanowi on, ¿e w postêpowaniu o nadanie
klauzuli wykonalnoci aktowi notarialnemu, który okrela warunki do
prowadzenia egzekucji na podstawie takiego aktu, wierzyciel powinien
udowodniæ spe³nienie tych warunków za pomoc¹ dokumentu urzêdowego lub prywatnego z podpisem urzêdowo powiadczonym  art. 786 § 1
k.p.c. Nie dotyczy to wypadku, gdy warunkiem tym jest spe³nienie przez
d³u¿nika wiadczenia w okrelonym terminie. S¹d nadaje wtedy klauzulê
po up³ywie tego terminu.
A. Jakubecki rozgranicza tu dwa zagadnienia:
 warunkowe poddanie siê egzekucji w takim znaczeniu, ¿e powstanie
tytu³u egzekucyjnego uzale¿nione by³oby od zaistnienia warunku oraz
 uzale¿nienie samego wykonania tytu³u egzekucyjnego od warunku29.
Art. 786 § 1 k.p.c. dotyczy wy³¹cznie sytuacji, gdy od warunku
uzale¿niono wykonanie tytu³u egzekucyjnego (aktu notarialnego), natomiast nie jest dopuszczalne uzale¿nienie od warunku powstanie takiego
tytu³u30.
Szczególnej wagi nabiera problem warunków na tle art. 777 § 1 pkt
5 k.p.c., gdy akt okrela warunki, które upowa¿niaj¹ wierzyciela do
prowadzenia przeciwko d³u¿nikowi egzekucji. F. Zedler uwa¿a, ¿e powinny one byæ ³¹czone z samym zaspokojeniem wierzyciela, poniewa¿
gdyby wierzyciel wszcz¹³ egzekucjê w sytuacji, kiedy nie przys³ugiwa³o
mu jeszcze prawo zaspokojenia siê z maj¹tku d³u¿nika, d³u¿nik móg³by
broniæ siê powództwem przeciwegzekucyjnym  opozycyjnym31.
V. Rozwi¹zanie przewidziane w art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., a obejmuj¹ce
obowi¹zek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej (ruchomej lub nieruchomej), znane by³o ju¿ kodeksowi postêpowania cywilnego powsta³emu z po³¹czenia rozporz¹dzeñ Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29
listopada 1930 r.  Kodeks postêpowania cywilnego32 i z 27 padziernika

28
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804).
29
A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 84.
30
Tam¿e, s. 84.
31
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 71-72.
32
Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r.  Kodeks
postêpowania cywilnego (Dz.U. z 1930 r. Nr 83, poz. 651).
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1932 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce prawo o s¹dowem postêpowaniu
egzekucyjnem33, og³oszonych jako tekst jednolity z dnia 1 grudnia 1932 r.34
 art. 527 pkt 5 tego kodeksu.
Akt notarialny wymieniony w art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. oprócz
owiadczenia o poddaniu siê egzekucji powinien zawieraæ:
1) Oznaczenie podmiotów  tj. wierzyciela i d³u¿nika
Poniewa¿ owiadczenie d³u¿nika jest czynnoci¹ prawa materialnego,
dlatego te¿ do jego z³o¿enia wymagane jest:
 posiadanie zdolnoci prawnej (dotyczy to podmiotów niebêd¹cych
osobami fizycznymi, czyli osoby prawne, oraz jednostek organizacyjnych
niebêd¹cych osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnoæ
prawn¹),
 w przypadku osoby fizycznej posiadanie pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych (osoby fizyczne posiadaj¹ce ograniczon¹ zdolnoæ do
czynnoci prawnych  15 k.c.35  mog¹ dokonaæ poddania siê egzekucji,
ale jedynie w tych sprawach, w których mog¹ dzia³aæ samodzielnie 
w pozosta³ych sprawach dzia³a za nich przedstawiciel ustawowy), a nie
zdolnoci s¹dowej i procesowej36.
 materialne pe³nomocnictwo do z³o¿enia takiego owiadczenia (szczególne  z³o¿one w formie aktu notarialnego  art. 99 k.c.). Owiadczenie
d³u¿nika nie mo¿e byæ dotkniête wadami (brak wiadomoci lub swobody
 art. 82 k.c., b³¹d  art. 84 k.c., groba  art. 87 k.c., podstêp  art.
86 k.c.), natomiast skutki tego owiadczenia mog¹ byæ uzale¿nione od
warunku lub terminu37.
33
Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 padziernika 1932 r. 
Przepisy wprowadzaj¹ce prawo o s¹dowem postêpowaniu egzekucyjnem (Dz.U. z 1932 r.
Nr 93, poz. 804).
34
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 grudnia 1932 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu kodeksu postêpowania cywilnego (Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz.
934).
35
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pón.
zm.)
36
A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 67; M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 19. M. Muliñski twierdzi, ¿e poniewa¿ w przy nadawaniu klauzuli s¹d nie bada
ani zdolnoci prawnej, ani zdolnoci do czynnoci prawnych, s¹d musi ustaliæ, ¿e wierzyciel
i d³u¿nik jako strony postêpowania klauzulowego posiadaj¹ zdolnoæ s¹dow¹, procesow¹
i legitymacjê procesow¹.
37
A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 67.
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2) wiadczenie, które ma byæ spe³nione i obejmuje:
 zap³atê sumy pieniê¿nej, która mo¿e byæ okrelona w walucie polskiej
lub obcej38 (je¿eli zobowi¹zanie zap³aty wynikaj¹ce z okrelonego stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony zosta³o okrelone w walucie obcej39).
Innego zdania jest M. Muliñski, który uwa¿a, i¿ skoro art. 358 § 1 k.c.
stanowi, ¿e z zastrze¿eniem wyj¹tków w ustawie przewidzianych, zobowi¹zania pieniê¿ne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mog¹ byæ
wyra¿one tylko w pieni¹dzu polskim  s¹d powinien odmówiæ nadania
klauzuli wykonalnoci aktowi notarialnemu obejmuj¹cemu wiadczenie
w obcej walucie, jeli mo¿liwoæ wyra¿enia zobowi¹zania w takiej walucie nie wynika z przepisu szczególnego40.
Je¿eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytu³om egzekucyjnym
zas¹dzaj¹cym wiadczenie w walucie obcej s¹d zgodnie z art. 783 § 1
k.p.c. nada klauzulê wykonalnoci, zobowi¹zuj¹c komornika do przeliczenia zas¹dzonej kwoty na walutê polsk¹ wed³ug redniego kursu z³otego
w stosunku do walut obcych, og³oszonego przez Narodowy Bank Polski
w dniu poprzedzaj¹cym przekazanie nale¿noci wierzycielowi.
 uiszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilociowo (ale ju¿
nie jakociowo) w akcie oznaczonych  chodzi tu wiêc o umowy dostawy,
darowizny i zamiany rzeczy oznaczonych co do gatunku i wniesienie na
rzecz spó³ki prawa cywilnego lub spó³ek prawa handlowego aportu
w postaci np. surowców do produkcji41.
 wydanie rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomoci lub
statku wpisanego do rejestru  w tym zakresie mieszcz¹ siê wiêc umowy
sprzeda¿y, zamiany, darowizny, leasingu42. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tytu³
wykonawczy, zobowi¹zuj¹cy do wydania ruchomoci indywidualnie
oznaczonych, nieruchomoci lub statku, jak równie¿ do opró¿nienia
pomieszczenia, bêdzie upowa¿nia³ do prowadzenia egzekucji nie tylko
przeciwko d³u¿nikowi, lecz przeciwko ka¿demu, kto tymi rzeczami w³ada
(art. 791 k.p.c.). Przepis ten nie narusza uprawnieñ nabywcy w dobrej
wierze.
38
39
40
41
42
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F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 69.
G. B i e n i e k, Akt notarialny jako , s. 39.
M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli..., s. 20.
P. G i l, Tytu³ egzekucyjny , s. 57.
Tam¿e, s. 57.
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3) Termin zap³aty, uiszczenia lub wydania
Termin ten jest terminem prawa materialnego. Mo¿e byæ wiêc oznaczony konkretn¹ dat¹ lub przez jakie zdarzenie43. Aby oznaczenie terminu
za pomoc¹ zdarzenia mog³o byæ prawnie skuteczne, musi wskazywaæ
zdarzenie, które da siê w sposób prawny okreliæ, np. up³yw jakiego
czasu od dnia poddania siê egzekucji44. Zastrze¿enie terminu ma w zamierzeniu ustawodawcy chroniæ d³u¿nika przed zbyt przyspieszonymi
dzia³aniami wierzyciela45. Zarówno w razie nienadejcia terminu, jak te¿
nieoznaczenia terminu w akcie notarialnym, s¹d odmówi nadania klauzuli
wykonalnoci46. B³êdnie zaopatrzony w klauzulê tytu³ egzekucyjny, który
nie posiada oznaczonego terminu, mo¿e byæ zwalczany za¿aleniem na
postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalnoci lub powództwem przeciwegzekucyjnym47.
Innego zdania jest Z. wieboda, który uwa¿a, ¿e wskazanie terminu
w akcie notarialnym nie jest obligatoryjne48.
4) Stosunek prawny, z którego egzekwowany obowi¹zek wynika49
Takie stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 19 marca
1975 r.50, stwierdzaj¹c, ¿e poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym
dotyczy wiadczenia okrelonego zarówno co do przedmiotu (wysokoæ
sumy pieniê¿nej, iloci rzeczy zamiennych czy te¿ indywidualne oznaczonych), jak i podstawy prawnej. Wi¹¿e siê to z potrzeb¹ obrony praw przez
d³u¿nika. W przypadku niewskazania w akcie stosunku prawnego d³u¿nik
nie móg³by siê obroniæ przed egzekucj¹. Jeli d³u¿nik wytoczy³by w takiej
sytuacji powództwo przeciwegzekucyjne, trudne by³oby ustalenie, czy
E. W e n g e r e k, Postêpowanie, s. 123; F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 69.
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 69.
45
P. G i l, Tytu³ egzekucyjny . , s. 61.
46
M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 21.
47
P. G i l, Tytu³ egzekucyjny , s. 61.
48
Z.  w i e b o d a, Nadanie przez s¹d , s. 61  skoro orzeczenie s¹du stanowi¹ce tytu³
egzekucyjny, niezawieraj¹ce terminu wiadczenia, nie jest pozbawione skutecznoci, to tak
samo jest w przypadku braku ustalenia w akcie notarialnym terminu wiadczenia.
49
Tak uwa¿aj¹: F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 66-67; A. J a k u b e c k i, Poddanie siê
egzekucji , s. 79; Z.  w i e b o d a, Nadanie przez s¹d , s. 63; G. B i e n i e k, Akt notarialny , s. 40; M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 21.
50
Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 19 marca 1975 r., III CRN 368/74 (OSPiKA
1976, nr 9, poz. 173).
43

44
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zobowi¹zanie d³u¿nika wygas³o lub nie mo¿e byæ egzekwowane51. W postêpowaniu o nadanie klauzuli wykonalnoci aktowi s¹d ustala jedynie,
czy tytu³ prawny zosta³ w akcie wskazany, nie badaj¹c ani treci, ani jego
rzeczywistego istnienia52. Innego zdania jest K. Knoppek, który uwa¿a,
¿e ani kodeks postêpowania cywilnego, ani prawo o notariacie nie nak³adaj¹ na d³u¿nika obowi¹zku jednoczesnego zawarcia umowy cywilnoprawnej z wierzycielem czy te¿ legitymowania siê tak¹ umow¹. Nie
upowa¿niaj¹ te¿ notariusza do ¿¹dania od d³u¿nika dowodu, ¿e zobowi¹zanie, w zakresie którego poddaje siê on egzekucji, realnie ju¿ istnieje53.

VI. Akt notarialny wymieniony w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. równie¿
oprócz owiadczenia o poddaniu siê egzekucji powinien zawieraæ:
1) Oznaczenie podmiotów  tj. wierzyciela i d³u¿nika. Rozwa¿ania
dotycz¹ce zdolnoci tych podmiotów poczynione wy¿ej w zakresie art.
777 § 1 pkt. 4 k.p.c. maj¹ tu w pe³ni zastosowanie.
2) Obowi¹zek zap³aty sumy pieniê¿nej
Oznacza to, ¿e przedmiotem wiadczenia wed³ug tego przepisu mo¿e
byæ tylko wiadczenie pieniê¿ne54.
M. Muliñski55 wymienia cztery sposoby oznaczenia tego¿ wiadczenia
w akcie notarialnym, a mianowicie:
 wskazanie okrelonej kwoty, co do której d³u¿nik poddaje siê
egzekucji,
 wskazanie maksymalnej kwoty, co do której d³u¿nik poddaje siê
egzekucji,
 okrelenie za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej kwoty, co do której
d³u¿nik poddaje siê egzekucji,
 okrelenie za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej maksymalnej kwoty,
co do której d³u¿nik poddaje siê egzekucji.

M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli..., s. 21.
Tam¿e, s. 21.
53
K. K n o p p e k, Akt notarialny..., s. 68.
54
wiadczenie pieniê¿ne mo¿e byæ okrelone zarówno w walucie polskiej, jak i obcej
 F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 70; innego zdania jest M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 25.
55
M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 26.
51

52
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Przepis art. 3581 § 2 k.c. stanowi, ¿e strony w umowie mog¹ zastrzec,
i¿ wiadczenie pieniê¿ne zostanie ustalone wed³ug innego ni¿ pieni¹dz
miernika wartoci. Polega to na tym, ¿e ustala siê wysokoæ jakiego
wiadczenia najpierw w pieni¹dzu, a nastêpnie przelicza siê go wed³ug
przyjêtego miernika wartoci, na podstawie którego nast¹pi spe³nienie
wiadczenia56. W ten sposób strony zabezpieczaj¹ siê przed niekorzystn¹
zmian¹, tj. najczêciej spadkiem si³y nabywczej pieni¹dza.
Najczêciej stosowanymi klauzulami s¹: klauzula z³ota, indeksowa
(towarowa) i walutowa. Z. Radwañski wymienia jeszcze inne rodzaje
klauzul57.
Przy nadawaniu klauzuli wykonalnoci s¹d ma obowi¹zek zastosowaæ
przewidzian¹ w akcie notarialnym klauzulê waloryzacyjn¹, to znaczy
dokonaæ przeliczenia aktualnej wysokoci wiadczenia na walutê polsk¹
zgodnie z ustalonymi w tym akcie zasadami58. W przypadku wprowadzenia do aktu notarialnego klauzuli walutowej dokonaniem przeliczenia
kwoty na walutê polsk¹ s¹d mo¿e obci¹¿yæ komornika (art. 783 § 1
k.p.c.).
c) Okrelenie warunków, które upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadzenia egzekucji o ca³oæ lub czêæ roszczenia oraz okrelaæ termin, do
którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnoci.
Okrelenie warunków nie jest elementem obligatoryjnym, gdy¿ w razie
ich braku nale¿y uznaæ, ¿e d³u¿nik podda³ siê egzekucji bezwarunkowo59.
F. Zedler wymienia przyk³adowy katalog tych warunków60. M. Muliñski uwa¿a, ¿e s¹d w postêpowaniu klauzulowym sprawdza, czy warunki
te zosta³y spe³nione, a wykazanie tych okolicznoci obci¹¿a wierzyciela61.

F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 70.
Z. R a d w a ñ s k i, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, Warszawa 1995, s. 79 i 80.
Wymienia on klauzulê kosztów, us³ug i uposa¿enia.
58
M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 27.
59
Tam¿e, s. 27.
60
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 73, np. niezap³acenie przez d³u¿nika w wyznaczonym
terminie sumy pieniê¿nej w akcie okrelonej, niedostarczenie przez d³u¿nika w oznaczonym terminie okrelonych towarów, niewykonanie przez d³u¿nika okrelonej us³ugi itp.
61
M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 28.
56

57
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Natomiast Z. wieboda twierdzi, ¿e s¹d, nadaj¹c klauzulê wykonalnoci
aktowi wymienionemu w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., powinien w razie
potrzeby ustaliæ (na podstawie swobodnego oznaczenia przez strony)
warunki, które uprawniaj¹ do prowadzenia egzekucji62.
O ile okrelenie tych warunków nie jest konieczne, o tyle musi w akcie
byæ okrelony termin, do którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie
temu aktowi klauzuli wykonalnoci. Termin ten nie ma charakteru procesowego, gdy¿ procesowymi s¹ terminy do dokonywania czynnoci
procesowych przez podmioty postêpowania w jego toku. W tym wypadku chodzi o termin do wszczêcia postêpowania klauzulowego63. Jest
to wiêc termin do dochodzenia roszczeñ, czyli termin prawa materialnego
 prekluzyjny, po up³ywie którego wygasa prawo wierzyciela do wyst¹pienia z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalnoci64.Tak wiêc
termin ten musi byæ precyzyjnie okrelony (albo dat¹ kalendarzow¹, albo
przez wskazanie zdarzenia przysz³ego i pewnego65), aby s¹d móg³ ustaliæ,
czy wierzyciel jest nadal uprawniony do uzyskania klauzuli wykonalnoci66.
Poniewa¿ nie jest mo¿liwe przywrócenie tego terminu na zasadzie art.
167 i nast. k.p.c., nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam d³u¿nik dokona³
przed³u¿enia albo przywrócenia tego terminu poprzez z³o¿enie  w odrêbnym akcie notarialnym  kolejnego owiadczenia o poddaniu siê
egzekucji, zgodnie z art. 777 § 2 k.p.c.67
M. Muliñski uwa¿a, ¿e nie mo¿na odmówiæ nadania klauzuli wykonalnoci, je¿eli termin wskazany w akcie min¹³ po z³o¿eniu wniosku o nadanie
tej¿e klauzuli, a przed jego uwzglêdnieniem68.

VII. Akt notarialny okrelony w art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c.
Ten rodzaj aktu notarialnego zosta³ dodany do art. 777 § 1 k.p.c ustaw¹
z 2 lipca 2004 r. Wprowadzi³ on nowe rozwi¹zanie polegaj¹ce na tym,

Z.  w i e b o d a, Nadanie przez s¹d , s. 64.
A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji , s. 75.
64
F. Z e d l e r, Poddanie siê , s. 74.
65
Tam¿e, s. 74.
66
M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 29.
67
M. M u l i ñ s k i, Postêpowanie o nadanie klauzuli wykonalnoci krajowemu tytu³owi egzekucyjnemu, Warszawa 2005, s. 154.
68
M. M u l i ñ s k i, Nadawanie klauzuli , s. 29.
62

63

22

Notarialny tytu³ egzekucyjny

¿e owiadczenie o poddaniu siê egzekucji mo¿e z³o¿yæ równie¿ d³u¿nik
rzeczowy.
Ustawodawca uzna³, ¿e wprowadzenie tego rodzaju aktu notarialnego
oraz aktu okrelonego w art. 777 § 3 k.p.c. wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki, gdy¿ coraz wiêcej osób trzecich obci¹¿a swój maj¹tek
na zabezpieczenie zobowi¹zañ innych osób. Taki akt notarialny umo¿liwia
wierzycielom dochodzenie roszczeñ bez potrzeby prowadzenia postêpowania s¹dowego.
A. Jakubecki w opinii o ustawie z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie
ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 965) uzna³ za zbêdne wprowadzanie nowego rodzaju
aktów notarialnych, gdy¿ obie sytuacje mieszcz¹ siê w hipotezie punktu
4 art. 777 k.p.c.69
Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. akt notarialny powinien zawieraæ:
1) Wskazanie podmiotów, tj. wierzyciela, d³u¿nika osobistego, d³u¿nika rzeczowego70, czyli w³aciciela nieruchomoci obci¹¿onej hipotek¹
lub wierzyciela wierzytelnoci obci¹¿onej hipotek¹. Rozwa¿ania dotycz¹ce zdolnoci tych podmiotów poczynione wy¿ej maj¹ w pe³ni zastosowanie do tych osób.
2) Okrelenie nieruchomoci lub wierzytelnoci, z której mo¿e
nast¹piæ zaspokojenie. Mo¿e to byæ nieruchomoæ gruntowa, budyn69
Opinia w sprawie ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 965)  Opinie
i Ekspertyzy nr 3.
70
Na marginesie warto tylko wspomnieæ, ¿e na tle prawa polskiego uwa¿a siê obecnie,
¿e konstrukcja prawna odpowiedzialnoci d³u¿nika rzeczowego polega na obowi¹zku wiadczenia (zap³aty d³ugu), a nie na obowi¹zku znoszenia (pati) egzekucji prowadzonej na
wniosek wierzyciela hipotecznego. Odpowiedzialnoæ d³u¿nika rzeczowego z tytu³u zabezpieczonej wierzytelnoci wyra¿a siê wiêc w obowi¹zku zap³aty d³ugu, z tym tylko zastrze¿eniem, ¿e granic¹ tej odpowiedzialnoci jest wartoæ obci¹¿onej nieruchomoci  S. Rudnicki,
Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelnoci, Lex Polonica Maxima. Do niedawna szczególnie w pimiennictwie niemieckim dominowa³a teoria traktuj¹ca hipotekê jako rzeczowe prawo spieniê¿enia nieruchomoci, czyli obowi¹zki i prawa stron mia³y cile charakter
rzeczowy. Obowi¹zek d³u¿nika rzeczowego polega³ tylko na tym, ¿e musia³ on znosiæ
(cierpieæ) egzekucjê prowadzon¹ przez wierzyciela z nieruchomoci obci¹¿onej, nie by³
za zobowi¹zany do jakichkolwiek wiadczeñ (w rozumieniu facere)  A. S z p u n a r,
Odpowiedzialnoæ w³aciciela nieruchomoci nie bêd¹cego osobistym d³u¿nikiem hipotecznym, Rejent 1999, nr 11, s. 15 i powo³ana tam literatura.
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kowa lub lokalowa w rozumieniu art. 46 k.c.71, to znaczy czêci powierzchni ziemskiej stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asnoci (grunty),
jak równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêci takich budynków, je¿eli stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoci (na mocy
przepisów szczególnych). Mo¿na równie¿ poddaæ siê egzekucji z czêci
u³amkowej nieruchomoci, je¿eli stanowi ona udzia³ wspó³w³aciciela,
gdy¿ wed³ug art. 65 ust. 2 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece72
czêæ u³amkowa nieruchomoci mo¿e byæ obci¹¿ona hipotek¹73.
Aby d³u¿nik rzeczowy móg³ poddaæ siê egzekucji z nieruchomoci,
nieruchomoæ ta musi mieæ za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ z uwagi na fakt,
¿e do powstania hipoteki potrzebny jest wpis do ksiêgi wieczystej.
D³u¿nik rzeczowy mo¿e równie¿ poddaæ siê egzekucji z wierzytelnoci
zabezpieczonej hipotek¹, tzw. subintabulatu (art. 1081-1085 u.k.w.h.).
Wierzytelnoæ ta musi byæ okrelona74.
3) Dok³adnie okrelone zobowi¹zanie, które jest zabezpieczane
 jak to okreli³ S¹d Najwy¿szy (sygn. orzeczenia przytoczona wy¿ej)
poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym dotyczy wiadczenia okrelonego zarówno co do przedmiotu, jak i podstawy prawnej.
Celem zobowi¹zania jest zaspokojenie okrelonego interesu wierzyciela. Bez pe³nego zaspokojenia tego interesu (maj¹tkowego lub niemaj¹tko71

zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pón.

72
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361).
73
Przepis ten rozstrzyga trzy podstawowe zagadnienia. Po pierwsze, wynika z niego,
¿e wy³¹czny w³aciciel nieruchomoci nie mo¿e ustanowiæ hipoteki na udziale we w³asnoci
swojej nieruchomoci, po wtóre  tak samo i wspó³w³aciciel nie mo¿e obci¹¿yæ hipotek¹
czêci przys³uguj¹cego mu u³amkowego udzia³u we w³asnoci, a tylko ca³y udzia³, a wreszcie
po trzecie, ¿e ustanowienie hipoteki na udziale we w³asnoci nieruchomoci mo¿e nast¹piæ
tylko, gdy wspó³w³asnoæ ma charakter wspó³w³asnoci u³amkowej. Ze wzglêdu na bezudzia³owy charakter wspó³w³asnoci ³¹cznej nie mo¿na obci¹¿yæ hipotek¹ udzia³u w nieruchomoci stanowi¹cej przedmiot takiej wspó³w³asnoci  J. M u c h a, Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego, Lex Polonica Maxima.
74
Z natury rzeczy wynika, ¿e w drodze subintabulatu mog¹ byæ zabezpieczane tylko
wierzytelnoci cywilnoprawne, a nie publicznoprawne, jak podatki i inne nale¿noci o tego
rodzaju charakterze (np. sk³adki na ubezpieczenie ZUS). Ponadto z samego celu zabezpieczenia hipotek¹ wynika, ¿e przedmiotem zabezpieczenia nie mog¹ byæ wierzytelnoci
niezbywalne, których charakter zwi¹zany jest cile z okrelon¹ osob¹ i których przenie-
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wego) nie ma nale¿ytego wykonania zobowi¹zania. wiadczeniem wiêc
jest takie powinne zachowanie d³u¿nika, które prowadzi do uzyskania
przez wierzyciela oczekiwanego przezeñ wyniku75.
4) Okrelenie wysokoci wierzytelnoci, co do której d³u¿nik
rzeczowy poddaje siê egzekucji (wprost lub za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa by³a wy¿ej).
Z istoty rzeczowego zabezpieczenia wierzytelnoci wynika, ¿e wysokoæ wierzytelnoci objêtej owiadczeniem d³u¿nika rzeczowego o poddaniu siê egzekucji nie mo¿e przekraczaæ wysokoci ustanowionej hipoteki76.
5) Okrelenie warunków, które upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadzenia egzekucji oraz terminu, do którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ
o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalnoci
Jak by³a mowa wy¿ej, okrelenie warunków nie jest obligatoryjne.
Warunki s¹ to ka¿de okolicznoci wskazuj¹ce, kiedy roszczenie jest
wymagalne. Termin natomiast musi byæ wskazany. Jest to termin, do
którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli
wykonalnoci.
VIII. Tytu³em egzekucyjnym jest równie¿ akt notarialny okrelony
w art. 777 § 3 k.p.c., w którym d³u¿nik rzeczowy (w³aciciel ruchomoci
lub prawa obci¹¿onego zastawem rejestrowym albo zastawem rêkodajnym) poddaje siê egzekucji z obci¹¿onych sk³adników w celu zaspokojenia zastawnika.
Wymieniony rodzaj aktu notarialnego powinien zawieraæ:

sienie na osobê trzeci¹ sprzeciwia³oby siê ustawie, zastrze¿eniu umownemu albo w³aciwoci zobowi¹zania (art. 509 § 1 k.c.), np. wierzytelnoci alimentacyjne lub maj¹ce taki
charakter. Wydaje siê tak¿e, ¿e niedopuszczalne jest obci¹¿anie hipotek¹ wierzytelnoci,
które nie podlegaj¹ zajêciu egzekucyjnemu ze wzglêdu na ustawowe ograniczenie lub
wy³¹czenie spod zajêcia. Wprawdzie charakter tych wierzytelnoci nie sprzeciwia³by siê
dochodzeniu zaspokojenia wierzytelnoci zabezpieczonej subintabulatem z nieruchomoci, niemniej jednak samo obci¹¿enie wierzytelnoci niepodlegaj¹cych zajêciu stanowi³oby
obejcie ustawy  S. R u d n i c k i, Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelnoci, Lex Polonica Maxima.
75
T. W i  n i e w s k i, [w:] G. B i e n i e k, H. C i e p ³ a, S. D m o w s k i, J. G u d o w s k i, K. K o ³ a k o w s k i, M. S y c h o w i c z, T. W i  n i e w s k i, C. ¯ u ³ a w s k a, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia: Zobowi¹zania, t. I, Warszawa 2005.
76
M. M u l i ñ s k i, Postêpowanie..., s. 155.
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1) Wskazanie podmiotów  tj. wierzyciela (zastawnika), d³u¿nika
osobistego oraz d³u¿nika rzeczowego (zastawcê), czyli w³aciciela ruchomoci lub prawa obci¹¿onych zastawem rejestrowym lub zastawem rêkodajnym.
2) Wskazanie sk³adników maj¹tku, z których ma nast¹piæ zaspokojenie zastawnika Poniewa¿ kodeks cywilny nie definiuje pojêcia
rzeczy ruchomej, nale¿y pos³u¿yæ siê definicj¹ negatywn¹ i uznaæ, ¿e
rzeczami ruchomymi s¹ te przedmioty, które nie s¹ nieruchomociami
(art. 46 k.c.). Jednak¿e istotniejsze znaczenie zarówno przy czynnociach
prawnych rozporz¹dzaj¹cych (przeniesienie w³asnoci, zastaw), jak i zobowi¹zuj¹cych (umowa kupna  sprzeda¿y, zamiany), ma podzia³ na
rzeczy oznaczone co do to¿samoci i co do gatunku oraz podzia³ na rzeczy
podzielne i niepodzielne.
Statki morskie, rzeczne i inne urz¹dzenia p³ywaj¹ce s¹ rzeczami ruchomymi, niezale¿nie od tego, czy s¹ wpisane do rejestru okrêtowego.
To samo dotyczy samolotów i statków kosmicznych77.
Natomiast przedmiotem zastawu rejestrowego mog¹ byæ rzeczy
ruchome, z wyj¹tkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrêtowego, a tak¿e prawa maj¹tkowe, je¿eli s¹ zbywalne (art. 7 ustawy
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów)78.
Przedmiotem zabezpieczenia w zastawie rêkodajnym mog¹ byæ tylko
rzeczy ruchome i prawa, je¿eli s¹ zbywalne. Zastaw obejmuje wszystkie
czêci sk³adowe rzeczy, maj¹ce taki charakter w chwili ustanowienia
zastawu, oraz przynale¿noci, je¿eli co innego nie wynika z treci umowy
albo z przepisów szczególnych. Za przedmiot zastawu uznaæ mo¿na tylko
rzeczy mog¹ce byæ przedmiotem obrotu i maj¹ce okrelon¹ wartoæ
maj¹tkow¹; przedmioty o wartoci niemaj¹tkowej (pretium affectionis),
jak np. dokumenty rodzinne, listy, fotografie itp., nie mog¹ byæ przedmiotem zastawu, poniewa¿ z braku wartoci maj¹tkowej nie mog³yby
s³u¿yæ na zaspokojenie wierzytelnoci w razie realizacji zastawu79.
77
S. R u d n i c k i, [w:] S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza: Czêæ ogólna, Warszawa 2004.
78
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.
Nr 149, poz. 703 ze zm.).
79
S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga: W³asnoæ i inne
prawa rzeczowe, Warszawa 2004.
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Jednak¿e obowi¹zek oznaczenia przedmiotu zastawu poprzez wskazanie obci¹¿onych sk³adników maj¹tku ju¿ w treci aktu notarialnego nie
ma charakteru bezwzglêdnego80. Tak jest w przypadku ustanowienia
zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy lub praw  zastawca mo¿e
przed³o¿yæ w celu wci¹gniêcia do treci owiadczenia o poddaniu siê
egzekucji listê tych przedmiotów lub praw wchodz¹cych w sk³ad zbioru,
na którym ustanowiono zastaw81.
3) Dok³adnie okrelone zobowi¹zanie, czyli wskazanie wiadczenia, które bêdzie wykonywane i stosunek prawny, z którego obowi¹zek
ten wynika. W przypadku d³u¿nika rzeczowego treci¹ jego wiadczenia
jest obowi¹zek zap³aty okrelonego d³ugu, a nie znoszenia (pati) egzekucji
prowadzonej na wniosek wierzyciela (zastawnika).
4) Okrelenie wysokoci wierzytelnoci, co do której d³u¿nik
rzeczowy poddaje siê egzekucji wprost lub za pomoc¹ klauzuli
waloryzacyjnej
Zastaw mo¿na ustanowiæ tak¿e w celu zabezpieczenia wierzytelnoci
przysz³ej lub warunkowej (art. 306 § 2 k.c.). Zastawem rejestrowym
mo¿e równie¿ zostaæ zabezpieczona wierzytelnoæ przysz³a lub warunkowa (art. 6 ust. o zast. rej. i rej. zast.), z tym ¿e tylko do okrelonej
w umowie zastawniczej najwy¿szej sumy zabezpieczenia (jako gwarancja
dla zastawcy), która powinna byæ w akcie notarialnym oznaczona.
Wskazanie w umowie i we wniosku kwoty kaucyjnej prowadzi do
ograniczenia odpowiedzialnoci rzeczowej zastawcy do tej kwoty.
5) Okrelenie warunków, które upowa¿niaj¹ wierzyciela do
prowadzenia egzekucji oraz terminu, do którego wierzyciel mo¿e
wyst¹piæ o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalnoci
Warunki mog¹ dotyczyæ d³u¿nika osobistego i rzeczowego (zastawcy). Mog¹ to byæ: wezwanie do zap³aty d³u¿nika osobistego lub zastawcy,
trudnoci p³atnicze, utrata p³ynnoci finansowej i inne82.

80
Tak J. M u c h a, Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym przez zastawcê zastawu
rejestrowego niebêd¹cego d³u¿nikiem osobistym zastawnika, Rejent 2005, nr 6, s. 95.
81
Tam¿e.
82
Tam¿e, s. 98.
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Aby zastawnik móg³ wyst¹piæ o nadanie klauzuli wykonalnoci aktowi
notarialnemu, musi w akcie notarialnym mieæ wskazany termin, do którego mo¿e to zrobiæ.
Rozwa¿ania dotycz¹ce warunków i terminu poczynione wy¿ej maj¹
w stosunku do tego rodzaju aktu notarialnego w pe³ni zastosowanie.

IX. Dnia 21 stycznia 2005 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu
Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ bezspornych83 i zaczê³o
obowi¹zywaæ od 21 padziernika 2005 r. na terytorium Unii Europejskiej,
tj. bezporednio w systemach prawnych wszystkich pañstw cz³onkowskich UE (z wyj¹tkiem Danii).
Rozporz¹dzenie przewiduje, ¿e orzeczenia s¹dowe oraz inne tytu³y
egzekucyjne w postaci ugód oraz tzw. dokumentów urzêdowych, dotycz¹ce roszczeñ bezspornych, pochodz¹ce z jednego pañstwa cz³onkowskiego UE, bêd¹ mog³y byæ wykonywane w ka¿dym innym pañstwie
cz³onkowskim w taki sam sposób, jak tytu³y egzekucyjne wydane w tym
ostatnim pañstwie. Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporz¹dzenia dokument
urzêdowy jest to dokument formalnie sporz¹dzony lub zarejestrowany
jako dokument urzêdowy, którego autentycznoæ odnosi siê do podpisu
i treci dokumentu oraz zosta³a stwierdzona przez w³adzê publiczn¹ lub
inn¹, ale upowa¿nion¹ do tego przez pañstwo cz³onkowskie, w którym
wydano dany dokument (m.in. chodzi tu o akty notarialne). Roszczenie
uznaje siê za bezsporne, je¿eli:
 d³u¿nik wyranie zgodzi³ siê na to poprzez uznanie lub w drodze
ugody zatwierdzonej przez s¹d lub zawartej przed s¹dem w toku postêpowania;
 d³u¿nik nigdy nie wniós³ przeciwko niemu sprzeciwu, zgodnie ze
stosowanymi wymogami proceduralnymi wynikaj¹cymi z prawa pañstwa
cz³onkowskiego wydania, w toku postêpowania s¹dowego;
 d³u¿nik nie stawi³ siê ani nie by³ reprezentowany na rozprawie s¹dowej
dotycz¹cej roszczenia, po pocz¹tkowym zakwestionowaniu roszczenia

83
Rozporz¹dzenie Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ bezspornych (OJ
L 143, 30/04/2004 P. 0015-0039).
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w toku postêpowania s¹dowego, pod warunkiem, ¿e takie zachowanie
traktuje siê jako milcz¹ce uznanie roszczenia lub uznanie faktów przedstawionych przez wierzyciela na mocy prawa pañstwa cz³onkowskiego
wydania;
 d³u¿nik wyranie zgodzi³ siê co do niego w dokumencie urzêdowym
(art. 3 ust. 1 roz.).
Dokumentowi urzêdowemu dotycz¹cemu roszczenia bezspornego,
który podlega wykonaniu w pañstwie cz³onkowskim jego wydania, na
wniosek z³o¿ony do organu wyznaczonego przez pañstwo cz³onkowskie
wydania nadaje siê zawiadczenie Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego.
Dokument urzêdowy, któremu nadano zawiadczenie Europejskiego Tytu³u
Egzekucyjnego podlega wykonaniu w innych pañstwach cz³onkowskich
bez potrzeby stwierdzenia wykonalnoci i bez mo¿liwoci sprzeciwienia
siê wykonalnoci.
Zatem sporz¹dzone w Polsce akty notarialne, w których d³u¿nik podda³
siê egzekucji co do zap³aty sumy pieniê¿nej w trybie Art. 777 § 1 pkt
4 lub 5 k.p.c. i którym s¹d nada³ klauzulê wykonalnoci, bêd¹ stanowi³y
dokumenty urzêdowe, którym zgodnie z rozporz¹dzeniem bêdzie mog³o
byæ nadane Zawiadczenia Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego.

X. Referendarz s¹dowy na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych84 uzyska³ mo¿liwoæ nadawania tytu³owi egzekucyjnemu pochodz¹cemu od niego (z wyj¹tkiem
nakazu zap³aty) klauzuli wykonalnoci (art. 781 § 31 k.p.c.). Uchwalona
16 listopada 2006 r. ustawa o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw85 uchyla ten przepis oraz § 3
art. 781 k.p.c., poszerzaj¹c uprawnienia referendarzy w zakresie nadawania klauzul wykonalnoci. Przewiduje siê, ¿e referendarz s¹dowy bêdzie
móg³ nadawaæ klauzulê wykonalnoci: orzeczeniom s¹dowym prawomocnym i podlegaj¹cym natychmiastowemu wykonaniu oraz ugodom
zawartym przed s¹dem (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.), orzeczeniom prawo-

84
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U.
Nr 167 poz. 1398).
85
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699).
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mocnym lub podlegaj¹cym natychmiastowemu wykonaniu wydanym przez
siebie (art. 777 § 1 pkt. 11 k.p.c.), innym orzeczeniom, ugodom i aktom
(chodzi tu przede wszystkim o akty notarialne), które podlegaj¹ wykonaniu w drodze egzekucji (art. 777 § 1 pkt. 3-6 i § 3 k.p.c.). Jedynie
w sprawach, w których konieczne jest rozstrzygniêcie zagadnieñ prawnych wykraczaj¹cych poza formaln¹ kontrolê tytu³u egzekucyjnego, a wiêc
tytu³owi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spó³ce jawnej, spó³ce
partnerskiej, spó³ce komandytowej lub spó³ce komandytowo-akcyjnej (art.
7781), tytu³owi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostaj¹cej
w zwi¹zku ma³¿eñskim (art. 787, 7871), nastêpcy prawnemu strony (art.
788) i nabywcy przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 789
k.p.c.), referendarz nie bêdzie móg³ nadawaæ klauzuli wykonalnoci (dodany
art. 781 § 11 k.p.c.). Na orzeczenie referendarza co do nadania klauzuli
wykonalnoci przys³uguje skarga (znowelizowany art. 39822 § 1 k.p.c.)
Jednak¿e jej wniesienie nie powoduje utraty mocy tego orzeczenia (znowelizowany art. 39822 § 2 k.p.c.).
Poszerzenie w tym postêpowaniu uprawnieñ referendarzy wynika
z za³o¿enia, ¿e w postêpowaniu klauzulowym orzeczenie ma charakter
deklaratoryjny i co do zasady brak jest badania i kontroli samej treci tytu³u
egzekucyjnego i wynikaj¹cych z niego praw i obowi¹zków stron. Kontrola czyniona w tym postêpowaniu ma mocno ograniczony charakter
(tylko do kwestii formalnych) i jest zagadnieniem z zakresu wykonywania
ochrony prawnej, a nie wymierzania sprawiedliwoci. W zwi¹zku z tymi
zmianami za niezasadny uznaæ nale¿y pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony w orzeczeniu z dnia 26 lutego 1960 r.86, i¿ w postêpowaniu o nadanie
klauzuli wykonalnoci s¹d nie powinien ograniczaæ siê do zbadania czysto
formalnej strony tytu³u egzekucyjnego, lecz powinien zbadaæ, czy postanowienia tego tytu³u nadaj¹ siê do egzekucji. W przypadku aktu notarialnego rozwa¿enie, czy poddanie siê egzekucji nie pozostaje w zwi¹zku
z innymi postanowieniami aktu notarialnego, które ogranicza³yby to dobrowolne poddanie siê egzekucji b¹d uzale¿nia³y od wzajemnych wiadczeñ wierzyciela. Nie do pomylenia jest sytuacja, w której referendarz
s¹dowy dokonywa³by oceny merytorycznej owiadczenia o poddaniu siê

86
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egzekucji w postêpowaniu o nadanie klauzuli wykonalnoci aktowi notarialnemu.
W kontekcie powy¿szego warto wskazaæ na rozwi¹zania istniej¹ce
w prawie niemieckim. W Niemczech klauzule wykonalnoci tytu³om egzekucyjnym pochodz¹cym od s¹du nadaj¹ sekretarze s¹dowi (Urkundsbeamte). Natomiast tak zwane klauzule kwalifikowane, w szczególnoci uzupe³niaj¹ce treæ tytu³u egzekucyjnego (np. je¿eli wykonalnoæ
uzale¿niona jest od zajcia zdarzenia, które powinien udowodniæ wierzyciel) albo zmieniaj¹ce zakres podmiotowy tytu³u (np. nastêpstwo prawne
w postêpowaniu klauzulowym), nadawane s¹ przez referendarzy s¹dowych (Rechtspfleger)87. Z kolei aktom notarialnym, a wiêc pozas¹dowym
tytu³om egzekucyjnym, klauzulê wykonalnoci nadaje sam notariusz.

£. K o r ó z s, M. S z t o r c, Urz¹d referendarza w projekcie ustawy o zmianie Prawa
o ustroju s¹dów powszechnych i innych ustaw, Monitor Prawniczy 1996, nr 11, s. 394.
87
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