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Rozdział 1. Kilka uwag
o funkcjach egzekucji sądowej

dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW

Na zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, Izbę Komorniczą w Krakowie i Ośrodek Na-
ukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej ogólnopolskiej kon-
ferencji naukowej pt. „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji”1

wyodrębniono problematykę teorii od praktyki prawa procesowego, co z jed-
nej strony świadczy o ich odrębności, z drugiej pokazuje, że głębsza refleksja
jednak nie powinna pozostawiać najmniejszych wątpliwości co do ich wza-
jemnego powiązania, zależności i koegzystencji. Zastosowanie takiego zabiegu
przez organizatorów konferencji pozwoliło uzmysłowić, że wśród zagadnień
teoretycznych postępowania egzekucyjnego istotne znaczenie, obok zasad po-
stępowania2, mają funkcje i cele3, którym postępowanie to powinno służyć.
Efektywna realizacja praw wierzyciela powiązana z zapewnieniem niezbędnej
ochrony praw dłużnika nie może bowiem abstrahować od celów postępowa-
nia, na osiągnięcie których jest ono ukierunkowane.

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych jest działalnością celową4,
a problematyka celów oraz funkcji jest nader złożona nie tylko w stadium roz-
poznawczym, lecz także w stadium egzekucyjnym sprawy cywilnej. Bez wąt-

1  Kraków, 11.6.2021 r.
2  Zob. P. Pogonowski, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007, s. 113 i n.
3  Odnośnie do relacji tych pojęć zob. P. Wieczorek, Funkcje postępowań egzekucyjnego i za-

bezpieczającego, Problemy Egzekucji 2000, Nr 7, s. 26 i n.
4  Zob. W. Berutowicz, Funkcja ochronna postępowania cywilnego, w: M. Jędrzejewska, T. Ere-

ciński (red.), Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resi-
cha, Warszawa 1985, s. 20 i n.; R. Kulski, Cel i funkcje postępowania cywilnego, w: K. Markiewicz,
A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego,
Warszawa 2014, s. 444 i n.
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pienia zasługuje ona na szersze ujęcie oraz odrębną analizę5. W ramach niniej-
szych uwag wypada zwrócić uwagę, że cele determinują funkcje określonego
postępowania6, przy czym funkcje te nie istnieją w oderwaniu od samego po-
stępowania, lecz stanowią jego element, tworząc określony jego model7.

Postępowanie cywilne in gremio pełni funkcję ochronną odnoszącą się
do określonych dóbr8, służy ustalaniu i urzeczywistnianiu norm indywi-
dualno-konkretnych9. Postępowanie egzekucyjne ujmowane bądź jako cało-
kształt materii uregulowanej w części trzeciej KPC10, bądź w węższym ujęciu
jako tzw. właściwe postępowanie egzekucyjne, ma zasadniczo na celu prze-
prowadzenie egzekucji oraz dokonanie podziału sumy uzyskanej z egzekucji11.
Egzekucja sądowa, w przeciwieństwie do postępowania rozpoznawczego, nie
służy zweryfikowaniu zasadności roszczenia procesowego12 w postaci kom-
pletnego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy cywilnej w zachowaniem
wymagań rzetelnego procesu, lecz polega na przymusowym wykonaniu obo-
wiązków o charakterze cywilnoprawnym13. Jest bowiem immanentnie łączona
z pojęciem „wykonywania”, odnoszonym zazwyczaj do wykonywania orze-
czeń14.

5  Szerzej zob. T. Zembrzuski, Funkcje i cele egzekucji sądowej, w: J. Jagieła, R. Kul-
ski (red.), Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Marciniakowi, Warszawa
2022 (w druku).

6  Zob. M. Sawczuk, O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego i nieproceso-
wego (niespornego), w: A. Marciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Księga pa-
miątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998, s. 327 i n.

7  Por. S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, w: J. Jodłowski (red.), Wstęp
do systemu prawa procesowego cywilnego, Ossolineum 1974, s. 282 i n.

8  Zob. W. Berutowicz, Funkcja ochronna postępowania cywilnego, s. 19 i n.; M. Walasik,
Analogia w prawie procesowym cywilnym, Warszawa 2013, s. 133 i n.

9  Zob. J. Wróblewski, Norma generalna i norma indywidualna, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne 1962, Nr 23, s. 3 i n.; A. Marciniak, Sądowe po-
stępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019, s. 21.

10  Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805
ze zm.).

11  Por. J. Jankowski, Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego, Łódź 1992, s. 39 i n.
12  Por. H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 14

i n.; R. Kulski, Cel i funkcje postępowania cywilnego, s. 464 i n.
13  Zob. F. Kruszelnicki, Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego,

Warszawa 1934, s. 5.
14  Zob. E. Wengerek, Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpie-

czającego, w: J. Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Ossolineum
1974, s. 339 i n.
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Podstawą egzekucji jest tytuł egzekucyjny przekształcony w drodze po-
stępowania klauzulowego w tytuł wykonawczy15, który stanowi centralną
oś postępowania egzekucyjnego16. Organy egzekucyjne są zobligowane do
wykonania obowiązku stwierdzonego w akcie prawnym, zaliczonego przez
ustawodawcę do enumeratywnego katalogu tytułów egzekucyjnych, charak-
teryzujących się mocą wykonania17. Doniosłość postępowania egzekucyjnego
wyraża się w tym, że stanowi ono warunek sine qua non realizacji norm prawa
prywatnego18. Skoro egzekucja sądowa umożliwia urzeczywistnianie różnego
rodzaju aktów ochrony prawnej, a realizacja norm prawnych prawa material-
nego usprawnia obrót prawny19, to podstawowe znaczenie należy przyznać
funkcji ochronnej. Realizacja prawa podmiotowego jest bowiem celem egze-
kucji20, zaś w piśmiennictwie trafnie akcentuje się, że jest ona „niezwykłym in-
strumentem prawno-procesowym w skutecznej realizacji norm prawnych”21.
Efektywna egzekucja jest immanentną częścią składową szeroko rozumianego
prawa do rzetelnego procesu, zaś „gwarancja szybkiego wykonania orzeczenia
jest kwintesencją sprawiedliwości”22.

Obok funkcji ochronnej na wyróżnienie zasługuje także funkcja wycho-
wawcza. W tym aspekcie rola egzekucji sądowej, przejawiająca się kreowa-
niem postaw obywateli w zakresie przestrzegania przepisów oraz wypełnia-
nia zobowiązań cywilnoprawnych, ma wymiar społeczno-gospodarczy23. Już
choćby perspektywa podejmowania działań i dokonywania czynności egzeku-
cyjnych powinna skłaniać potencjalnych dłużników do dobrowolnego zaspo-
kajania roszczeń i regulowania zobowiązań. Świadomość istnienia skutecznych
i nieuchronnych instrumentów procesowych przymuszających do realizacji

15  Szerzej zob. M. Muliński, Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu ty-
tułowi egzekucyjnemu, Warszawa 2005, s. 89 i n.; tenże, Zmiany w postępowaniu klauzulowym
a bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz prawo do szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy
cywilnej, w: S. Cieślak (red.), Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., Łódź 2020,
s. 267 i n.

16  Zob. M. Uliasz, w: K. Flaga-Gieruszyńska (red.), System Postępowania Cywilnego. Postę-
powanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2021, s. 441 i n.

17  Zob. A. Klich, w: K. Flaga-Gieruszyńska (red.), System Postępowania Cywilnego. Postępo-
wanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2021, s. 683 i n.

18  Por. E. Wengerek, Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpie-
czającego, s. 335.

19  Por. M. Walasik, Analogia w prawie procesowym cywilnym, s. 133 i n.
20  Zob. W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie. Część druga, Warszawa 1948, s. 17.
21  Por. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, 2019, s. 22.
22  Zob. A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 308 i n.
23  Por. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, 2019, s. 26.
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obowiązków cywilnoprawnych zapewnia poczucie bezpieczeństwa prawnego,
a także stymuluje w społeczeństwie wzrost przekonania co do celowości po-
szukiwania ochrony prawnej na drodze sądowej.

Dłużnik powinien dobrowolnie zaspokoić roszczenie określone w tytule
wykonawczym, choć w praktyce wielokrotnie unika on zaspokojenia rosz-
czenia wierzyciela lub nie ma faktycznej możliwości jego spełnienia24. W ta-
kim wypadku wierzycielowi przysługuje kierowane do państwa roszczenie
o charakterze publicznoprawnym, którego realizacja ma przymusić dłużnika
do spełnienia ciążącego na nim obowiązku25. Zainteresowany podmiot ma
prawo oczekiwać, „aby państwo wywarło na przeciwnika przymus celem za-
spokojenia należnego jednostce świadczenia”26. Wykonanie przymusowe za-
zwyczaj przynosi wierzycielowi mniej korzyści od wykonania dobrowolnego,
lecz umożliwia doprowadzenie do pożądanego stanu, jaki powinien wprowa-
dzić podmiot zobowiązany. Egzekucję sądową należy zatem postrzegać jako
sankcję prawną, której zastosowanie wiąże się ze ziszczeniem się „nowego
stanu rzeczy, wywołanego dokonaniem przymusowym pewnych czynności
bądź w miejsce dłużnika, bądź przez niego samego”27.

Przymus jest najsurowszą sankcją z zakresu prawa cywilnego28. Jako atry-
but władzy państwowej cechuje on egzekucję sądową, która pełni w tym
wypadku funkcję represyjną. Przymus odróżnia egzekucję od dobrowolnego
spełnienia świadczenia przez zobowiązanego, zaś możliwość jego stosowa-
nia jest traktowana jako element definiujący egzekucję sądową29, przy za-
strzeżeniu, że egzekucja może obejmować wyłącznie środki przymusu limito-
wane ustawą30. Mamy w tym wypadku do czynienia z niezbędnym elementem
systemu ochrony prawnej, a nie z przyzwoleniem stosowania sankcjonowa-
nej przez prawo przemocy31. Uzyskanie od dłużnika należnego wierzycielowi

24  Zob. E. Wengerek, Problemy egzekucji sądowej w sprawach cywilnych, NP 1963, Nr 7–8,
s. 50 i n.

25  Zob. F. Kruszelnicki, Zarys systemu, s. 7 i n.
26  Zob. J. Korzonek, Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Tom I (art. 508–597), Kra-

ków 1934, s. 323.
27  Zob. M. Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947, s. 109.
28  Por. A. Marciniak, Podstawa egzekucji sądowej (tytuł wykonawczy), Łódź 1991, s. 14 i n.
29  Zob. E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa

1978, s. 15 i n.
30  Zob. E. Wengerek, Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpie-

czającego, s. 338.
31  Por. H.F. Gaul, Ochrona prawna w egzekucji w świetle podstaw konstytucyjnych i dogma-

tycznych, PPE 2003, Nr 1, s. 34.
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świadczenia ustalonego w tytule wykonawczym, względnie w tytule egzeku-
cyjnym, byłoby niemożliwe, a co najmniej znacznie utrudnione, bez funkcjo-
nowania zróżnicowanych instrumentów przełamywania woli podmiotu zobo-
wiązanego do określonego świadczenia.

Nieuchronność zastosowania środków przymusu państwowego jest uwa-
runkowana prawidłowym i optymalnym zorganizowaniem systemu egzekucji
sądowej. Komornik sądowy lub sąd rejonowy – jako organy egzekucyjne – re-
alizują funkcję represyjną egzekucji w drodze sformalizowanych, uporządko-
wanych i sekwencyjnie powiązanych czynności egzekucyjnych. Należy mieć
jednak na względzie, że każde działanie zawierające w sobie elementy przy-
musu stanowi daleko idącą ingerencję w sferę wolności oraz praw człowieka
i obywatela, wśród których wskazuje się m.in. prawo do wolności osobistej,
nietykalności, prawo własności oraz innych praw majątkowych, nienaruszal-
ności mieszkania i miru domowego, a nawet wolności działalności gospodar-
czej32. W związku z powyższym realizacja funkcji represyjnej egzekucji sądo-
wej wymaga zachowania adekwatności stosowanych ad casum środków przy-
musu. Ocena jej spełnienia wymaga uwzględnienia okoliczności konkretnej
sprawy egzekucyjnej, rodzaju składników majątku, z których prowadzona jest
egzekucja, a także formułowanych żądań i dokonywanych czynności podmio-
tów zaangażowanych w przebieg postępowania33. Wymagane jest także zapew-
nienie kontroli procesowej sądu nad czynnościami egzekucyjnymi organów
prowadzących postępowanie34. Podmioty te nie wykonują wprawdzie funk-
cji jurysdykcyjnych, lecz ich działania muszą podlegać rozbudowanemu i wie-
lopoziomowemu nadzorowi35. Pełniący podstawową rolę nadzór judykacyjny
umożliwia korektę wadliwych czynności w postaci ich uchylenia lub zmiany,
względnie dokonania ich w prawidłowy sposób. Pożądany efekt może być osią-
gnięty za pomocą zróżnicowanych środków prawnych – w postaci zażalenia,
skargi na czynności komornika, zarzutów przeciwko planowi podziału sumy
uzyskanej z egzekucji, a nawet bez inicjatywy zainteresowanego podmiotu,

32  Por. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, 2019, s. 23.
33  Por. K. Flaga-Gieruszyńska, w: K. Flaga-Gieruszyńska (red.), System Postępowania Cywil-

nego, 2021, s. 223.
34  Szerzej zob. T. Zembrzuski, Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowaw-

cza komornika sądowego i Skarbu Państwa, w: J. Jagieła (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne.
Nowe wyzwania i perspektywy, Warszawa 2020, s. 123 i n.

35  Zob. A. Marciniak, Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika, PPE 2006, Nr 11,
s. 13 i n.; H. Pietrzkowski, Nadzór sądu nad czynnościami komornika po zmianach wprowadzo-
nych ustawą z dnia 22 marca 2018 r., o komornikach sądowych, Przegląd Sądowy 2019, Nr 6, s. 36
i n.
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w drodze wydawanych przez sąd z urzędu zarządzeń36. Podkreślenia wymaga,
że przyjęty w postępowaniu egzekucyjnym model środków prawnych służy
ocenie prawidłowości czynności komornika sądowego pod względem formal-
noprawnych podstaw ich podjęcia37. Ewentualne naruszenia praw podmioto-
wych dłużnika lub innych podmiotów mogą być weryfikowane w drodze od-
miennych instrumentów prawnych w postaci umieszczonych poza właściwym
postępowaniem egzekucyjnym powództw przeciw egzekucyjnych, jako środ-
ków obrony co do meritum38.

Takie ukształtowanie egzekucji sądowej pozostaje w związku z postulatem
zapewnienia jej sprawności i efektywności. Przymioty te stanowią cechę egze-
kucji39, norma z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP gwarantująca każdemu prawo do
rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki ma zastosowanie w stadium egzeku-
cyjnego sprawy cywilnej40. Dążenie do ich realizacji powinno jednak uwzględ-
niać, że nawet najlepsze rozwiązania normatywne, prawidłowa organizacja
pracy oraz sprawność organów egzekucyjnych nie są w stanie zapewnić egze-
kucji pełnej efektywności. Skuteczność egzekucji sądowej, w tym zwłaszcza eg-
zekucji świadczeń pieniężnych, zależy wielokrotnie od zapobiegliwości i kre-
atywności wierzycieli już na etapie nawiązywania relacji prywatnoprawnych41.

Cel i przedmiot postępowania egzekucyjnego sprawiają, że stanowi ono fo-
rum ścierania się, co do zasady przeciwstawnych, interesów wierzyciela i dłuż-
nika. Spojrzenie przez pryzmat funkcji i celów postępowania egzekucyjnego
skłania do wyrażenia przekonania, że obowiązki państwa w zakresie stworze-
nia warunków do prawa do sądu w sposób jednoznaczny przemawiają za pre-
ferowaniem interesów wierzyciela. Ponadczasowy charakter ma konstatacja,
że „przepisy o egzekucji mają w pierwszym rzędzie i przede wszystkim na oku

36  Zob. E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne, s. 132 i n.; T. Zembrzuski, Zarządze-
nia sądu z urzędu, s. 147 i n.

37  Zob. J. Studzińska, w: K. Flaga-Gieruszyńska (red.), System Postępowania Cywilnego. Po-
stępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2021, s. 334 i n.

38  Zob. A. Marciniak, Nadzór judykacyjny, s. 16 i n.
39  Zob. M. Allerhand, Egzekucja sądowa. Część ogólna. Stenogram wykładów, Lwów 1929,

s. 92 i n.
40  Zob. F. Zedler, Sądowe postępowanie egzekucyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytu-

cyjnego w latach 1985–2008, w: T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów
Postępowania Cywilnego. Serock k. Warszawy 24–26 września 2009 r., Warszawa 2010, s. 245.

41  Por. M. Romańska, Badanie okoliczności materialnoprawnych w postępowaniu klauzulo-
wym i egzekucyjnym, w: M. Dziurda, T. Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępo-
wania cywilnego – konsekwencje zmian, Warszawa 2021, s. 489 i n.
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jego interes”42. Egzekucja sądowa powinna być ukierunkowana na sprawną
i efektywną realizację uzyskanego przez ten podmiot tytułu wykonawczego.
Równie ważne jest jednak prowadzenie jej z zachowaniem należytej staran-
ności, dzięki czemu dokonywane czynności powinny być wolne od błędów,
uchybień i wątpliwości.

Każde postępowanie prowadzone przed organami władzy publicznej wiąże
się z ryzykiem oraz niebezpieczeństwem nieuzasadnionego i niesłusznego
urzeczywistnienia określonych roszczeń43. Obawa naruszania praw zarówno
dłużnika, jak i podmiotów trzecich, jest immanentnie powiązana z egzekucją
sądową. Wystąpienie takich sytuacji ma daleko idące skutki i następstwa o cha-
rakterze społecznym oraz życiowym. Uwzględnienie celu egzekucji jako postę-
powania ukierunkowanego na przymusowe zaspokojenie roszczenia nie może
abstrahować od tych kwestii. Należycie konstruowane postępowanie wymaga
zatem uwzględniania oraz optymalnego wyważenia nie tylko interesów wie-
rzyciela, lecz także dłużnika44. W efekcie akcentuje się rolę i znaczenie „huma-
nizmu właściwego prawu cywilnemu procesowemu”, tworzy się instrumenty
ochrony przed bezprawną lub zbyt uciążliwą egzekucją, a także zwraca uwagę
na obowiązywanie zasady poszanowania godności człowieka45.

Ochrona dłużnika nie ogranicza się do zapewnienia mu niezbędnych do
egzystencji środków46. Obowiązkiem ustawodawcy jest takie ukształtowanie
reguł i mechanizmów egzekucji sądowej, aby wszelkie dokonywane w toku
czynności zmierzające do zaspokojenia roszczenia były precyzyjne i ściśle
określone, wolne od uznaniowości, niepodlegające wykładni rozszerzającej ani
analogii. Z drugiej strony instrumenty nadzoru powinny być wolne od ele-
mentów paternalizmu, a potrzeba ochrony dłużnika nie powinna zmierzać
do wypaczania egzekucji przez nierespektowanie zasady równości stron oraz

42  Zob. K. Korzonek, Ochrona dłużnika przeciw egzekucji, Głos Prawa 1936, Nr 10–12, s. 462.
43  Por. M. Waligórski, Proces cywilny, s. 114 i n.
44  Zob. J. Misztal-Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywil-

nych, Warszawa 2019, s. 172 i n.
45  Zob. W. Siedlecki, Realizacja ochrony cywilnoprawnej jednostki w postępowaniu egzeku-

cyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1979, Nr 85, s. 70 i n.; A. Zieliński, Poj-
mowanie godności ludzkiej w świetle praw ekonomicznych i socjalnych, w: Godność człowieka
a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 47 i n. Por. M. Jabłoński, Pojęcie i ochrona
godności człowieka w orzecznictwie organów władzy sądowniczej w Polsce, w: K. Complak (red.),
Godność człowieka jako kategoria prawna, Wrocław 2001, s. 304 i n.

46  Szerzej zob. A. Marciniak, Ograniczenia egzekucji sądowej, Łódź 1986, s. 1 i n.
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innych mających zastosowanie zasad postępowania cywilnego47. Należy mieć
na względzie, że dążenie do ochrony dłużnika przed ingerencją w jego prawa
i wolności musi co do zasady dokonywać się bezpośrednio lub pośrednio kosz-
tem uprawnień wierzyciela.

Spojrzenie na egzekucję sądową z perspektywy jej podstawowych funk-
cji skłania do postawienia niepokojącej tezy, że dokonywane w ostatnich la-
tach przeobrażenia postępowania wykonawczego kolidują z jego celami i funk-
cjami. W sposób nieadekwatny i nieuzasadniony ustawodawca wzmacnia
pozycję procesową dłużnika48, czego efektem może być nawet „fetyszyzacja za-
sady ochrony dłużnika”49. Do przejawów takich działań należy zaliczyć wpro-
wadzoną ustawą z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych50 powinność doko-
nywania przez komornika sądowego swoistej kontroli własności rzeczy rucho-
mych podlegających zajęciu51, która w istotny sposób ograniczyła praktyczne
znaczenie tego sposobu egzekucji. Znamienna jest także postępująca prze-
budowa systemu środków nadzoru judykacyjnego. Na przykładzie instytu-
cji zarządzeń wydawanych z urzędu (art. 759 § 2 KPC) obserwuje się zna-
mienną ewolucję mechanizmu uprawniającego pierwotnie sąd do „wydawa-
nia zaleceń i wskazówek”52, czy też zarządzeń o charakterze „par excellence
wewnętrzno-instrukcyjnych”53, a obecnie jako konstrukcji nakładającej na sąd
ustawowy obowiązek wydawania komornikowi sądowemu określonych zarzą-

47  Por. J. Gudowski, O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego – wczoraj, dziś, jutro,
w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi
Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 1030 i n.

48  Zob. M. Romańska, Badanie okoliczności materialno-prawnych, s. 489 i n.; Z. Woźniak,
Badanie przedawnienia roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym, w: M. Dziurda, T. Zembrzu-
ski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian, Warszawa
2021, s. 517 i n.

49  Zob. K. Korzan, Status prawny komornika w ujęciu historycznym oraz jego odpowiedzial-
ność za powstałą szkodę na tle celu postępowania egzekucyjnego oraz krytycznego spojrzenia
na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1993 r., PES 1995, Nr XIV, s. 10. Por. T. Zembrzuski,
Zarządzenia sądu z urzędu, s. 163.

50  Ustawa z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 850 ze zm.).
51  Szerzej zob. T. Zembrzuski, Zajęcie rzeczy w egzekucji z ruchomości, czyli tworzenie i uni-

cestwianie węzła egzekucyjnego, w: A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil (red.),
Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej, Sopot 2018, s. 215
i n.

52  Zob. M. Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie egzeku-
cyjne i zabezpieczające, Lwów 1933, s. 9.

53  Zob. W. Zylber, Nadzór sądu, nad czynnościami komornika na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.,
NP 1975, Nr 7–8, s. 298.
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dzeń54. Jeszcze większe kontrowersje wzbudza nałożenie na organy egzekucji
obowiązku badania z urzędu przedawnienia55. Zgodnie z art. 804 § 2 KPC or-
gan egzekucyjny zobowiązany jest odmówić wszczęcia egzekucji, jeżeli zacho-
dzi przedawnienie roszczenia stwierdzonego w tytule wykonawczym. Rozwią-
zanie wprowadzone do KPC nowelizacją z 4.7.2019 r.56 bazuje na wątpliwym
założeniu, że na gruncie postępowania egzekucyjnego przedawnienie jest ja-
koby możliwe do jednoznacznego zweryfikowania na podstawie przedkłada-
nych dokumentów, zaś dokonywane przez organy ustalenia nie mają rzekomo
charakteru materialnoprawnego, lecz opierają się wyłącznie na domniema-
niach o charakterze procesowym. Rozumowanie to odnosi się także do postę-
powania klauzulowego, którego funkcją jest zbadanie zdatności tytułu egze-
kucyjnego do egzekucji przez zweryfikowanie, czy na podstawie określonego
dokumentu możliwe jest prowadzenie egzekucji. Również w tym wypadku
ustawa kreuje powinność badania złożonej kwestii materialnoprawnej w po-
staci oceny przedawnienia roszczenia objętego tytułem egzekucyjnym57. Roz-
wiązania te są jednoznacznie oceniane jako „wysoce nietrafne, biorąc od uwagę
funkcje postępowania klauzulowego i egzekucyjnego, charakter tytułu wyko-
nawczego i istniejący model ochrony praw dłużnika”58. Tego rodzaju konstruk-
cje procesowe budzą zasadnicze wątpliwości o charakterze ustrojowym, a na-
wet konstytucyjnym59.

Ocena zasadności, wymagalności oraz zaskarżalności praw podmiotowych
przez pryzmat prawa materialnego powinna należeć do wyłącznej kompeten-
cji sądu na etapie postępowania rozpoznawczego, który dokonuje tejże oceny
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości60. Wynikająca z art. 804 KPC
odrębność postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego powinna wyrażać

54  Zob. T. Zembrzuski, Zarządzenia sądu z urzędu, s. 148 i n.; H. Pietrzkowski, Nadzór sądu
nad czynnościami komornika, s. 36 i n.

55  Zob. A. Torbus, Uwzględnianie przez komornika upływu biegu terminu przedawnienia
roszczenia. w: R. Flejszar (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne,
Sopot 2020, s. 87 i n.

56  Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.).

57  Szerzej zob. M. Muliński, Zmiany w postępowaniu klauzulowym, s. 273 i n.
58  Zob. D. Zawistowski, w: T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz.

Tom IV. Artykuły 730–1088, Warszawa 2021, s. 345 i n.
59  Zob. M. Jabłoński, Konstytucyjność zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego

wprowadzonych ustawą z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych, w: J. Jagieła (red.), Sądowe po-
stępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, Warszawa 2020, s. 33 i n.

60  Zob. Z. Woźniak, Badanie przedawnienia roszczenia, s. 518.
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bezwzględną zasadę, że treść tytułu wykonawczego ma być nie tylko wiążąca
dla organów egzekucyjnych61, lecz także wolna od możliwości weryfikowania,
czy podważania. Organy egzekucyjne nie powinny kwestionować zasadności
i wymagalności obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym62, zaś wszel-
kie kwestie materialnoprawne należy weryfikować przy zastosowaniu instytu-
cji powództw przeciwegzekucyjnych.

Pesymistyczna jest diagnoza M. Romańskiej, że dokonywane w ostatnim
okresie zmiany odnoszące się do postępowania egzekucyjnego nie miały bez-
pośrednio na celu poprawienia sytuacji procesowej wierzyciela63. Mimo ob-
serwowanych niepokojących tendencji i przekształceń postępowania egzeku-
cyjnego należy wyrazić jednak nadzieję i oczekiwanie, że egzekucja sądowa
w sprawach cywilnych będzie postrzegana zarówno przez legislatora, jak i sądy
oraz strony prowadzonych postępowań z uwzględnieniem jej funkcji. Nie-
zbędne jest communis opinio, że postępowanie to ma na celu zapewnienie sku-
teczności i realnej efektywności świadczeń wynikających z orzeczeń sądowych
lub innych tytułów uprawniających do wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji.
Tylko takie podejście może być czynnikiem stabilizującym, chroniącym przed
niepożądanymi i nieprzemyślanymi zmianami legislacyjnymi.

Struktura postępowania egzekucyjnego, składająca się z poszczególnych
instytucji, instrumentów i mechanizmów procesowych, począwszy od złoże-
nia wniosku o wszczęcie egzekucji, na pełnym zaspokojeniu roszczenia wie-
rzyciela kończąc, jest powiązana z funkcjami egzekucji sądowej. Nie sposób
przecenić funkcji ochronnej postępowania wykonawczego, która nie ograni-
cza się do aspektu indywidualnego i interesów wierzyciela, lecz charaktery-
zuje się aspektami ogólnymi o charakterze społecznym. Egzekucja sądowa
musi być tak ukształtowana, aby tworzyć spójny system, a także stanowić wy-
padkową ochrony w niezbędnym zakresie interesu prywatnego oraz interesu
publicznego64. Pozbawiona swych tradycyjnych celów i funkcji stanie się ja-
łowa, a także niezdolna do budowania i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa
prawnego.

61  Tożsama konstrukcja obowiązuje w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
Zgodnie z art. 29 EgzAdmU organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność egzekucji admini-
stracyjnej; organ ten nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obo-
wiązku objętego tytułem wykonawczym. Zob. A. Różalska, Powództwa przeciwegzekucyjne jako
środki obrony merytorycznej dłużnika. Powództwo ekscydencyjne, PES 1997, Nr 28, s. 63 i n.

62  Por. M. Romańska, Badanie okoliczności materialnoprawnych, s. 502 i n.
63  Zob. ibidem, s. 515.
64  Zob. S. Rosmarin, Wadliwe czynności egzekucyjne, PPC 1935, Nr 13–14, s. 434.


