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Wykaz skrótóW

akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, 
poz. 502 z późn. zm.)

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wyko-
nawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowa-
nia karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 
z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

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

z dnia 2 lipca 
2004 r.
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nowelizacja – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381)

p.g.g. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 
z późn. zm.)

pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.)

p.u.n. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112)

r.c.k. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 mar-
ca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. 
Nr 10, poz. 52 z późn. zm.)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)

u.k.s.e. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 z późn. zm.)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hi-
potece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 
z późn. zm.)

u.o.i.f. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumenta-
mi finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384 z późn. zm.)

u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.)

pozostałe

M. Praw. – Monitor Prawniczy
NP – Nowe Prawo
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.)

z dnia 16 września 
2011 r.
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OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby 

Karnej
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzę-

dowy, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
PS – Przegląd Sądowy
SN – Sąd Najwyższy
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Od autOra

W tradycyjnym ujęciu, dominującym w literaturze, podkreśla się, że 
postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy w stosunku do 
postępowania rozpoznawczego, niezależnie od momentu jego wszczęcia. 
Nawet w przypadku gdy postępowanie zabezpieczające poprzedza samo 
postępowanie rozpoznawcze i formalnie toczy się odrębnie, pozostaje 
ono w ścisłym związku z przyszłym postępowaniem w sprawie, gdyż sku-
teczność orzeczonego zabezpieczenia jest uzależniona od jego wszczęcia 
w stosunkowo krótkim terminie, określanym przez sąd przy dokonaniu 
zabezpieczenia (art. 733 k.p.c.). Najczęściej zaś dokonanie zabezpiecze-
nia następuje w trakcie toczącego się już postępowania rozpoznawcze-
go. Ramy czasowe, w których możliwe jest udzielenie zabezpieczenia, 
określone w art. 730 § 2 k.p.c., podkreślają już na ogół służebną rolę po-
stępowania zabezpieczającego wobec postępowania rozpoznawczego. 
Pomocniczy charakter postępowania zabezpieczającego podkreśla jed-
nak najdobitniej jego funkcja. Jednym z podstawowych celów postępo-
wania zabezpieczającego jest zapewnienie wykonalności orzeczenia do-
tyczącego przedmiotu postępowania rozpoznawczego. Wskazywał na to 
wyraźnie art. 730 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed zmianą 
kodeksu postępowania cywilnego dokonaną nowelizacją z dnia 2 lipca 
2004 r. przy określeniu przesłanek udzielenia zabezpieczenia. Obecnie 
na tę funkcję postępowania zabezpieczającego wskazuje pojęcie interesu 
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, zdefiniowane w art. 7301 § 2 k.p.c.

W wyniku zmiany przepisów regulujących postępowanie zabezpie-
czające, dokonanej na podstawie nowelizacji z dnia 2 lipca 2004 r., nastą-
piło jego dalsze usamodzielnienie oraz wzrost znaczenia z punktu widze-
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nia jego zadań i zakresu zastosowania. Poszerzono znacznie możliwość 
uzyskania zabezpieczenia w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym, 
w tym kategorię spraw, w których sposób zabezpieczenia zezwala na za-
spokojenie dochodzonego roszczenia (art. 7531 k.p.c.). W zmienionej sy-
stematyce kodeksu postępowania cywilnego przepisy regulujące postę-
powanie zabezpieczające zostały wyodrębnione z dotychczasowej części 
drugiej k.p.c. „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne” i stanowią 
obecnie samodzielnie część drugą zatytułowaną „Postępowanie zabez-
pieczające”, natomiast przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne 
stanowią część trzecią k.p.c. „Postępowanie egzekucyjne”. W ślad za tym 
zmieniono również terminologię dotyczącą oznaczenia stron w postępo-
waniu zabezpieczającym. Ustawa dla oznaczenia jego stron posługuje się 
obecnie nazwami „uprawniony” i „obowiązany”. Odpowiada to w więk-
szym stopniu funkcji i celom postępowania zabezpieczającego w porów-
naniu z dotychczasową terminologią („wierzyciel” i „dłużnik”). Świadczy 
to jednocześnie o większej odrębności postępowania zabezpieczającego 
w relacji do postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. 

Przepisy regulujące postępowanie zabezpieczające zawarte w czę-
ści drugiej kodeksu postępowania cywilnego zostały zmienione ponow-
nie w szerokim zakresie w wyniku nowelizacji dokonanej na mocy usta-
wy z dnia 16 września 2011 r. Zmiany te weszły w życie z dniem 3 maja 
2012 r. Ich zakres uwzględniono przy opracowywaniu obecnej wersji ko-
mentarza.

Z myślą o walorach praktycznych opracowania, prócz omówienia 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania 
zabezpieczającego, zamieszczono w nim również uaktualniony wybór 
orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących tej problematyki oraz wybór 
przepisów innych ustaw odnoszących się do problematyki postępowa-
nia zabezpieczającego.

Dariusz Zawistowski
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ustawa

z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. Nr 43, poz. 296; zm.: Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113; 
z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231; z 1975 r. Nr 45, poz. 234; 

z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210; z 1983 r. Nr 5, poz. 33; 
z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242; z 1985 r. Nr 20, poz. 86; z 1987 r. 
Nr 21, poz. 123; z 1988 r. Nr 41, poz. 324; z 1989 r. Nr 4, poz. 21, 
Nr 33, poz. 175; z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, 

poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464; z 1991 r. Nr 7, poz. 24, 
Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496; z 1993 r. Nr 12, poz. 53; z 1994 r. 

Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692; 
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149, 

poz. 703; z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, 
poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 

i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, 
poz. 944; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757; z 1999 r. 
Nr 52, poz. 532; z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 

i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, 
poz. 1191, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, 
Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, 

Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546; z 2002 r. 
Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, 
Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, 
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Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 41, poz. 360, 
Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, 

poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, 
Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, 

poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, 
Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, 

poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356, Nr 237, poz. 2384; 
z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, 

poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, 
Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, 
Nr 183, poz. 1538, Nr 267, poz. 2258; z 2006 r. Nr 12, poz. 66, 

Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, 
poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656, Nr 235, poz. 1699; z 2007 r. 
Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, 

Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, 
poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, 

Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378, Nr 247, poz. 1845; z 2008 r. 
Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, 
poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, 
poz. 1547, Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, 

poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, 
poz. 1395, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, 

Nr 24, poz. 125, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, 
Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, 

poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435; 
z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, 

poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 
i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, 

Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1391; z 2012 r. poz. 908, poz. 1254, 
poz. 1445, poz. 1529; z 2013 r. poz. 142)
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Art. 730 

przepiSy zawarte w części drUgiej K.p.c. 
(art. 730–757)

Część druga   
Postępowanie zabezpieCzająCe

tytuł i
przepiSy ogólne

Art. 730. § 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu 
przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępo-
wania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wyko-
nawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli 
ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin 
spełnienia jeszcze nie nastąpił.

1. Treść art. 730 k.p.c. istotnie odbiega od zakresu jego wcześniej-
szej regulacji. Przepis ten obecnie nie określa ani przedmiotu zabezpie-
czenia, ani też materialnych przesłanek udzielenia zabezpieczenia, co 
stanowiło poprzednio materię § 1. Komentowany artykuł wprowadza 
jako zasadę dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu 
cywilnym poprzez stwierdzenie, że jest ono możliwe w każdej sprawie 
cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny (§ 1), 
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Art. 730 

oraz określa, na jakim etapie postępowania możliwe jest udzielenie za-
bezpieczenia przez sąd (§ 2).

2. Stwierdzenie o dopuszczalności zabezpieczenia w każdej sprawie 
cywilnej prowadzonej przez sąd lub sąd polubowny ma dwojakie znacze-
nie. Oznacza bowiem możliwość zabezpieczenia, praktycznie w każdej 
kategorii, spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu przez sąd, jak też 
odnosi się do aspektu podmiotowego możliwości uzyskania zabezpie-
czenia, które jest możliwe na rzecz różnych podmiotów uczestniczących 
w postępowaniu (kwestię tę reguluje bliżej art. 7301 § 1 k.p.c.). Możliwość 
uzyskania zabezpieczenia została poszerzona, ponieważ poprzednio obo-
wiązujący art. 730 § 1 k.p.c. zezwalał jedynie na zabezpieczenie roszczeń 
możliwych do dochodzenia przed sądem lub sądem polubownym. Samo 
pojęcie roszczenia w tym znaczeniu budziło przy tym wątpliwości i było 
przedmiotem odmiennych ocen w doktrynie. Ocena tego zagadnienia 
nie pozostaje bez znaczenia także dla obowiązujących obecnie przepi-
sów, skoro według art. 7301 § 1 k.p.c., do przesłanek uzyskania zabezpie-
czenia należy uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego 
w udzieleniu zabezpieczenia (por. w tym zakresie uwagę 2 do art. 7301).

3. Wobec treści art. 730 § 1 k.p.c., nie powinna budzić obecnie wąt-
pliwości możliwość zabezpieczenia powództwa także w tych sprawach, 
w których orzeczenie sądowe, co do istoty sprawy, nie podlega wykona-
niu w trybie egzekucyjnym. Konieczną przesłanką uzyskania zabezpie-
czenia nie jest już bowiem uprawdopodobnienie, że brak zabezpiecze-
nia pozbawi wierzyciela możliwości uzyskania zaspokojenia lub że jest 
to konieczne do zabezpieczenia wykonalności orzeczenia w sprawie. Do 
uzyskania zabezpieczenia, w świetle art. 7301 § 1 k.p.c., wymagane jest 
uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpie-
czenia. Pojęcie interesu prawnego, według art. 7301 § 2 k.p.c., obejmuje 
zaś również te przypadki, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub po-
ważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

4. Aspekt przedmiotowy regulacji zawartej w art. 730 § 1 k.p.c. do-
tyczy także możliwości uzyskania zabezpieczenia w tych kategoriach 
spraw, w których wcześniej obowiązywały przepisy szczególne. Na grun-
cie kodeksu postępowania cywilnego istotną rolę odgrywał w prakty-
ce art. 443, dotyczący zabezpieczenia w sprawach o rozwód (szerzej co 
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do skutków uchylenia tego przepisu por. uwagi do art. 445 k.p.c.), oraz 
art. 843 § 4 k.p.c., który stanowił, że sąd może zabezpieczyć powództwo 
przeciwegzekucyjne przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Nie budziło wątpliwości, że do uzyskania zabezpieczenia powództw 
przeciwegzekucyjnych konieczne było uprawdopodobnienie przesłanek 
zabezpieczenia wynikających z treści dawnego art. 730 § 1 k.p.c. (po-
prawne było przy tym odwoływanie się do konieczności zabezpieczenia 
wykonalności orzeczenia w sprawie, a nie braku możliwości uzyskania 
zaspokojenia, skoro powodem był dłużnik). W aktualnym stanie praw-
nym przy zabezpieczeniu powództw przeciwegzekucyjnych jeszcze bar-
dziej oczywista jest konieczność uprawdopodobnienia wiarygodności ta-
kiego powództwa oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, 
jako ogólnych przesłanek wymaganych dla udzielenia zabezpieczenia.

Uchylenie art. 843 § 4 k.p.c. może natomiast stwarzać wątpliwości 
co do dopuszczalnej formy zabezpieczenia powództw przeciwegzeku-
cyjnych. W okresie obowiązywania tego przepisu dominował pogląd, że 
po wszczęciu egzekucji zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest 
jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia powództwa o pozbawienie 
wykonalności tytułu wykonawczego i jedyną możliwą formą zabezpie-
czenia w przypadku powództw o zwolnienie zajętego przedmiotu od 
egzekucji. Taką ocenę wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 
2 grudnia 1968 r., I CZ 10/68, OSNC 1969, nr 7–8, poz. 145. W jego 
uzasadnieniu podkreślił, że art. 843 § 4 k.p.c., który dotyczył jedynie 
zabezpieczenia powództw przeciwegzekucyjnych, ma charakter przepi-
su szczególnego i wyłącza stosowanie innych sposobów zabezpieczenia 
tego rodzaju powództw. Uznał też, że jeżeli postępowanie egzekucyjne 
nie zostało wszczęte, to nie jest dopuszczalne zabezpieczenie takiego 
powództwa przez zakaz prowadzenia egzekucji. Ta część tezy postano-
wienia Sądu Najwyższego spotkała się z krytyczną oceną, która wyda-
je się uzasadniona (por. uwagi W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, 
PiP 1970, z. 10, s. 584).

Brak obecnie regulacji szczególnej dotyczącej zabezpieczenia po-
wództw przeciwegzekucyjnych wskazuje, że nie ma innych ograniczeń 
co do formy ich zabezpieczenia poza ogólnymi zasadami zabezpiecze-
nia roszczeń niepieniężnych wynikającymi z treści art. 755 § 1 i art. 7301 
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