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WSTĘP

Temat niniejszej publikacji dotyczy problematyki związanej z ukończeniem sądowego 
postępowania egzekucyjnego. Zagadnienie to nie było dotąd przedmiotem komplekso-
wej analizy. Nie doczekało się również opracowania w formie monografii. Inaczej kwestia 
ta przedstawia się w postępowaniu rozpoznawczym, gdzie powstało wiele opracowań 
dotyczących umorzenia czy też ogólnie – zakończenia tego postępowania1. Z tego też 
względu niniejsze opracowanie stanowi próbę kompleksowego omówienia zagadnień 
dotyczących ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego na podobieństwo 
opracowań z zakresu postępowania rozpoznawczego.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o procesie cywilnym stanowią konstrukcję 
modelową dla odpowiedniego jej stosowania do pozostałych postępowań cywilnych 
uregulowanych w tym kodeksie. Dzieje się tak za sprawą art. 13 § 2 k.p.c., tj. nakazu 
odpowiedniego stosowania przepisów o procesie do innych rodzajów postępowań cywil-
nych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Regulacje z zakresu postępowania 
procesowego mają charakter kompleksowy, a ich odpowiednie stosowanie w pozostałych 
rodzajach postępowań sugeruje, że te ostatnie nie mają takiego charakteru. Spostrzeże-
nie to należałoby odnieść również do węższego zakresu, tj. do przepisów odnoszących 
się do ukończenia postępowania cywilnego. Błędne byłoby jednak stosowanie tak da-
leko idącego uproszczenia, którego bez dogłębnej analizy materii dotyczącej innych 
rodzajów postępowań cywilnych nie da się zastosować. Zagadnienie to wydaje się być 
szczególnie ciekawe w odniesieniu do sądowego postępowania egzekucyjnego, które-
go związek z postępowaniem procesowym wydaje się oczywisty. Jednocześnie całość 
materii dotyczącej postępowania egzekucyjnego charakteryzuje szczególna specyfika, 
determinowana jego celem.

Główny problem badawczy stanowi ustalenie, czy przepisy o sądowym postępowaniu 
egzekucyjnym zawierają kompleksową regulację szczególną odnoszącą się do jego ukoń-
czenia, przez co nie zachodziłaby w tym zakresie potrzeba odpowiedniego stosowania 
przepisów o procesie.

1  Jako przykłady takich opracowań wymienić należy chociażby następujące monografie: A. Olaś, Umo-
rzenie procesu cywilnego, Warszawa 2016; A. Gołąb, Umorzenie postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 
2020; I. Wolwiak, Zakończenie postępowania rozpoznawczego, Warszawa 2019.
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Właściwe podejście do tak sformułowanego problemu badawczego wymagało dosto-
sowania do niego struktury wywodu. W pierwszej kolejności należało ustalić, czym 
jest postępowanie egzekucyjne oraz jaki jest jego cel. W dalszej kolejności autorka 
zdecydowała się na podjęcie rozważań nad rozumieniem pojęcia ukończenia postę-
powania egzekucyjnego. Dopiero wówczas możliwe stało się szczegółowe omówienie 
tego zagadnienia.

Przeprowadzone badania mają charakter dogmatycznoprawny. Uwzględniają przy 
tym praktyczne aspekty stosowania prawa. Podstawową metodą badawczą jest metoda 
dogmatyczna, przy pomocy której analizie poddano aktualny stan prawny. Towarzyszy 
jej metoda prawnoporównawcza, stosowana w badaniu rozwiązań przyjętych w innych 
obszarach prawa krajowego oraz w wybranych państwach europejskich.

Podczas prowadzonych rozważań pojawiła się konieczność odniesienia się do rozwiązań 
obowiązujących w postępowaniu o zbliżonym charakterze i funkcjach. Z tego względu 
wybór materiału porównawczego nie był przypadkowy. Przedmiotem porównania 
uczyniono wybrane rozwiązania zawarte w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji. Nie sprowadza się ono jednak wyłącznie do uwag natury 
sygnalizacyjnej. Przedmiotem oceny uczyniono ewentualną zasadność przeniesienia 
niektórych rozwiązań obowiązujących w postępowaniu administracyjnym na grunt 
sądowego postępowania egzekucyjnego. Rozważania nad regulacjami o postępowaniu 
egzekucyjnym stworzyły sposobność do uczynienia przedmiotem analizy również 
prawodawstwa państw obcych, tj. Niemiec oraz Francji.

Syntetyczny charakter publikacji obejmuje zgłębienie istoty oraz charakteru, jaki usta-
wodawca zamierzał nadać poszczególnym instytucjom przewidzianym w postępowaniu 
egzekucyjnym związanym z jego ukończeniem. Posłużenie się metodą historycznopraw-
ną pozwoliło na zrozumienie procesów tworzenia tych instytucji poprzez sięgnięcie 
do ich genezy. Odwołania do rozwiązań obowiązujących pod rządem rozporządzenia 
z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego stanowiły materiał pomocniczy 
w rozstrzyganiu zagadnień spornych. Pełniły one również funkcję porównawczą przy 
ocenie zasadności dokonanych na gruncie procedury egzekucyjnej reform.

Temat monografii znajduje odzwierciedlenie w jej strukturze. Rozdział pierwszy roz-
poczyna prezentacja ogólnych zagadnień dotyczących postępowania egzekucyjnego. 
Punktem wyjścia do dalszych rozważań było ustalenie znaczenia takich pojęć jak po-
stępowanie egzekucyjne, egzekucja czy też sprawa egzekucyjna. W dalszej kolejności 
należało ustalić, jak należy rozumieć ukończenie postępowania egzekucyjnego oraz co 
mieści się w tym pojęciu. Pozwoliło to na przejście do szczegółowej analizy zagadnień 
związanych z tytułową problematyką.
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Rozdział I

POJĘCIE I SPOSOBY UKOŃCZENIA SĄDOWEGO 
POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

1.1. Zagadnienia wstępne 

W. Miszewski przyjmował, że prawo egzekucyjne jest wyrazem ochrony udzielanej przez 
władzę państwową wierzycielowi, która polega na użyciu ustawowo przewidzianych 
środków przeciwko dłużnikowi, jeżeli nie spełnił on dobrowolnie ciążącego na nim 
w stosunku do wierzyciela obowiązku1.

Przedmiotem niniejszej monografii są zagadnienia dotyczące ukończenia sądowego 
postępowania egzekucyjnego. Należy przez nie rozumieć postępowanie egzekucyjne 
w sprawach cywilnych, zasadniczo unormowane w przepisach części trzeciej Kodek-
su postępowania cywilnego. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane normatywnie. Jest 
ono jednak powszechnie stosowane w doktrynie oraz orzecznictwie na odróżnienie 
postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych od postępowania egzekucyjne-
go w administracji2 – dla którego podstawowym źródłem prawa są przepisy ustawy 
z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zastosowanie tego 
określenia w niniejszej monografii jest zabiegiem celowym. Akcentuje bowiem rolę 
organów właściwych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie prze-
pisów Kodeksu postępowania cywilnego3. Przedmiotem zainteresowania autorki jest 
nie tylko sam przebieg postępowania, ale również czynności organów egzekucyjnych 
związane z jego ukończeniem. Z tego względu zasadne było posłużenie się ugruntowa-
ną w nauce nomenklaturą. Wszakże sądowe postępowanie egzekucyjne określane jest 
jako zorganizowane działanie uprawnionych organów przy udziale innych podmiotów, 
których miejsce oraz rola w tym postępowaniu zostały wyraźnie określone4.

1  W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie, cz. 2, Łódź 1948, s. 17.
2  Zob. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019, s. 25.
3  Tak A. Marciniak, Sądowe..., s. 25.
4  Zob. W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978, s. 389.
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1.1.1. Postępowanie egzekucyjne oraz egzekucja sądowa

Właściwe zrozumienie przedmiotu niniejszego opracowania wymaga usystematyzowa-
nia zagadnień terminologicznych związanych z ukończeniem sądowego postępowania 
egzekucyjnego. Rozważania należy rozpocząć od ustalenia, czym w ogóle jest postę-
powanie egzekucyjne.

W literaturze przyjmuje się, że postępowanie egzekucyjnego stanowi ogół czynno-
ści procesowych normowanych przez prawo egzekucyjne5. E. Waśkowski postrzegał 
postępowanie egzekucyjnego jako zespół czynności faktycznych mających na celu 
urzeczywistnienie uznanych przez sąd za słuszne żądań obywateli6. Według W. Sied-
leckiego przez postępowanie egzekucyjne należy rozumieć samoistne postępowanie 
sądowe, w którym państwo poprzez stosowanie środków przymusu ostatecznie urze-
czywistnia obowiązującą w konkretnym przypadku normę prawną7. Zgodnie z definicją 
zaproponowaną przez W. Berutowicza sądowe postępowanie egzekucyjne to „praw-
nie zorganizowane działanie organów egzekucyjnych, z udziałem zainteresowanych 
podmiotów, mające na celu urzeczywistnienie konkretnej normy prawnej, ustalonej 
w tytule egzekucyjnym, przez doprowadzenie za pomocą prawnych środków przymusu 
do uzyskania przez wierzyciela należnego mu świadczenia”8. Tak samo definiował to 
pojęcie Z. Szczurek9. Według J. Misztal-Koneckiej postępowanie egzekucyjne to „ogół 
prawnie zorganizowanych czynności związanych z egzekucją podejmowanych przez 
strony, uczestników postępowania oraz organy egzekucyjne”10. Wreszcie A. Marciniak 
definiuje postępowanie egzekucyjne jako ogół prawnie zorganizowanych czynności 
związanych z egzekucją11. W ujęciu statycznym natomiast przez postępowanie egze-
kucyjne należy rozumieć zespół norm procesowych regulujących uprawnienia stron, 
uczestników oraz organów egzekucyjnych.

Zaprezentowane definicje charakteryzuje odmienność w zależności od przyjętego ujęcia, 
w którym rozpatrywane jest postępowanie egzekucyjne (statyczne lub dynamiczne). 
Postępowanie egzekucyjne jest materią złożoną, zarówno pod względem funkcjonalnym, 
jak i normatywnym. Z tego względu żadnej z definicji nie należy przyznawać znaczenia 
pierwszorzędnego, lecz traktować je jako wzajemnie uzupełniające się.

5  Tak F. Kruszelnicki, Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego, Warszawa 1934, 
s. 6.

6  E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego. Ustrój sądów cywilnych. Postępowanie sporne, Wilno 
1932, s. 3.

7  Zob. W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, red. Z. Resich, W. Siedlecki, 
Warszawa 1969, s. 1040.

8  Zob. W. Berutowicz, Postępowanie..., s. 382. 
9  Z. Szczurek, Czynności egzekucyjne. Zagadnienia ogólne, Sopot 2017, s. 23.
10  Zob. J. Misztal-Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 

2019, s. 172.
11  A. Marciniak, Sądowe..., s. 23.
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Temat tej monografii wymaga jednak spojrzenia na postępowania egzekucyjne w ujęciu 
dynamicznym. Autorka ma tu na myśli jego postrzeganie jako zespołu usystematyzowa-
nych organizacyjnie czynności stron, uczestników oraz organów egzekucyjnych. Z tego 
względu, na potrzeby niniejszej monografii, postępowanie egzekucyjne należy rozumieć 
w ujęciu dynamicznym, według zaprezentowanych wyżej definicji.

W literaturze wyróżniono przy tym postępowanie egzekucyjne w szerszym oraz w ści-
słym znaczeniu12. Postępowanie egzekucyjne sensu largo obejmuje całość materii ure-
gulowanej w części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego, tj. postępowanie klau-
zulowe, postępowanie mające na celu przeprowadzenie egzekucji oraz postępowanie 
w przedmiocie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji13. M. Uliasz zwrócił jednak 
uwagę na nieprawidłowość posługiwania się kryterium normatywnym (całość materii 
unormowanej w części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego), jako wyznaczającym 
zakres postępowania egzekucyjnego sensu largo14. Autor przedstawił własną definicję, 
w której przyjął, że postępowanie egzekucyjne w szerokim znaczeniu obejmuje: postę-
powania w przedmiocie wydania tytułu wykonawczego, tj. postępowanie o nadanie 
klauzuli wykonalności oraz postępowania w przedmiocie: wydania dalszego tytułu 
wykonawczego, wydania tytułu wykonawczego w zamian za utracony, zaświadczenia 
(np. art. 7951 i 7954 k.p.c.), stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty 
(art. 7956‒7957 k.p.c.) oraz wyciągu (art. 79512 k.p.c.); postępowanie mające na celu prze-
prowadzenie egzekucji (tzw. właściwe postępowanie egzekucyjne) oraz postępowanie 
w przedmiocie podziału sumy uzyskanej z egzekucji15. Ujęcie to jest bardziej precy-
zyjne, ponieważ eliminuje z zakresu tego pojęcia przede wszystkim materię dotyczącą 
powództw przeciwegzekucyjnych16.

Postępowanie egzekucyjne sensu stricto to postępowanie mające na celu przeprowadzenie 
egzekucji (tzw. właściwe postępowanie egzekucyjne)17.

Temat publikacji wymaga ograniczenia rozważań do postępowania egzekucyjnego w ści-
słym znaczeniu (właściwe postępowanie egzekucyjne) oraz postępowania podziałowego. 
Materia dotycząca postępowania klauzulowego nie jest przedmiotem zainteresowania 
autorki, ponieważ wykracza poza zagadnienie tytułowe.

Postępowanie egzekucyjne jest pojęciem węższym w stosunku do postępowania wy-
konawczego. To drugie obejmuje swoim zakresem realizację orzeczenia w trybie eg-

12  A. Marciniak, Sądowe..., s. 23; J. Misztal-Konecka, Postępowanie..., s. 172.
13  Zob. A. Marciniak, Sądowe..., s. 23; J. Misztal-Konecka, Postępowanie..., s. 172.
14  Zob. M. Uliasz, Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji, 

Warszawa 2019, s. 210.
15  M. Uliasz, Zasada…, s. 210–211.
16  Zob. M. Uliasz, Zasada…, s. 210.
17  Zob. A. Marciniak, Sądowe..., s. 23; J. Misztal-Konecka, Postępowanie..., s. 172; M. Uliasz, Zasada..., 

s. 211.
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zekucyjnym i pozaegzekucyjnym (postępowanie wykonawcze sensu largo)18. Postępo-
wanie wykonawcze w ujęciu dynamicznym rozumieć należy jako akt prawny złożony 
z czynności wykonawczych, zmierzających do wprowadzenia w życie normy prawa 
materialnego zgodnie z treścią tytułu egzekucyjnego lub wykonawczego, w zależności 
od tego, czy wprowadzenie to jest realizowane w trybie egzekucyjnym, czy pozaeg-
zekucyjnym19. W ujęciu statycznym prawo postępowania wykonawczego to zespół 
norm procesowych regulujących m.in. uprawnienia stron, organów uprawnionych do 
ściągnięcia należności20.

Postępowanie wykonawcze obejmuje przymusowe wykonanie tytułów wykonawczych 
(egzekucyjnych) w drodze egzekucji oraz inne sposoby jego wykonania21. Do postę-
powań wykonawczych zalicza się m.in. postępowanie egzekucyjne, pozaegzekucyjne 
tryby zaspokojenia wierzyciela22, postępowania w sprawach o odebranie osoby podlega-
jącej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, (art. 5981 i n. k.p.c.), dotyczące 
wykonania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 i n. k.p.c.), postępowania w celu wyko-
nania postanowienia o zabezpieczeniu spadku albo o sporządzeniu spisu inwentarza 
(art. 6382 k.p.c.)23.

Przedmiotowe uwagi mają charakter jedynie porządkujący i określający ramy niniej-
szej monografii. Zainteresowanie autorki skupia się bowiem wyłącznie na sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym.

Aby doszło do ukończenia postępowania egzekucyjnego, niezbędne jest jego uprzednie 
wszczęcie. W doktrynie panuje zgodność co do tego, że wszczęcie sądowego postępowa-
nia egzekucyjnego następuje z chwilą skutecznego złożenia przez wierzyciela wniosku 
o wszczęcie egzekucji24. Postępowanie egzekucyjne może również zostać wszczęte z urzę-
du – na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał bądź na żądanie 
uprawnionego organu25. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie jest wymagana 
żadna formalna decyzja organu egzekucyjnego w tym przedmiocie.

18  Zob. K. Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 
1986, s. 88.

19  Zob. K. Korzan, Sądowe…, s. 88.
20  Zob. K. Korzan, Sądowe…, s. 88.
21  Tak A. Marciniak, Sądowe..., s. 25.
22  Szerzej na ten temat zob. A. Marciniak, Sądowe..., s. 60–63.
23  M. Uliasz, Zasada..., s. 214 oraz przywołana tam literatura.
24  Zob. A. Marciniak, Sądowe..., s. 24; W. Siedlecki, Zarys postępowania cywilnego, Warszawa 1968, 

s. 478; K. Korzan, Sądowe..., s. 106–107; A. Stangret-Smoczyńska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2012, s. 317.

25  Zob. W. Siedlecki, Zarys..., s. 478; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa–Łódź 
1978, s. 318; A. Stangret-Smoczyńska [w:] Kodeks..., red. J. Gołaczyński, s. 317; W. Siedlecki [w:] Kodeks..., 
t. 2, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 1097.
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Prezentowany w nauce ścisły związek postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego 
wynika z przyjęcia, że zasadniczo dopiero po zakończeniu postępowania rozpoznaw-
czego możliwe jest zainicjowanie postępowania egzekucyjnego. Stosunek ten w okresie 
międzywojennym wyrażano następującą paremią: „pierwej należy sprawdzić słuszność 
żądania obywatela, a dopiero potem je zaspokoić”26. Z tego względu postępowanie eg-
zekucyjne często określane jest jako drugie stadium postępowania rozpoznawczego27 
lub ostatnie stadium realizacji prawa do sądu28. W przypadku wydania przez sąd orze-
czenia zasądzającego świadczenie i niewykonania go przez dłużnika, zachodzi potrzeba 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego29. Istotna różnica pomiędzy postępowaniem 
rozpoznawczym a egzekucyjnym polega na tym, że organ egzekucyjny nie może pro-
wadzić kontroli merytorycznej zapadłego w postępowaniu cywilnym orzeczenia ani 
jakiegokolwiek innego tytułu wykonawczego (art. 804 § 1 k.p.c.). Inaczej rzecz ujmując, 
„organ wykonawczy musi uznać za prawdę i prawo to, co zostało określone w treści tytułu 
egzekucyjnego. W żadnym razie nie może go podważać pod względem merytorycznym 
[...] i udzielać dalej idącej ochrony niż została oznaczona we wspomnianym tytule”30. 
W ostatnim czasie doszło do przełamania powyższej zasady. Szczegółowe omówienie 
dokonanych zmian nastąpi w dalszej części monografii. Niemniej w postępowaniu egze-
kucyjnym nie mamy do czynienia z rozpoznaniem sprawy w rozumieniu nadanym temu 
znaczeniu w postępowaniu rozpoznawczym. Istotne jest również to, że nie wszystkie 
orzeczenia sądowe nadają się do wykonania w drodze egzekucji. Wyroki ustalające lub 
kształtujące stosunek prawny lub prawo nie nadają się bowiem do egzekucji31.

Pomimo tak zdefiniowanego związku pomiędzy oboma postępowaniami nie występuje 
między nimi ciągłość. Do zainicjowania postępowania egzekucyjnego wymagany jest 
odrębny wniosek lub żądanie z art. 796 § 2 lub 3 k.p.c.32

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają również wszczęcie i prowadze-
nie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego lub egzekucyjnego 
niepochodzącego od sądu (np. akt notarialny)33. Postępowanie egzekucyjne pozosta-
je wówczas w oderwaniu od cywilnego postępowania rozpoznawczego. Postrzegając 
jednak postępowanie egzekucyjne w ujęciu statycznym, jako ogół norm procesowych 
regulujących to postępowanie, nie da się go rozpatrywać w całkowitym oderwaniu od 
postępowania procesowego34. W myśl art. 13 § 2 k.p.c. przepisy o procesie stosuje się 
odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w Kodeksie postępo-

26  E. Waśkowski, Podręcznik..., s. 3.
27  Zob. K. Korzan, Sądowe..., s. 90.
28  Zob. J. Misztal-Konecka, Postępowanie..., s. 171.
29  Zob. K. Korzan, Sądowe..., s. 90–91.
30  Zob. K. Korzan, Sądowe..., s. 91.
31  Zob. K. Korzan, Sądowe..., s. 92; A. Marciniak, Sądowe..., s. 36.
32  Zob. K. Korzan, Sądowe..., s. 91.
33  Zob. K. Korzan, Sądowe..., s. 91–92.
34  Por. A. Marciniak, Sądowe..., s. 38.
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