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Oczekiwane zmiany w postêpowaniu egzekucyjnym 

- uporz¹dkowanie nadawania klauzul wykonalnoœci

10 kwietnia 2014 r. wejdzie w ¿ycie kolejna 

nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego 

(ustawa z dnia 7 lutego 2014 r., Dz. U. 2014, 

poz. 293). Celem zmian jest uporz¹dkowanie

i doprecyzowanie kwestii zwi¹zanych z nada-

waniem klauzuli wykonalnoœci niektórym 

tytu³om egzekucyjnym. Ustawa ureguluje 

w sposób wyraŸny kwestie od wielu lat 

sankcjonowane przez praktykê.

Koniecznoœæ wprowadzenia ³adu do postêpowa-

nia klauzulowego wynik³a z wyroku TK z dnia

22 listopada 2010 r. (sprawa P 28/08). 

W tym orzeczeniu Trybuna³ zakwestionowa³ 

konstytucyjnoœæ § 182 Regulaminu urzêdowania 

s¹dów powszechnych, który na poziomie rozpo-

rz¹dzenia – a nie ustawy - ustanawia³ wyj¹tki 

od kodeksowych regu³ nadawania klauzul. 

Po uchyleniu przepisu powsta³a jednak luka 

w prawie, któr¹ wype³niæ ma w³aœnie opisywana 

nowelizacja. 

Uznana praktyka nareszcie w kodeksie 

Nowela usuwa w¹tpliwoœci co do formy nadania 

klauzuli wykonalnoœci – jest ni¹ postanowienie

o zdefiniowanej przez ustawê treœci. Doprecy-

zowane zosta³y tak¿e miejsce umieszczenia 

klauzuli i elementy jej treœci (szczegó³owe 

brzmienie klauzuli zostanie nadane rozporz¹dze-

niem). Zgodnie ze znowelizowanym art. 783 § 3 

k.p.c., w przypadku tytu³ów egzekucyjnych, 

o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 11 k.p.c. 

(orzeczenia i ugody s¹dowe) postanowienie jest 

wydawane bez spisywania odrêbnej sentencji, 

przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym 

klauzuli wykonalnoœci i opatrzenie jej podpisem 

sêdziego albo referendarza s¹dowego. 

Wyj¹tkiem bêd¹ sytuacje nadawania klauzuli 

przeciwko osobom niewymienionym w tytule 

egzekucyjnym, np. ma³¿onkowie czy wspólnicy 

spó³ek osobowych, w wypadku których musi

zostaæ wydane odrêbne postanowienie. 

Jasnoœæ w kwestii kosztów

Nowelizacja rozstrzyga, ¿e postanowienie o nadaniu 

klauzuli w czêœci, w jakiej przyznano w nim 

wierzycielowi zwrot kosztów postêpowania, podlega 

wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go 

w klauzulê wykonalnoœci. W przypadku nadania 

klauzuli bez spisywania odrêbnej sentencji posta-

nowienia, rozstrzygniêcie co do kosztów umieszcza 

siê w klauzuli (nowy przepis art. 7941 k.p.c.). 

Dorêczenia i zaskar¿anie orzeczeñ 

w postêpowaniu klauzulowym

Dodany nowelizacj¹ przepis art. 7942 k.p.c., 

jak te¿ zmieniony art. 795 § 2 i 3 k.p.c. reguluj¹

szczegó³owo zasady dorêczania i uzasadniania 

postanowieñ o nadaniu klauzuli oraz bieg terminów

do sk³adania adekwatnych œrodków zaskar¿enia 

– za¿aleñ b¹dŸ skarg na czynnoœci referendarza. 

Nowa regulacja wydaje siê wyczerpywaæ tê 

problematykê i daje nadziejê na usuniêcie proble-

mów praktycznych pojawiaj¹cych siê na gruncie 

dotychczasowego brzmienia przepisów k.p.c. 

Nowelizacjê procedury cywilnej porz¹dkuj¹c¹ 

postêpowanie klauzulowe nale¿y oceniæ 

pozytywnie. Kwestie te zas³ugiwa³y bowiem

od dawna na uwagê, a ich znaczenie nie 

powinno byæ lekcewa¿one, zw³aszcza 

w dobie podejmowania przez ustawodawcê 

prób ochrony d³u¿ników przed nadu¿yciami. 

Praktyka poka¿e, czy zmiany spe³ni¹ 

pok³adane w nich oczekiwania. Pozytywnie 

nale¿y równie¿ oceniæ widoczne w ostatnich 

nowelach k.p.c. d¹¿enie do doprecyzowania 

i porz¹dkowania postêpowania egzekucyjnego 

w ogólnoœci. Pewne jego obszary sprawiaj¹ 

bowiem trudnoœci w praktycznym stosowaniu.  
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