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INFORMACJA PRAWNA 

O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R. (SYGN. AKT SK 71/13) 

DOTYCZĄCYM USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

 

I. METRYKA ORZECZENIA 

Wyrok z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13) dotyczy art. 754
1
 § 1 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 

z późn. zm.; dalej jako k.p.c.). 

Sentencja rozstrzygnięcia została opublikowana w Dz. U. poz. 2199 (data publikacji: 

29  grudnia 2016 r.). Pełny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem ukazał się w OTK ZU A 

poz. 81. 

II. ROZSTRZYGNIĘCIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO  

1. Treść sentencji 

TK orzekł, że art. 754
1
 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez 

obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową jest niezgodny z art. 64 ust. 1 

w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

2. Stan prawny 

W myśl art. 754
1
 § 1 k.p.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd 

inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone wedle przepisów tytułu II („Zabezpieczenie 

roszczeń pieniężnych”) upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia 

uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.  
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Przepisem szczególnym w rozumieniu art. 754
1
 § 1 k.p.c. jest chociażby art. 754

1
 § 2 

k.p.c., zgodnie z którym w sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu 

art. 747 pkt 1 lub pkt 6, zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony w terminie dwóch tygodni 

od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o dokonanie 

dalszych czynności egzekucyjnych. 

Wynika stąd, że ogólna zasada wyrażona w art. 754
1
 § 1 k.p.c. znajduje zastosowanie 

w odniesieniu do następujących przypadków zabezpieczenia roszczeń pieniężnych określonych 

w art. 747: 

– obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową (pkt 2), 

– ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej 

księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu (pkt 3), 

– obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską (pkt 4), 

– ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pkt 5). 

Natomiast w przypadku zabezpieczenia polegającego na zajęciu ruchomości, wynagrodzenia 

za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa 

majątkowego (art. 747 pkt 1) oraz sprowadzającego się do ustanowienia zarządu przymusowego 

nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym 

w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego 

(art. 747 pkt 6) w rachubę wchodzi już lex specialis z art. 754
1
 § 2 k.p.c. 

 Według dominującej linii orzeczniczej sądów powszechnych, przewidziany w art. 754
1
 

§ 1 k.p.c. skutek w postaci upadku zabezpieczenia nie jest w żaden sposób powiązany 

z postawą uprawnionego wierzyciela. Zatem złożenie przez niego wniosku o nadanie tytułowi 

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności czy też nawet wniosku o wszczęcie egzekucji nie 

przerywa biegu terminu miesięcznego, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie, i tym 

samym nie może zapobiec np. wygaśnięciu hipoteki przymusowej ustanowionej stosownie do 

art. 747 pkt 2 k.p.k. Oznacza to, że wierzyciel, który w tym czasie nie uzyskał zaspokojenia 

(aczkolwiek w przypadku egzekucji prowadzonej wyłącznie z nieruchomości jest to w istocie 

nierealne ze względu na złożoną i długotrwałą procedurę), nie może być pewny, że uda mu 

się wyegzekwować należną sumę. Pomijając bowiem samą możliwość zbycia nieruchomości 

przez dłużnika, nie można wykluczyć tego, że w międzyczasie dojdzie do ustanowienia na tej 

nieruchomości innych hipotek. Wówczas hipoteki te będą korzystały z pierwszeństwa przed 

ewentualną hipoteką przymusową, która zostałaby ustanowiona na rzecz wierzyciela już na 
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podstawie tytułu wykonawczego (por. art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece – Dz. U. z 2016 r. poz. 790, z późn. zm.). Poza tym – tak jak to było 

w stanie faktycznym stanowiącym tło dla wypowiedzi Trybunału – może dojść do ogłoszenia 

upadłości dłużnika i w konsekwencji nieruchomość, która była pierwotnie obciążona hipoteką 

przymusową w ramach zabezpieczenia, wejdzie do masy upadłości. 
 

3. Wzorce konstytucyjne. 

Punktami odniesienia w sprawie SK 71/13 były trzy przepisy ustawy zasadniczej: 

1) art. 64 ust. 1 poręczający prawo własności, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia; 

2) art. 31 ust. 1 wyznaczający granice dopuszczalnej ingerencji ustawodawcy zwykłego w sferę 

konstytucyjnych wolności i praw;  

3) art. 45 ust. 1 będący źródłem prawa do sądu ujmowanego od strony pozytywnej. 

TK zaznaczył m.in., że „[o]chrona zapewniana majątkowym prawom podmiotowym 

musi być realna. Punktem odniesienia (kryterium weryfikacji tej cechy) musi być skuteczność 

realizacji określonego prawa podmiotowego w konkretnym otoczeniu systemowym, 

w  którym ono funkcjonuje (…) mechanizm prowadzący de facto do kreacji pozornego prawa 

majątkowego, czyli prawa, które – powstając – staje się od razu nieskuteczne, jest nie do 

przyjęcia i nie może być utrzymywany w systemie. Naruszenie istoty prawa majątkowego 

chronionego w art. 64 Konstytucji występuje wtedy, gdy wprowadzone ograniczenia dotyczą 

podstawowych uprawnień składających się na treść określonego prawa i uniemożliwiają 

realizację przez to prawo funkcji, którą ma pełnić w porządku prawnym”. 

Z kolei w nawiązaniu do przesłanek wywodzonych z art. 31 ust. 3 Konstytucji Trybunał 

przypomniał, że stwierdzeniu, czy ustawowa ingerencja w wolność lub prawo gwarantowane 

na poziomie Konstytucji odpowiada warunkom z tego wzorca, służy test, na który składa się 

ocena przydatności wprowadzonego ograniczenia, jego niezbędności oraz tzw. proporcjonalności 

sensu stricto. Sprawdzenie samej zaś przydatności wymaga, po pierwsze, identyfikacji ratio 

legis danej regulacji, po drugie, powiązania jej z ochroną konkretnych wartości konstytucyjnych 

i wreszcie po trzecie – zbadania, czy weryfikowane rozwiązanie nie utrudnia osiągnięcia 

wspomnianej ratio lub nie jest irrelewantne z perspektywy jej realizacji. 

Jeżeli chodzi natomiast o gwarancję wyrażoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji, to TK 

podniósł, że przepis ten „pozwala na rekonstrukcję dwóch postaci konstytucyjnego prawa 

podmiotowego (…). Jedna to prawo do sądowego wymiaru sprawiedliwości, a więc 

merytorycznego, wiążącego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sporze o prawo (prawo do sądu 
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sensu stricto). Druga to prawo do rozstrzygnięcia dotyczącego aktu lub czynności kształtującej 

sytuację prawną lub faktyczną podmiotu praw i wolności (prawo do ochrony sądowej). Z tak 

rozumianym prawem do sądu skorelowane są jednocześnie dwie funkcje sądów: funkcja 

wymiaru sprawiedliwości oraz funkcja ochrony prawnej”. 

4. Istota problemu konstytucyjnego 

Trybunał zaakcentował w pierwszej kolejności, że „wprowadzając termin, po upływie 

którego – ustanowiona w postępowaniu zabezpieczającym – hipoteka przymusowa wygasa 

z mocy ustawy, prawodawca ograniczył realizację prawa majątkowego wierzyciela, na którego 

wniosek ustanowiono zabezpieczenie. Należy jednakże podkreślić, że istotą analizowanego 

zagadnienia nie jest ani sama długość terminu (tj. miesiąc liczony od uprawomocnienia się 

orzeczenia uwzględniającego roszczenie), ani skutek jego upływu (upadek zabezpieczenia ex 

lege). Problem konstytucyjny sprowadza się bowiem do pytania, czy uniezależnienie biegu 

terminu od dalszych czynności egzekucyjnych wierzyciela stanowi nieproporcjonalną ingerencję 

w jego prawa majątkowe, zabezpieczone hipoteką przymusową obciążającą nieruchomość 

dłużnika”. 

Zdaniem sądu konstytucyjnego, termin z art. 754
1
 § 1 k.p.c., a także powiązany z nim 

skutek, są niewątpliwie przydatne do ochrony dłużnika przed bezterminowym ograniczeniem 

jego praw wynikającym z postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Niemniej charakter tego 

terminu, wyrażający się w uniezależnieniu jego upływu od czynności egzekucyjnych wierzyciela, 

powoduje, że zaskarżony przepis nie realizuje intencji prawodawcy. Trzeba bowiem pamiętać, 

że ratio legis art. 754
1
 § 1 k.p.c. była ochrona dłużnika przy równoczesnej mobilizacji 

wierzyciela do jak najszybszego uczynienia użytku z udzielonego mu zabezpieczenia. Skoro 

zaś zabezpieczenie przez obciążenie hipoteką przymusową upada niezależnie od tego, czy 

wierzyciel dokonał dalszych czynności egzekucyjnych, to nie można przyjąć, że zaskarżony 

przepis skłania wierzycieli do czynienia użytku z udzielonego zabezpieczenia. Przepis ten 

mobilizuje wierzycieli jedynie do niezwłocznego złożenia do sądu wniosku o wydłużenie 

miesięcznego terminu w celu zapobieżenia upadkowi udzielonego zabezpieczenia (zob. 

początkowy fragment art. 754
1
 § 1 k.p.c.). Uwzględnienie przez sąd takiego wniosku prowadzi 

z kolei do osłabienia ochrony dłużnika przez dublowanie się tytułu zabezpieczającego 

i wykonawczego po stronie wierzyciela. 

Należy poza tym zauważyć, że jakkolwiek omawiana regulacja generalnie odpowiada 

tymczasowemu charakterowi ochrony udzielanej w postępowaniu zabezpieczającym oraz 
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znajduje aksjologiczne uzasadnienie w wartości jaką jest stabilność obrotu i pewność w procesie 

sądowego stosowania prawa, to przyjęta konstrukcja stoi zarazem na przeszkodzie osiągnięciu 

celu, o którym mowa w art. 730
1
 § 2 k.p.c. (zapobieżenie sytuacji, w której wykonanie 

zapadłego w sprawie orzeczenia byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione), a tym samym 

podważa zaufanie wierzycieli do ustanowionego zabezpieczenia. 

Ponadto art. 754
1
 § 1 k.p.c. nie jest z pewnością niezbędny do ochrony prawa własności 

przysługującego dłużnikowi. Dowodzi tego zgoła inny mechanizm przyjęty na gruncie art. 

754
1
 § 2 k.p.c. Zresztą, konstytucyjnie uzasadniona ochrona dłużnika nie może polegać na 

tworzeniu takich rozwiązań, które pozbawiając środków prawnych wierzyciela umożliwiają 

dłużnikowi uniknięcie odpowiedzialności cywilnej. 

W opinii Trybunału, istnieją mniej dolegliwe z punktu widzenia wierzyciela możliwości 

wyważenia interesów wierzyciela i dłużnika. W szczególności wierzyciel – mimo zakończenia 

postępowania sądowego – potrzebuje dalszej ochrony, aby mógł wykonać korzystne dla niego 

orzeczenie. Krytycznej oceny art. 754
1
 § 1 k.p.c. pod tym względem nie niweluje samo 

upoważnienie sądu do określenia innego terminu upadku zabezpieczenia. „[E]wentualne 

rozstrzyganie przez sąd cywilny o wydłużeniu terminu upadku zabezpieczenia, przy braku 

stosowanych ku temu kryteriów, prowadzi do sytuacji, w której sąd, wypowiadając się 

o  długości terminu, pośrednio głęboko ingeruje w sytuację zobowiązaniową i rzeczową 

wierzyciela oraz dłużnika. Zważywszy na cywilnoprawny charakter stosunków łączących oba 

podmioty oraz fakt, iż chodzi tu o sytuacje prawne, które współkształtuje już prawomocne 

rozstrzygnięcie uwzględniające roszczenie wierzyciela, Trybunał Konstytucyjny nie dostrzega 

podstaw, aby możliwość zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu udzielonego zabezpieczenia 

uzależniać od rozstrzygnięcia wniosku o wydłużenie miesięcznego terminu zamiast od 

aktywności i czynności samego zainteresowanego wierzyciela. Kompetencja sądu, o której 

mowa w zaskarżonym przepisie, ma charakter wyjątkowy i służyć powinna zabezpieczeniu 

praw dłużnika lub wierzyciela w sytuacjach nietypowych”. 

Ostatecznie zatem Trybunał stwierdził, że art. 754
1
 § 1 k.p.c. narusza art. 64 ust. 1 w zw. 

z art. 31 ust. 3 Konstytucji i wskazał, że „ustawowy mechanizm prowadzący de facto do 

kreacji pozornej ochrony prawa majątkowego przez zabezpieczenie, które staje się od razu 

nieskuteczne, jest nie do przyjęcia i nie może być utrzymywany w systemie”. 

Co się tyczy natomiast wartości objętych treścią art. 45 ust. 1 Konstytucji, to TK 

zastrzegł, że w orzecznictwie konstytucyjnym przyjmuje się, iż elementem prawa do sądu jest 
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gwarancja wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego w postępowaniu egzekucyjnym. 

„Uniezależnienie zaś biegu terminu od dalszych czynności egzekucyjnych wierzyciela niweczy 

sens zabezpieczenia roszczeń hipoteką przymusową i podważa tym samym efektywność 

postępowania egzekucyjnego. Zaskarżony przepis stoi wszakże na przeszkodzie celowości 

dalszych czynności egzekucyjnych.” Dlatego też Trybunał uznał, że art. 754
1
 § 1 k.p.c. nie 

spełnia warunków konstytucyjnego standardu sądowej ochrony prawnej. 

III. TERMIN WYKONANIA ORZECZENIA 

Ponieważ Trybunał odroczył termin utraty mocy obowiązującej zakwestionowanej normy 

prawnej o 18 miesięcy (pkt II sentencji), wyrok z dnia 25 października 2016 r. wejdzie w życie 

z dniem 30 czerwca 2018 r. Do tego czasu – jak podniesione zostało w uzasadnieniu – 

„[p]rawodawca powinien albo wprowadzić odrębny od uregulowanego w art. 754
1
 § 1 k.p.c. 

termin upadku zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową 

albo inne rozwiązanie, które będzie uwzględniać specyfikę tego rodzaju zabezpieczenia 

pozostając zarazem niesprzeczne w szczególności z przepisami ustawy o księgach wieczystych”. 

IV. WSKAZÓWKI DLA USTAWODAWCY WYRAŻONE PRZEZ TRYBUNAŁ 

KONSTYTUCYJNY W UZASADNIENIU (POSTULATY DE LEGE FERENDA) 

W wypowiedzi Trybunału znalazła się sugestia odnośnie do możliwych kierunków 

wykonania wyroku. W ocenie TK, znacznie mniej dolegliwe dla wierzyciela i jednocześnie 

niezwiększające nadmiernie ograniczeń nałożonych na dłużnika byłoby „rozwiązanie 

przewidujące, że w sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 

pkt 2 k.p.c., zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony (wierzyciel) w terminie miesiąca od 

uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o dokonanie dalszych 

czynności egzekucyjnych. Rozwiązanie takie odpowiadałoby uzasadnieniu towarzyszącemu 

uchwaleniu zaskarżonego przepisu, uwzględniałoby ustalenia doktryny prawa procesowego 

cywilnego (…) oraz pozostawałoby zgodne z założeniem, że «w razie złożenia przez 

uprawnionego wniosku o wszczęcie egzekucji wykonanie postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia staje się niejako egzekucją, a dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego 

czynności egzekucyjne stają się czynnościami postępowania egzekucyjnego»”. 

Alternatywą może być „uregulowanie kwestii upadku zabezpieczenia w formie hipoteki 

przymusowej albo na wzór art. 754
1
 § 2 k.p.c., albo przez dokonanie stosownych zmian 

w ustawie o księgach wieczystych”. 
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V. INFORMACJA O WYKONANIU ORZECZENIA PRZEZ INNY PODMIOT 

Jak dotąd nie zostały zainicjowane prace legislacyjne, których celem byłoby wykonanie 

orzeczenia wydanego w sprawie SK 71/13. 

VI. WYKONANIE ORZECZENIA 

Wobec związania Trybunału zasadą skargowości, wyrok z dnia 25 października 2016 r. 

przybrał formułę zakresową. Okoliczność ta, ani nawet fakt skoncentrowania się przez TK 

w  uwagach końcowych na instytucji wygaśnięcia hipoteki przymusowej, nie przesądzają 

jeszcze same przez się, że realizacja wskazań Trybunału ma ograniczać się tylko do tej jednej 

formy zabezpieczenia. Analogiczne bowiem zarzuty można by postawić w związku z upadkiem 

zabezpieczeń, o których mowa w art. 747 pkt 3–5. Skądinąd nie sposób nie dostrzec pewnej 

korelacji między hipoteką przymusową z jednej strony, a ustanowieniem zakazu zbywania 

lub obciążania nieruchomości, w przypadku gdy nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi 

wieczystej lub gdy jej księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu oraz ustanowieniem 

zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – z drugiej. Wybór jednej 

z tych form zabezpieczenia determinowany jest przecież wyłącznie ustaleniem, czy dla danej 

nieruchomości bądź ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, jest prowadzona księga wieczysta. Z kolei podobieństwo samej hipoteki 

ustanawianej według przepisów prawa cywilnego i tzw. hipoteki morskiej, będącej w istocie 

zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (zwłaszcza w zakresie przywilejów związanych 

z możliwością zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu hipoteki – por. odpowiednio: art. 65 

ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. z 2016 r. poz. 

790, z późn. zm., oraz art. 83 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski, Dz. U. 

z 2016 r. poz. 66) każe kształtować dotyczące ich regulacje symetrycznie. 

W związku z powyższym należy rozważyć dokonanie dalej idących zmian niż zmiany 

niezbędne dla zapewnienia lepszej ochrony wierzycielom, którzy w trybie zabezpieczenia 

uzyskali hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika. 

Gdyby zatem sugerowane podejście polegające na jednolitym potraktowaniu form 

zabezpieczenia wymienionych w art. 747 pkt 2–5 k.p.c. miało stanowić punkt wyjścia dla 

przygotowania inicjatywy senackiej, to projekt mógłby zakładać nadanie np. następującego 

brzmienia art. 754
1
 § 1 k.p.c.: 
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„§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie 

postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie 

miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które 

podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie dalszych czynności 

egzekucyjnych.” 

Proponowana regulacja nadal wskazywałaby na istnienie w systemie wyjątków od zasady 

wygasania zabezpieczeń po upływie miesiąca. Utrzymanie takiego zastrzeżenia jest pożądane 

nie tyle z uwagi na to, że – jak już o tym była mowa na początku Informacji – art. 754
1
 § 2 

k.p.c. ma charakter lex specialis i w zakresie określenia terminu upadku zabezpieczenia taki 

charakter zachowa, lecz raczej ze względu na przepisy znajdujące się w innych częściach 

ustawy. Tytułem przykładu można przywołać art. 743
1
 § 4 k.p.c., który przewiduje upadek 

zabezpieczenia w określonym zakresie, w sytuacji gdy po zgłoszeniu przez małżonka dłużnika 

sprzeciwu wobec wykonania zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego 

wierzyciel nie wystąpi do sądu o nadanie postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzuli 

wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Ponadto utrzymana zostałaby kompetencja 

sądu do ustalenia innego (dłuższego) terminu, bo zgodnie ze stanowiskiem Trybunału tego 

typu kompetencja może znaleźć zastosowanie w przypadkach szczególnych. 

Innym możliwym rozwiązaniem byłoby objęcie wszystkich form zabezpieczenia normą 

z art. 754
1
 § 2 k.p.c. Jednak taki kierunek wykonania wyroku skutkowałby skróceniem terminu 

z miesiąca do dwóch tygodni, co – zdaniem TK – „mogłoby prowadzić do ograniczenia praw 

wierzyciela”. Dodatkowo Trybunał zwrócił uwagę na to, że sposoby zabezpieczenia z art. 747 

pkt 1 i 6 k.p.c. są bardziej uciążliwe dla dłużnika i stąd też wskazane jest, aby w razie zajęcia 

ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej 

wierzytelności lub innego prawa majątkowego tudzież ustanowienia zarządu przymusowego 

nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym bądź zakładem wchodzącym w skład 

przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego należącego do dłużnika 

wierzyciel był motywowany za pomocą krótszego terminu do bezzwłocznego podjęcia działań 

zmierzających do wszczęcia egzekucji. 
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