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W ostatnim czasie mia³a miejsce nowelizacja ustawy z 25.2.1964 r.

– Kodeks rodzinny i opiekuñczy, dokonana ustaw¹ z 17.6.2004 r.

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych

innych ustaw, jak i nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks

postêpowania cywilnego, dokonana ustaw¹ z 2.7.2004 r. o zmianie

ustawy Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych

ustaw wprowadzaj¹ca zmiany w postêpowaniu egzekucyjnym, w tym

poprzez kompleksowe uregulowanie egzekucji przez zarz¹d przy-

musowy przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Nowelizacja

KRO mia³a na celu dostosowanie przepisów reguluj¹cych stosunki

maj¹tkowe ma³¿onków do potrzeb gospodarki rynkowej. Okaza³o

siê bowiem, ¿e ustrój wspólnoœci ustawowej zawiera, zw³aszcza

w zakresie odpowiedzialnoœci maj¹tkiem wspólnym za d³ugi jak

i zarz¹du tym maj¹tkiem, rozwi¹zania utrudniaj¹ce prowadzenie

dzia³alnoœci gospodarczej. Wprowadzone zmiany maj¹ na celu

znaczne ograniczenie tych trudnoœci.

Zdecydowana wiêkszoœæ przedsiêbiorstw mo¿e byæ okreœlona

mianem przedsiêbiorstw rodzinnych. Celem niniejszej pracy jest,

po pierwsze, ukazanie mo¿liwoœci wykorzystania egzekucji przez

zarz¹d przymusowy w przypadku przedsiêbiorstw rodzinnych,

a po drugie, ocena wprowadzonych regulacji, a w konsekwencji

sformu³owanie postulatów de lege ferenda. Prawo jest systemem

naczyñ po³¹czonych. Dlatego te¿ zbadano, czy pomiêdzy noweli-

zacj¹ KRO a nowelizacj¹ KPC nie istniej¹ sprzecznoœci. Ich

wyst¹pienie z ca³¹ pewnoœci¹ wp³ynê³oby negatywnie na rozpo-

wszechnienie oraz skutecznoœæ egzekucji przez zarz¹d przymuso-

wy przedsiêbiorstw rodzinnych.



Wydaje siê, ¿e istniej¹ dwa Ÿród³a problemów zwi¹zanych ze

stosowaniem przepisów reguluj¹cych egzekucjê przez zarz¹d

przymusowy przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Po

pierwsze, ustawodawca odwo³a³ siê do „odpowiedniego” stosowa-

nia przepisów o zarz¹dzie w toku egzekucji z nieruchomoœci

(art. 931 i n. KPC). Celem takiego zarz¹du nie jest jednak genero-

wanie dochodów, a jedynie przygotowanie nieruchomoœci do

sprzeda¿y. Istniej¹ ró¿nice pomiêdzy regulacj¹ zawart¹ w art. 931

i n. KPC a regulacj¹ umieszczon¹ w KPC z 1930 r., która jako sa-

modzielny sposób egzekucji wprowadzi³a egzekucjê z po¿ytków

i dochodów z nieruchomoœci przez zarz¹d przymusowy. Gdyby

taki sposób egzekucji by³ uregulowany w obecnie obowi¹zuj¹cym

KPC, odwo³anie siê do tej regulacji nie budzi³oby wiêkszych

w¹tpliwoœci. Po drugie, ma miejsce, jak ju¿ sygnalizowano, roz-

bie¿noœæ pomiêdzy regulacj¹ stosunków maj¹tkowych ma³¿on-

ków zawart¹ w KRO, a przepisami dotycz¹cymi egzekucji przez

zarz¹d przymusowy zawartymi w KPC. Brak „dopasowania” obu

regulacji widoczny bêdzie najlepiej w przypadku objêcia zarz¹dem

przymusowym przedsiêbiorstwa wchodz¹cego w sk³ad maj¹tku

wspólnego ma³¿onków.

W tytule pracy zastosowano termin „przedsiêbiorstwo rodzin-

ne”, który nie wystêpuje w jêzyku prawnym. Mo¿na stwierdziæ, ¿e

przedmiotem naszego zainteresowania s¹ przedsiêbiorstwa prowa-

dzone przez jednego lub te¿ oboje ma³¿onków. Dlatego te¿ w tytule

móg³by byæ zastosowany termin „przedsiêbiorstwo ma³¿onków”.

W¹tpliwoœci dotycz¹ce kwestii terminologicznych nie wp³ywaj¹

jednak na istotê problemu, któr¹ stanowi „kolizja” pomiêdzy przepi-

sami KRO reguluj¹cymi stosunki maj¹tkowe ma³¿onków, a przepi-

sami KPC reguluj¹cymi egzekucjê przez zarz¹d przymusowy.

Tytu³ pracy odnosi siê do przedsiêbiorstw. Jest jednak oczywiste,

¿e poczynione uwagi odnosz¹ siê tak¿e w znacznej mierze do egze-

kucji przymusowej, której przedmiotem s¹ gospodarstwa rodzinne.

Ograniczenie rozwa¿añ do przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³al-

noœæ gospodarcz¹ podyktowane jest, po pierwsze, szerszym wyko-

rzystaniem tego sposobu egzekucji ni¿ w przypadku gospodarstw

rolnych, a po drugie, wzglêdami jêzykowymi, czyli chêci¹ unikniê-

cia powtarzania terminu „gospodarstwo rolne”.
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2. Literatura i orzecznictwo

2. Literatura i orzecznictwoOmawiane zagadnienie nie spotka³o siê z zainteresowaniem tak

doktryny, jak i orzecznictwa. Stan taki wynika z faktu, ¿e egzeku-

cja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa, jako samodzielny

i kompleksowo uregulowany sposób egzekucji, pojawi³a siê w pol-

skim systemie prawa dopiero dziêki nowelizacji KPC z 2.7.2004 r.

Szczególnie cenne jest odwo³anie siê do przedwojennych komen-

tarzy do KPC autorstwa M. Allerhanda, J. Korzonka, F. Kruszel-

nickiego, w których du¿o miejsca poœwiêcono egzekucji z po¿yt-

ków i dochodów z nieruchomoœci przez zarz¹d przymusowy.

W pracy wykorzystane zosta³y opracowania dotycz¹ce stosun-

ków maj¹tkowych ma³¿onków, zw³aszcza te, które uwzglêdniaj¹

nowelizacjê KRO z 17.6.2004 r.

3. Uwagi metodologiczne

3. Uwagi metodologiczneOmawiany problem le¿y na styku ró¿nych dzia³ów prawa cy-

wilnego. Z koniecznoœci pominiête zosta³y wszystkie kwestie bu-

dz¹ce w¹tpliwoœci w doktrynie, które dotycz¹ zagadnieñ poru-

szonych w opracowaniu, niewywieraj¹cych jednak zasadniczego

wp³ywu na sam przebieg egzekucji przez zarz¹d przymusowy. Na

przyk³ad mo¿na wymieniæ rozwa¿ania dotycz¹ce prawa do przed-

siêbiorstwa. Niektóre dyskusyjne zagadnienia, niemaj¹ce zasad-

niczego znaczenia dla toku opracowania, zosta³y jedynie zasyg-

nalizowane. Tytu³em przyk³adu mo¿na np. wymieniæ dyskusjê co

do charakteru prawnego odpowiedzialnoœci ma³¿onka d³u¿nika za

d³ug wspó³ma³¿onka (art. 41 KRO) czy te¿ w¹tpliwoœci dotycz¹ce

postêpowania klauzulowego. W pracy dokonano analizy instytu-

cji postêpowania cywilnego czy te¿ prawa rodzinnego przede

wszystkim pod k¹tem zbadania zwi¹zku z egzekucj¹ przez zarz¹d

przymusowy przedsiêbiorstwa.

Rozwa¿ania dotycz¹ ustroju wspólnoœci maj¹tkowej, tak usta-

wowej jak i umownej. Zgodnie z art. 48 KRO, do ustanowionej

umow¹ wspólnoœci maj¹tkowej stosuje siê odpowiednio przepisy

o wspólnoœci ustawowej z zachowaniem przepisów art. 49–50
1

KRO. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ustawodawca w przepisach regulu-
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j¹cych postêpowanie egzekucyjne nie ró¿nicuje wspólnoœci na

ustawow¹ i umown¹.

4. Konstrukcja opracowania

4. Konstrukcja opracowaniaW rozdziale pierwszym przedstawione zosta³y trzy zagadnie-

nia. Po pierwsze, omówiono rys historyczny instytucji egzekucji

przez zarz¹d przymusowy, która w formie ograniczonej do nieru-

chomoœci wystêpowa³a w d. KPC. Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e obec-

na regulacja w szerokim zakresie wzorowana jest na regulacji

przedwojennej. Zbadano, czy mog¹ okazaæ siê przydatne roz-

wi¹zania zawarte w d. KPC, które nie zosta³y przyjête w obecnej

kodyfikacji.

Drugie zagadnienie dotyczy „odpowiedniego” stosowania do

zarz¹du przymusowego przepisów KPC reguluj¹cych zarz¹d nie-

ruchomoœci¹ (art. 931–941 KPC). Spoœród tych przepisów nale-

¿y wyró¿niæ te, które bêd¹ stosowane wprost, te które nie bêd¹

w ogóle stosowane, oraz sprawiaj¹ce najwiêksze trudnoœci, przepi-

sy, które musz¹ zostaæ odpowiednio „zmodyfikowane” uwzglêd-

niaj¹c specyfikê egzekucji przez zarz¹d przymusowy. Trudnoœci

dotycz¹ce „odpowiedniego” stosowania do zarz¹du przymusowe-

go przepisów art. 931–941 KPC wynikaj¹ z faktu, ¿e inny jest

cel i charakter obu postaci zarz¹du. Po trzecie, omówiono w spo-

sób skrótowy praktyczne znaczenie egzekucji przez zarz¹d przy-

musowy.

Rozdzia³ trzeci poœwiêcony zosta³ zwi¹zkowi pomiêdzy dopu-

szczalnoœci¹ egzekucji przez zarz¹d przymusowy a postêpowa-

niem klauzulowym. Mo¿emy wyró¿niæ dwie sytuacje. Po pierwsze,

wierzyciel jednego z ma³¿onków, który prowadzi przedsiêbior-

stwo, pozywa oboje ma³¿onków. W takim przypadku tytu³ egzeku-

cyjny wystawiony zostanie na oboje ma³¿onków. S¹d nada klauzu-

lê wykonalnoœci tak¿e przeciwko obojgu ma³¿onkom. W sytuacji

drugiej tytu³ egzekucyjny zostanie wystawiony przeciwko jedne-

mu ma³¿onkowi, a odpowiedzialnoœæ z maj¹tku wspólnego jest

mo¿liwa dziêki nadaniu klauzuli wykonalnoœci przeciwko ma³¿on-

kowi d³u¿nika.
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Samo nadanie klauzuli wykonalnoœci nie wystarcza jednak

do uznania dopuszczalnoœci egzekucji przez zarz¹d przymusowy

przedsiêbiorstwa wchodz¹cego w sk³ad maj¹tku wspólnego. Nie-

zbêdn¹ przes³ankê stanowi bowiem wynikaj¹cy z art. 41 KRO

brak wy³¹czenia spod egzekucji maj¹tku przedsiêbiorstwa wcho-

dz¹cego w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków. W rozdziale

trzecim omówiono sytuacje, kiedy takie ograniczenie wystêpuje

dziêki nadaniu klauzuli wykonalnoœci, w której s¹d okreœla zakres

egzekucji (art. 783 § 1 KPC), jak i gdy zosta³o zastrze¿one w wy-

roku wydanym przeciwko obojgu ma³¿onkom (art. 719 KPC).

Takie ograniczenie odpowiedzialnoœci mo¿e uniemo¿liwiæ pro-

wadzenie egzekucji przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa

wchodz¹cego w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków.

Zagadnienia dotycz¹ce legitymacji zarówno czynnej, jak i bier-

nej przy wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy zawarte

zosta³y w rozdziale czwartym. Powstaj¹ bowiem pytania, jacy

wierzyciele mog¹ ¿¹daæ wszczêcia tego sposobu egzekucji oraz

przeciwko jakim d³u¿nikom wniosek taki mo¿e zostaæ zg³oszony?

Przedstawione tak¿e zosta³y propozycje zmian krêgu osób posia-

daj¹cych legitymacjê do ¿¹dania wszczêcia egzekucji przez zarz¹d

przymusowy.

W rozdziale czwartym postawione zosta³y m.in. nastêpuj¹ce

pytania: czy mo¿liwe jest prowadzenie egzekucji przez zarz¹d

przymusowy przedsiêbiorstwa opartego o pracê w³asn¹ d³u¿nika

lub d³u¿nika i cz³onków najbli¿szej rodziny?, czy dopuszczalna

jest egzekucja przez zarz¹d przymusowy z kilku czêœci przedsiê-

biorstwa?, jaki s¹d jest w³aœciwy do sprawowania nadzoru nad

zarz¹dem przymusowym, je¿eli dzia³alnoœæ gospodarcza prowa-

dzona jest w okrêgu kilku s¹dów?, czy zarz¹dc¹ przymusowym

mo¿e byæ sam d³u¿nik, czy te¿ ma³¿onek d³u¿nika?, z jak¹ chwil¹

dochodzi do wszczêcia egzekucji przez zarz¹d przymusowy?, czy

z wnioskiem o ograniczenie egzekucji do czêœci przedsiêbiorstwa

na podstawie art. 1064
5

KPC mo¿e wyst¹piæ d³u¿nik i ma³¿onek

d³u¿nika?, czy ma³¿onek d³u¿nika mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem

z art. 799 § 2 zawieszenia egzekucji z jednej czêœci przedsiê-

biorstwa?

4. Konstrukcja opracowania XXI



Wiele w¹tpliwoœci zwi¹zanych jest z kolizj¹ przepisów regu-

luj¹cych zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa zawartych w KPC

z regu³ami zwartymi w KRO, rz¹dz¹cymi zarz¹dem maj¹tkiem

wspólnym ma³¿onków, w sk³ad którego wchodzi przedsiêbiorstwo.

Wprowadzona dziêki nowelizacji KRO z 17.6.2004 r. zasada,

zgodnie z któr¹ ma³¿onek przedsiêbiorca samodzielnie zarz¹dza

przedsiêbiorstwem wchodz¹cym w sk³ad maj¹tku wspólnego

ma³¿onków (art. 36 § 3 KRO), nie rozwi¹zuje wszystkich pro-

blemów.

W rozdziale pi¹tym udzielono m.in. odpowiedzi na nastêpuj¹ce

pytania: czy w trakcie zarz¹du przymusowego dopuszczalna jest

interwencja s¹du na podstawie art. 40 KRO?, czy przepisy KPC

reguluj¹ce zarz¹d przedsiêbiorstwem uchylaj¹ przepisy KRO, wy-

magaj¹ce zgody wspó³ma³¿onka na dokonanie czynnoœci wymie-

nionych w art. 37 § 1 KRO?, czy zarz¹dca przymusowy mo¿e do-

konywaæ czynnoœci dotycz¹cych ca³ego przedsiêbiorstwa, je¿eli

przedmiotem zarz¹du jest objêta jego czêœæ?, czy zarz¹dca przy-

musowy mo¿e wypowiedzieæ umowê spó³ki zawart¹ przez d³u¿ni-

ka?, czy ma³¿onek d³u¿nika mo¿e korzystaæ ze sk³adników przed-

siêbiorstwa objêtego zarz¹dem, które jednoczeœnie wchodz¹

w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków?, czy w trakcie trwania

zarz¹du przymusowego dopuszczalne jest zbywanie praw spó³ko-

wych w spó³kach osobowych, udzia³ów i akcji?, czy dopuszczalne

jest dokonywanie przesuniêæ miêdzy maj¹tkami ma³¿onków po-

szczególnych sk³adników przedsiêbiorstwa?, jaki wp³yw na przebieg

zarz¹du przymusowego mog¹ mieæ postanowienia intercyzy itp.?

Powy¿sze pytania wynikaj¹ z lakonicznoœci przepisów regu-

luj¹cych egzekucjê przez zarz¹d przymusowy. Czêœæ w¹tpliwoœci

mo¿e zostaæ rozwi¹zana przy wykorzystaniu metod wyk³adni,

w zw³aszcza wyk³adni funkcjonalnej i systemowej. Istniej¹ jednak

w¹tpliwoœci, które daj¹ siê usun¹æ jedynie w drodze nowelizacji

przepisów reguluj¹cych egzekucjê przez zarz¹d przymusowy.

W rozdziale szóstym omówiono œrodki ochrony przys³uguj¹ce

ma³¿onkowi d³u¿nika. Przedstawiono oraz pogrupowano powy¿-

sze œrodki. Sformu³owane zosta³y tak¿e postulaty de lege ferenda

dotycz¹ce przyznania d³u¿nikowi oraz osobom maj¹cym interes

XXII Wprowadzenie



prawny uprawnienia do ¿¹dania prowadzenia egzekucji przy za-

stosowaniu innych sposobów ni¿ zarz¹d przymusowy, je¿eli uzy-

skane dziêki tym sposobom nale¿noœci wystarcz¹ do zaspokojenia

wierzytelnoœci. Opowiedziano siê tak¿e za szerok¹ dopuszczalno-

œci¹ wyst¹pienia przez ma³¿onka d³u¿nika z powództwem opozy-

cyjnym na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 KPC.

Skomplikowany problem, omówiony w rozdziale siódmym

pracy, dotyczy kolizji miêdzy egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy

a egzekucj¹ z poszczególnych sk³adników przedsiêbiorstwa. Usta-

wodawca wyró¿ni³ dwa przypadki: pierwszy z nich ma miejsce

wówczas, gdy toczy siê ju¿ egzekucja z poszczególnych sk³adni-

ków przedsiêbiorstwa a wierzyciel wnosi o wszczêcie egzeku-

cji przez zarz¹d przymusowy (art. 1064
6

§ 1 KPC) oraz drugi, kie-

dy prowadzona jest ju¿ egzekucja przez zarz¹d przymusowy

(art. 1064
12

KPC). Oba sposoby rozwi¹zania problemu „kolizji”

egzekucji budz¹ powa¿ne w¹tpliwoœci. Przyjêta regulacja umo¿li-

wia bowiem w przypadku wieloœci wierzycieli dzia³anie na nieko-

rzyœæ niektórych z nich. Warto zaznaczyæ, ¿e chodzi tutaj nie tylko

o wierzycieli d³u¿nika, ale tak¿e o wierzycieli ma³¿onka d³u¿nika,

którzy mog¹ zaspokoiæ siê z maj¹tku wspólnego, w sk³ad którego

wchodzi przedsiêbiorstwo.

Innym zagadnieniem jest ³¹czenie zarz¹du przymusowego

z egzekucj¹ z praw spó³kowych w spó³kach osobowych, udzia³ów

w spó³kach z o.o. i akcji w spó³kach akcyjnych. O ile w doktrynie

nie budzi w¹tpliwoœci rozró¿nienie pomiêdzy egzekucj¹ przez

zarz¹d przymusowy a egzekucj¹ z praw spó³kowych, udzia³ów

i akcji, o tyle nie jest rozstrzygniêta kwestia dopuszczalnoœci jed-

noczesnego prowadzenia obu egzekucji.

Rozdzia³ ósmy dotyczy ostatniego etapu postêpowania egzeku-

cyjnego, jaki stanowi podzia³ dochodów uzyskanych w wyniku

zarz¹du. W podziale tym bêdzie tak¿e móg³ uczestniczyæ ma³¿onek

d³u¿nika.

W rozdziale dziewi¹tym omówiono wp³yw ustania wspólnoœci

maj¹tkowej na zarz¹d przymusowy sprawowany nad przedsiêbior-

stwem wchodz¹cym w sk³ad maj¹tku wspólnego. O ile wiêkszych

w¹tpliwoœci nie budzi sytuacja, w której wspólnoœæ usta³a przed
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wszczêciem zarz¹du przymusowego, o tyle powstaj¹ komplikacje

co do dalszego jego trwania po ustaniu wspólnoœci.

Ostatni rozdzia³ zawiera sumaryczne zestawienie postulatów

de lege ferenda dotycz¹cych nowelizacji przepisów KPC regu-

luj¹cych zarz¹d przymusowy.

Do pracy do³¹czony zosta³ tak¿e appendix zawieraj¹cy przepisy

reguluj¹ce egzekucjê przez zarz¹d przymusowy (art. 1064
1
–1064

13

KPC) oraz art. 931–941 KPC reguluj¹ce zarz¹d nieruchomoœci¹, do

których odpowiedniego stosowania odsy³a ustawodawca. Zamiesz-

czono tak¿e przepisy KRO reguluj¹ce stosunki maj¹tkowe ma³¿on-

ków (art. 31–54 KRO). Uznano za celowe umieszczenie równie¿

propozycji de lege ferenda dotycz¹cych regulacji egzekucji przez

zarz¹d przymusowy. Przedstawione rozwi¹zania stanowi¹ wstêp do

dyskusji maj¹cej na celu stworzenie regulacji prawnej u³atwiaj¹cej

w jak najwiêkszym stopniu prowadzenie egzekucji przez zarz¹d

przymusowy przedsiêbiorstw rodzinnych.
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