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Uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 
24 lipca 2013 r., III CZP 
36/13, OSNC z 2014 r., 
nr 3, poz. 24

Posiadanie służebności, 
roszczenie o wynagrodzenie za 
bezumowne korzystanie 

Właściciel rzeczy może żądać 
od posiadacza służebności wy‑
nagrodzenia za bezumowne ko‑
rzystanie z rzeczy (art. 224 § 2 
i art. 225 w związku z art. 230 
oraz art. 352 § 2 k.c.).

Komentowana uchwała została 
wydana w wyniku rozstrzygnię‑
cia zagadnienia prawnego przed‑
stawionego Sądowi Najwyższemu 
przez Sąd Okręgowy w Krakowie. 
W stanie faktycznym, którym zaj‑
mował się sąd okręgowy, powód 
nabył w 1989 r. własność nieru‑
chomości, na której w 1984 r. bez 
zgody ówczesnego właściciela 
zbudowane zostały urządzenia 
energetyczne – transformator 
i stacja napowietrzna z linią śred‑
niego napięcia. Sąd rejonowy za‑
sądził na rzecz powoda 53 360 zł 
i  stwierdził, że trzydziestoletni 
termin zasiedzenia jeszcze nie 
upłynął. Sąd okręgowy nabrał 
jednak wątpliwości, ponieważ 

w postanowieniu z dnia 15 kwiet‑
nia 2011 r.1 Sąd Najwyższy wyraził 
pogląd, zgodnie z którym art. 224, 
art. 225 i art. 230 k.c. wiążą rosz‑
czenia uzupełniające jedynie z po‑
zbawieniem właściciela władztwa 
nad rzeczą i wykonywaniem tego 
władztwa przez naruszyciela (czy‑
li z roszczeniem windykacyjnym). 

W  uchwale z  dnia 24 lipca 
2013 r. Sąd Najwyższy stwierdził, 
że art.  225 i  224 §  2 w  związku 
z art. 352 § 2 i art. 230 k.c. mogą 
mieć odpowiednie zastosowanie 
do rozliczeń między właścicie‑
lem i posiadaczem służebności, 
a więc także do służebności prze‑
syłu. Sąd Najwyższy zwrócił uwa‑
gę, że posiadaczem rzeczy jest nie 
tylko ten, kto włada nią jak właś‑
ciciel (posiadacz samoistny), ale 
także ten, kto włada rzeczą jak 
użytkownik, zastawnik, najem‑
ca, dzierżawca lub mający inne 
prawo, z którym łączy się okre‑
ślone władztwo nad cudzą rzeczą 
(posiadacz zależny). Podkreślił, 
że zgodnie z art. 336 k.c. posiada‑
niem zależnym jest przykładowo 
władanie rzeczą w zakresie ogra‑
niczonych praw rzeczowych, tj. 
użytkowania, zastawu, ale także 
służebności. Jak wskazywał SN 
w swoim dotychczasowym orzecz‑

 1 III CZP 7/11, OSP z 2012 r., nr 10, poz. 93.

nictwie2, przedsiębiorstwa eksplo‑
atujące urządzenia dostarczające 
lub przekazujące energię elek‑
tryczną (gazową) mogą być uzna‑
ne za posiadacza służebności, do 
którego na podstawie art. 352 § 2 
k.c. stosuje się przepisy o posiada‑
niu rzeczy, w tym także art. 224 § 2 
i art. 225 k.c. W związku z powyż‑
szym zasada niełączenia roszcze‑
nia negatoryjnego z roszczeniami 
uzupełniającymi doznaje korekty 
w przypadku posiadania służeb‑
ności. W komentowanej uchwale 
SN stwierdził ponadto, że odwo‑
łanie się w tym wypadku do rosz‑
czeń deliktowych – lub z tytułu 
bezpodstawnego wzbogacenia – 
nie zabezpiecza w dostatecznym 
stopniu interesu prawnego właś‑
ciciela. W konsekwencji skryty‑
kował pogląd, zgodnie z którym 
roszczenie o wynagrodzenie za 
bezumowne korzystanie z nieru‑
chomości bez tytułu prawnego 
przysługuje tylko temu właści‑
cielowi, który został pozbawiony 
władztwa nad rzeczą (a  zatem 
właścicielowi legitymowanemu 
do wystąpienia z  roszczeniem 
windykacyjnym). Sąd Najwyższy 
odniósł się także do charakteru 
roszczenia o wynagrodzenie za 

 2 Zob. m.in. wyrok SN z dnia 16 lipca 

2009 r., I CSK 511/08, LEX nr 584191.
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korzystanie z rzeczy i stwierdził, 
że jest to roszczenie obligacyjne, 
które, gdy powstanie, uzyskuje sa‑
modzielny byt, a w konsekwencji 
może być dochodzone niezależ‑
nie od roszczenia windykacyjne‑
go albo negatoryjnego.

Przedstawione stanowisko jest 
zgodne z dotychczas dominującą 
linią orzeczniczą Sądu Najwyższe‑
go. Należy jednak podkreślić, że 
w literaturze reprezentowany jest 
pogląd, zgodnie z  którym rosz‑
czenia uzupełniające nie znajdują 
zastosowania w razie naruszenia 
własności, które uzasadniałoby 
wystąpienie z powództwem nega‑
toryjnym3. Wskazuje się przy tym 
wiele roszczeń typu obligacyjnego, 
które, jak się uważa, zapewniają 
w takich przypadkach pełną ochro‑
nę interesom właściciela. Komen‑
towana uchwała pozostawia zatem 
w tym zakresie spory niedosyt. Sąd 
Najwyższy odwołał się do uchwały 
z dnia 17 czerwca 2005 r.4, w której 
wyraził pogląd, że roszczenia de‑
liktowe czy z tytułu bezpodstawne‑
go wzbogacenia nie zabezpieczają 
w  dostatecznym stopniu intere‑
su prawnego właściciela. Jednak 
uchwała z 2005 r. nie zawiera wy‑
czerpującej argumentacji, która 
przekonywałaby, że wspomniane 
roszczenia nie chronią właściciela 
w dostatecznym stopniu.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, 
że Sąd Najwyższy poza głównym 

 3 T. Dybowski, Ochrona własności w pol‑

skim prawie cywilnym (rei vindicatio – 

actio negatoria) (w:) tenże, Dzieła ze‑

brane, Warszawa 2013, s. 508 i n.

 4 Uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r., 

III CZP 29/05, OSNC z 2006 r., nr 4, 

poz. 64.

zagadnieniem poruszył także 
problem wpływu ewentualnego 
zasiedzenia służebności przesyłu 
na możliwość dochodzenia rosz‑
czenia z  tytułu bezumownego 
korzystania z rzeczy w okresie, 
w  którym właścicielowi prawo 
to przysługiwało. Sąd Najwyższy 
stwierdził, że roszczenie o wyna‑
grodzenie za korzystanie z rzeczy 
ma samodzielny byt, a w związku 
z tym utrata własności rzeczy nie 
powoduje utraty możliwości żąda‑
nia wynagrodzenia za korzystanie 
z rzeczy. W odniesieniu do zasie‑
dzenia służebności SN wskazał, że 
należy rozważyć, czy funkcja za‑
siedzenia nie sprzeciwia się przy‑
znaniu w takim wypadku podmio‑
towi, który utracił w ten sposób 
swoje prawo, wszelkich roszczeń 
uzupełniających. Wniosek taki, 
zdaniem Sądu Najwyższego, może 
wynikać z uchwały składu sied‑
miu sędziów SN z dnia 26 maja 
2006  r.5 Sąd Najwyższy stwier‑
dził wówczas, że art. 73 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację pub‑
liczną6 nie wyłącza prawa właś‑
ciciela nieruchomości do żądania 
na podstawie art. 224 w związku 
z art. 225 k.c. wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie przed 
dniem 1 stycznia 1999 r. z nieru‑
chomości, która na podstawie tego 
przepisu stała się z  tym dniem 
własnością Skarbu Państwa. 

Komentując przedstawione 
wyżej rozważania Sądu Najwyż‑
szego, należy przypomnieć, że 

 5 III CZP 19/06, OSNC z 2006 r., nr 12, 

poz. 195.

 6 Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.

w przywołanym postanowieniu 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. stanął on 
na stanowisku, iż „funkcja zasie‑
dzenia sprzeciwia się przyznaniu 
byłemu właścicielowi wobec po‑
siadacza, który stał się właścicie‑
lem, [jednak] także – jak trafnie 
podnosi się w piśmiennictwie – 
wszelkich innych roszczeń, u któ‑
rych podstaw leży prawo włas‑
ności, do takich zaś należałyby 
roszczenia uzupełniające za okres 
poprzedzający datę zasiedzenia, 
w tym roszczenie o wynagrodze‑
nie za korzystanie z rzeczy”. Po‑
gląd ten uważam za przekonujący. 
Należy jednak podkreślić, że zo‑
stał on wyrażony na gruncie stanu 
faktycznego, w którym doszło do 
utraty własności na skutek zasie‑
dzenia. Z uwagi na rozbieżności 
w orzecznictwie i niezajęcie przez 
SN jednoznacznego stanowiska 
w uchwale z dnia 24 lipca 2013 r. 
problem dochodzenia roszczeń 
uzupełniających po zasiedzeniu 
służebności wymaga rozstrzyg‑
nięcia przez Sąd Najwyższy.

Opracowała Katarzyna Pałka

Uchwała SN z dnia 
11 września 2013 r., 
III CZP 47/13, OSNC 
z 2014 r., nr 4, poz. 38, 
s. 23

Ochrona pauliańska a ustanie 
osoby prawnej będącej 
dłużnikiem

Wykreślenie z rejestru przed‑
siębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego spółki akcyjnej bę‑
dącej dłużnikiem nie wyłącza 
ochrony jej wierzycieli na pod‑
stawie art. 527 i nast. k.c.



orzecznictwo

 2014 | FORUM PRAWNICZE 97

Komentowana uchwała doty‑
czy wpływu rozwiązania spółki 
akcyjnej (ustania osoby prawnej) 
będącej dłużnikiem na istnienie 
wierzytelności, której ochrony 
wierzyciel dochodzi za pomo‑
cą skargi pauliańskiej. Jak cel‑
nie zauważa Sąd Najwyższy, za‑
gadnienie to nie było dotychczas 
przedmiotem wypowiedzi orzecz‑
nictwa, a w piśmiennictwie sfor‑
mułowano jedynie kilka ogólnych 
spostrzeżeń dotyczących istnienia 
wierzytelności jako przesłanki 
skargi pauliańskiej.

Uchwała zapadła na podstawie 
następującego stanu faktyczne‑
go, uproszczonego na potrzeby 
niniejszego komentarza. Bank 
(wierzyciel) domagał się uznania 
za bezskuteczną umowy z 4 grud‑
nia 2000 r.7, na podstawie której 
spółka akcyjna X (dłużnik) zawią‑
zała spółkę z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością Y (osoba trzecia), 
zobowiązując się do pokrycia ka‑
pitału zakładowego aportem  – 
w  postaci prawa uży t kowa‑
nia wieczystego nieruchomości 
i  prawa własności położonych 
na niej budynków – oraz umowy 
z 12 grudnia 2000 r., na podsta‑
wie której doszło do przeniesienia 
tych praw na Y – na pokrycie ka‑
pitału zakładowego w zamian za 
objęcie przez X wszystkich udzia‑

 7 Właściwie zaś nie umowy, lecz aktu 

założycielskiego, skoro była to jedno‑

osobowa spółka z ograniczoną odpo‑

wiedzialnością. Z perspektywy oma‑

wianej problematyki nie ma to jednak 

znaczenia, ponieważ ustawodawca nie 

ograniczył ochrony pauliańskiej wy‑

łącznie do czynności dwustronnych.

łów w spółce8. Dnia 19 lipca 2001 r. 
dłużnik zawarł umowę ze spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnoś‑
cią Z, na podstawie której sprze‑
dał jej wszystkie swoje udziały 
w spółce Y.

Wyrokiem z dnia 16 września 
2010 r. sąd okręgowy oddalił po‑
wództwo wierzyciela. Ustalił, że 
przedmiotem ochrony była wie‑
rzytelność wynikająca z udziele‑
nia dłużnikowi kredytu inwesty‑
cyjnego. Dnia 23 września 2003 r. 
wskutek zaprzestania spłacania 
kredytu wierzyciel wystawił ban‑
kowy tytuł egzekucyjny, uzyskał 
klauzulę wykonalności i wszczął 
egzekucję, która okazała się bez‑
skuteczna. Już jednak postano‑
wieniem z dnia 18 marca 2003 r. 
sąd rejonowy otworzył postępo‑
wanie układowe wobec dłużnika, 
a postanowieniem z dnia 16 lute‑
go 2005 r. ogłosił jego upadłość li‑
kwidacyjną. Sąd okręgowy uznał, 
że w sprawie występuje wpraw‑
dzie pokrzywdzenie wierzyciela, 
ale nie można przyjąć, aby mię‑

 8 Budzi wątpliwości tak szeroko sformu‑

łowane żądanie pozwu. Wierzyciel po‑

winien ograniczyć się do zaskarżenia tej 

czynności prawnej, na podstawie której 

doszło do rozporządzenia korzyścią ma‑

jątkową. Powinien był więc zaskarżyć 

wyłącznie czynność z 12 grudnia 2000 r. 

Odnośnie do cech czynności zaskarżal‑

nej zob. M. Pyziak‑Szafnicka, Ochrona 

wierzyciela w razie niewypłacalności 

dłużnika (w:) A. Olejniczak (red.), Pra‑

wo zobowiązań – część ogólna. System 

Prawa Prywatnego, t. 6, Warszawa 

2014, s. 1634–1635. Co do zaskarżania 

czynności (czysto) zobowiązujących 

zob. taż, Ochrona wierzyciela w razie 

niewypłacalności dłużnika, Warszawa 

1995, s. 67–68.

dzy zaskarżonymi czynnościami 
a  tym pokrzywdzeniem istniał 
związek przyczynowy. Wskazał, 
że zaskarżone czynności zaist‑
niały w 2000 r., a upadłość dłuż‑
nika została ogłoszona w 2005 r.9 
Co więcej, w ocenie tego sądu wie‑
rzyciel nie udowodnił ani działa‑
nia dłużnika ze świadomością 
jego pokrzywdzenia, ani złej wia‑
ry osoby trzeciej (spółki Y)10.

P o s t a n o w i e n i e m  z   d n i a 
10  kwietnia 2012  r. wykreślono 
dłużnika z  Krajowego Rejestru 
Sądowego (dalej: KRS) na pod‑
stawie art. 477 § 1 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. – Kodeks spó‑
łek handlowych11 (dalej: k.s.h.). 
Postanowieniem z dnia 21 marca 
2013 r. sąd apelacyjny, rozpatrują‑
cy apelację wierzyciela, przedsta‑
wił Sądowi Najwyższemu zagad‑
nienie prawne do rozstrzygnięcia: 
„czy wykreślenie spółki akcyjnej – 
dłużnika powoda – na podstawie 
art. 477 § 1 k.s.h. z rejestru przed‑
siębiorców KRS w czasie trwania 
postępowania o uznanie czynno‑
ści prawnej za bezskuteczną, doko‑
nanej przez tego dłużnika powo‑
da z pozwanym, powoduje skutek 
w postaci wygaśnięcia wierzytel‑
ności powoda wobec dłużnika, 
a tym samym utratę przez powoda 
godnego ochrony interesu, stano‑

 9 W komentarzu nie zajmuję się kwestią 

pięcioletniego terminu, o którym mowa 

w art. 534 k.c. Brak jest informacji o da‑

cie wniesienia skargi pauliańskiej.

 10 Tę kwestię pomijam w dalszych rozwa‑

żaniach, choć zła wiara Y jest – wbrew 

odmiennej ocenie sądu okręgowego – 

wysoce prawdopodobna, skoro założy‑

cielem tej spółki był dłużnik. 

 11 Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.
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wiącego jedną z przesłanek skargi 
pauliańskiej (art. 527 i nast. k.c.)”. 

Zdaniem SN wykreślenie z reje‑
stru przedsiębiorców KRS spółki 
akcyjnej będącej dłużnikiem nie 
wyłącza ochrony pauliańskiej. Dla 
porównania SN wpierw przywołał 
swoje wyroki z dnia 7 października 
2008 r.12 i z dnia 10 lutego 2012 r.13, 
zgodnie z  którymi utrata bytu 
prawnego przez dłużnika i brak 
jego następcy prawnego powodu‑
je wygaśnięcie wierzytelności i za‑
bezpieczających ją hipotek14. Jed‑
nocześnie jednak zwrócił uwagę 
na swoje postanowienie z  dnia 
10 maja 2012 r.15, według którego 
wierzytelność nie wygasa z chwi‑
lą wykreślenia dłużnika będącego 
osobą prawną z rejestru na skutek 
zakończenia postępowania upad‑
łościowego, jeżeli charakter tej 
wierzytelności umożliwia jej za‑
spokojenie z substratu majątkowe‑
go pozostałego po osobie prawnej, 
np. w razie złożenia odpowiednich 
kwot do depozytu sądowego, czy 
też z zabezpieczenia tej wierzy‑

 12 III CSK 112/08, LEX nr 658199.

 13 II CSK 325/11, LEX nr 1147745.

 14 Por. przywołany w  komentowanej 

uchwale wyrok SN z dnia 5 listopada 

2008 r., I CSK 204/08, „Biuletyn Sądu 

Najwyższego” 2009, nr 3, s. 9, w którym 

SN stwierdza nawet, że w razie zakoń‑

czenia nieprawidłowo przeprowadzo‑

nego postępowania likwidacyjnego 

spółki z ograniczoną odpowiedzial‑

nością, w wyniku którego nie spłacono 

długów zlikwidowanej spółki, należy 

rozważyć samodzielną (gwarancyjną) 

odpowiedzialność poręczyciela mimo 

wygaśnięcia wierzytelności zabezpie‑

czonej poręczeniem.

 15 IV CSK 369/11, „Monitor Prawa Banko‑

wego” 2013, nr 10, s. 5–15.

telności na przedmiotach mająt‑
kowych osób trzecich16. Wskazał 
też na swój wyrok z dnia 13 grud‑
nia 2006  r.17, zgodnie z  którym 
w związku z utratą przez spółkę 
bytu prawnego zachodzi szczegól‑
nie uzasadniony przypadek po‑
zwalający (w drodze wyjątku) na 
wykazanie istnienia wierzytelno‑
ści wobec spółki w procesie prze‑
ciwko członkom jej zarządu. Ma‑
jąc na uwadze te orzeczenia, Sąd 
Najwyższy uznał, że osoba praw‑
na ustaje z reguły bez następstwa 
prawnego, a jej wykreślenie z re‑
jestru ma charakter konstytutyw‑
ny, co oznacza, że z tą chwilą traci 
ona byt prawny, a przysługujące jej 
prawa i obowiązki z reguły wyga‑
sają. Jak podkreślił, „jest przy tym 
dopuszczalne wykreślenie osoby 
prawnej z rejestru, mimo istnienia 
jej długów względem innych pod‑
miotów”. Przyjęcie, że długi spół‑
ki kapitałowej wygasają z chwilą 
jej ustania, może zaś – jak zazna‑
czył – prowadzić do nieuzasad‑
nionego zróżnicowania sytuacji 
wierzycieli osób fizycznych (któ‑
rych długi podlegają dziedzicze‑
niu) i wierzycieli osób prawnych, 
a tym samym do naruszenia zasa‑
dy ochrony własności wynikającej 
z art. 64 konstytucji. Powołując się 
na „piśmiennictwo”, SN stwierdził, 
że „realizacja żądania określone‑
go w art. 527 i n. k.c. prowadzi ex 
lege do powstania zobowiązania 
osoby trzeciej, która uzyskała ko‑
rzyść majątkową wskutek czynno‑

 16 Zob. też wskazane w komentowanej 

uchwale postanowienie SN z  dnia 

20 września 2007 r., II CSK 240/07, 

LEX nr 487505.

 17 II CSK 300/06, „Glosa” 2007, nr 4, s. 10.

ści prawnej dłużnika dokonanej 
z pokrzywdzeniem wierzycieli”. 
Jest to, zdaniem SN, zobowiązanie 
samodzielne i choć jego powstanie 
łączy się z istnieniem wierzytelno‑
ści, to „zależność ta nie jest ścisła”. 
Wierzytelność niewątpliwie musi 
bowiem istnieć w chwili dokony‑
wania czynności prawnej (frau‑
dacyjnej) i w chwili wytoczenia 
powództwa. Nie ma jednak – jak 
podkreślił SN – podstaw do przy‑
jęcia, że „skarga pauliańska ma 
charakter akcesoryjny do wierzy‑
telności wobec dłużnika, zbliżony 
do odpowiedzialności poręczyciela 
lub dłużnika hipotecznego”. Postę‑
powanie upadłościowe lub likwi‑
dacyjne nie daje – w ocenie SN – 
gwarancji, że wszyscy wierzyciele 
spółki zostaną ujawnieni, nawet 
zaś brak zaspokojenia wszystkich 
wierzycieli nie wyklucza wykreśle‑
nia spółki. Pod tym względem SN 
dostrzegł podobieństwo między 
skargą pauliańską a odpowiedzial‑
nością członków zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnoś‑
cią, o której mowa w art. 299 k.s.h.

Odnosząc się do sformułowa‑
nej przez SN tezy, należy pod‑
kreślić, że choć jest ona aksjolo‑
gicznie kusząca, to nie znajduje 
potwierdzenia w obowiązującym 
stanie prawnym, a argumenty na 
jej poparcie są chybione. Aby od‑
powiedzieć na przedstawione mu 
zagadnienie, SN powinien był 
wpierw ustalić, czy ustanie oso‑
by prawnej (wykreślenie z reje‑
stru przedsiębiorców KRS spółki 
akcyjnej)18 powoduje wygaśnięcie 
jej długów. Dopiero uzyskawszy 

 18 Zakładam tak jak SN, że ma ono cha‑

rakter konstytutywny.
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pozytywną odpowiedź na tak po‑
stawione pytanie, SN mógłby ana‑
lizować to, czy mimo wygaśnięcia 
wierzytelności z powodu ustania 
osoby prawnej wierzyciel może 
uzyskać ochronę pauliańską. Sąd 
Najwyższy nie zajął jednak w tej 
kwestii jednoznacznego stanowi‑
ska. Z jednej strony stwierdził bo‑
wiem, że przyjęcie, iż długi spół‑
ki kapitałowej wygasają z chwilą 
ustania jej bytu prawnego, mo‑
głoby naruszać „sytuację praw‑
ną wierzycieli osoby prawnej, 
których prawa majątkowe zasłu‑
gują na ochronę ze względu na 
sformułowaną w art. 64 Konsty‑
tucji zasadę ochrony własności”. 
Z drugiej jednak strony, analizując 
odpowiedzialność osoby trzeciej 
(strony czynności fraudacyjnej) 
wobec wierzyciela, przyjął właś‑
nie, że dług nie może istnieć bez 
dłużnika. Przedstawił przy tym – 
skądinąd kontrowersyjny – pogląd 
o nieakcesoryjnym charakterze 
skargi pauliańskiej. Trzeba jed‑
nak podkreślić, że o akcesoryjno‑
ści można mówić w odniesieniu do 
praw podmiotowych19, a przywo‑
ływanie jej w kontekście ochrony 
pauliańskiej polega na nieporozu‑
mieniu20. Ponadto należy przypo‑
mnieć, że z ochrony przyznanej 
w art. 527 k.c. może skorzystać 
jedynie ten, którego wierzytel‑
ność istnieje (tylko wtedy moż‑
na bowiem mówić o  zasługują‑

 19 Zob. przykładowo M. Pyziak‑Szafnicka, 

Prawo podmiotowe (w:) M. Safjan (red.), 

Prawo cywilne – część ogólna. System 

Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2012, 

s. 845.

 20 Por. jednak M. Pyziak‑Szafnicka, Ochro‑

na wierzyciela…, dz. cyt., 2014, s. 1630.

cym na ochronę „wierzycielu”)21. 
W sprawie, na kanwie której wy‑
dano komentowaną uchwałę, wie‑
rzytelność już nie istniała w toku 
rozpatrywania apelacji, ponieważ 
spółka akcyjna (dłużnik) przesta‑
ła istnieć 10 kwietnia 2012 r. Na‑
leży również dodać, że dopóki 
nie zostanie wydane orzeczenie 
o  ubezskutecznieniu czynności 
fraudacyjnej, dopóty osoby trze‑
ciej nie obciąża obowiązek zno‑
szenia egzekucji (prowadzonej 
przeciwko dłużnikowi na podsta‑
wie wydanego przeciwko niemu 
tytułu wykonawczego!). Na sku‑
tek uwzględnienia skargi pauliań‑
skiej nie powstaje żadne „równole‑
głe” zobowiązanie osoby trzeciej. 
Wierzyciel nie uzyskuje więc „sa‑
modzielnej” wierzytelności wobec 
osoby trzeciej, lecz może zaspoko‑
ić swoją wierzytelność względem 
dłużnika z tych przedmiotów ma‑
jątkowych należących do osoby 
trzeciej, które wskutek czynności 
uznanej za bezskuteczną wyszły 
z  majątku dłużnika lub do nie‑
go nie weszły22. Na tym właśnie 

 21 W wyjątkowej sytuacji, o której sta‑

nowi art. 530 k.c., musi ona istnieć 

najpóźniej w  chwili zamknięcia 

rozprawy (art. 316 k.p.c.). Zob. np. 

M. Pyziak‑Szafnicka, tamże, s. 1631 

oraz P. Machnikowski, komentarz do 

art. 530 k.c. (w:) E. Gniewek, P. Mach‑

nikowski (red.), Kodeks cywilny. Ko‑

mentarz, Warszawa 2013, nb 1. 

 22 Sąd Najwyższy wielokrotnie w ten spo‑

sób wypowiadał się o uprawnieniach 

wierzyciela, któremu przyznano ochro‑

nę pauliańską. Zob. w szczególności 

postanowienie SN z dnia 12 grudnia 

2012 r., III CZP 79/12, OSNC z 2013 r., 

nr 6, poz. 80 i tam przywołane wcześ‑

niejsze orzeczenia. Z postanowienia 

polega bezskuteczność czynno‑
ści fraudacyjnej. Sąd Najwyższy 
stwierdza co prawda, że skoro 
„celem skargi pauliańskiej (…) 
jest wprowadzenie regulacji chro‑
niącej wierzycieli przed nieuczci‑
wym zachowaniem dłużnika”, to 
„osiągnięcie tego celu byłoby wąt‑
pliwe w razie przyjęcia, że żąda‑
nie określone w art. 527 i nast. k.c. 
wygasa z chwilą wykreślenia bę‑
dącej dłużnikiem spółki akcyjnej 
z rejestru”. Jednak rozumowanie 
takie jest wadliwe. Celem skargi 
pauliańskiej jest – jak trafnie za‑
uważa SN – ochrona wierzyciela, 
tj. osoby, której przysługuje wie‑
rzytelność. Jeśli więc wierzytel‑
ność nie istnieje, bo nie istnieje 
dłużnik, to w konsekwencji brak 
jest też godnego ochrony interesu 
wierzyciela (nie są spełnione prze‑
słanki określone w art. 527 k.c.).

Podsumowując, teza wyrażona 
przez Sąd Najwyższy nie zasłu‑
guje na aprobatę. Ochrona pau‑
liańska nie służy do poprawiania 

tego jednoznacznie wynika, że wierzy‑

ciel, któremu przysługuje przewidziane 

w art. 532 k.c. uprawnienie do docho‑

dzenia zaspokojenia z przedmiotów 

majątkowych znajdujących się w ma‑

jątku osoby trzeciej, nie może na pod‑

stawie tytułu wykonawczego wydanego 

przeciwko dłużnikowi oraz wyroku 

uwzględniającego skargę pauliańską 

wszcząć egzekucji przeciwko osobie 

trzeciej w celu zaspokojenia wierzy‑

telności chronionej skargą pauliańską 

ani przyłączyć się do takiej egzekucji. 

W kontekście komentowanej uchwały 

należy dodać, że brak dłużnika unie‑

możliwia prowadzenie przeciwko nie‑

mu egzekucji lub powoduje jej umo‑

rzenie (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. – utrata 

zdolności sądowej).



orzecznictwo

100 FORUM PRAWNICZE | 2014 

niedoskonałości postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościo‑
wego. Wierzycielowi, którego 
wierzytelność nie została zaspo‑
kojona w toku tych postępowań 
(z  przyczyn od niego niezależ‑
nych), może ewentualnie przy‑
sługiwać względem osoby trze‑
ciej roszczenie odszkodowawcze 
z tytułu deliktu. 

Postanowienie SN z dnia 
21 sierpnia 2013 r., II CSK 
17/13, OSNC z 2014 r., 
nr 5, poz. 50.

Ochrona pauliańska 
a hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa nie 
jest rodzajem ani sposobem 
egzekucji, lecz środkiem za‑
bezpieczenia wierzytelności, 
ułatwiającym jej wyegzekwo‑
wanie.

W ostatnich latach Sąd Najwyż‑
szy szczególną uwagę poświęca 
ochronie pauliańskiej23. Instytucja 
ta przeżywa swój renesans i jak 
wynika z orzecznictwa SN, odgry‑

 23 Zob. choćby komentowane na łamach 

niniejszego czasopisma orzeczenia SN: 

uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 

19/11, OSNC z 2011 r., nr 12, poz. 132, 

„Forum Prawnicze” 2012, nr 2, s. 135; 

wyrok z dnia 11 maja 2012 r., II CSK 

548/11, OSNC z 2013 r., nr 2, poz. 19, 

„Forum Prawnicze” 2013, nr 2, s. 99; 

postanowienie z dnia 18 maja 2012 r., 

IV CSK 560/11, OSNC z 2013 r., nr 2, 

poz. 21, „Forum Prawnicze” 2013 r., nr 2, 

s. 102; wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r., 

II CSK 448/11, OSNC‑ZD z 2013 r., nr D, 

poz. 69, „Forum Prawnicze” 2013, nr 6, 

s. 94.

wa coraz większą rolę w praktyce. 
Niestety, pod wieloma względami 
jest to instytucja dysfunkcjonal‑
na, a orzeczenia SN ten stan tylko 
pogłębiają. Komentowane posta‑
nowienie dotyczy zakresu ochro‑
ny wierzyciela, którego skarga 
pauliańska została uwzględniona.

Postanowienie zostało wydane 
na podstawie następującego sta‑
nu faktycznego. Dnia 28 marca 
2012 r. wierzyciel (wnioskodaw‑
ca) zażądał dokonania w księdze 
wieczystej prowadzonej dla nie‑
ruchomości osoby trzeciej (uczest‑
nik postępowania) wpisu hipoteki 
przymusowej „na udziale w wyso‑
kości 1/2 części we współwłasno‑
ści” tej nieruchomości, dołączając 
do wniosku uzyskany przeciwko 
swojemu dłużnikowi tytuł wy‑
konawczy i prawomocny wyrok 
z  dnia 27 października 2011  r., 
zgodnie z którym za bezskuteczną 
w stosunku do wierzyciela uznana 
została – w części dotyczącej zby‑
cia przez dłużnika na rzecz osoby 
trzeciej udziału w wysokości 1/2 
części we współwłasności nie‑
ruchomości – umowa sprzedaży 
z dnia 10 grudnia 2009 r., na pod‑
stawie której dłużnik i jego była 
żona sprzedali osobie trzeciej 
„całą nieruchomość”. Sąd rejono‑
wy oddalił wniosek, wskazując, że 
nie można dokonać wpisu hipoteki 
przymusowej, jeżeli dłużnik i jego 
była żona na skutek wcześniejszej 
umowy przenieśli własność nieru‑
chomości na rzecz osoby trzeciej. 
Postanowieniem z dnia 14 wrześ‑
nia 2012 r. sąd okręgowy zmienił 
postanowienie sądu rejonowego 
i wniosek uwzględnił, nakazując 
wpisanie w księdze wieczystej hi‑
poteki przymusowej na udziale 

we współwłasności nieruchomo‑
ści wynoszącym 1/2 części, naby‑
tym przez osobę trzecią na pod‑
stawie umowy sprzedaży z dnia 
10 grudnia 2009 r. Sąd okręgowy 
stwierdził, że ugruntowane w ju‑
dykaturze stanowisko, iż hipote‑
ka przymusowa nie może zostać 
wpisana, gdy dłużnik utracił pra‑
wo własności nieruchomości24, nie 
dotyczy sytuacji, gdy czynność 
prawna dłużnika przenosząca 
własność nieruchomości – doko‑
nana z pokrzywdzeniem wierzy‑
ciela – została uznana za bezsku‑
teczną wobec wierzyciela. Od 
tego wyroku osoba trzecia wnio‑
sła skargę kasacyjną. Postano‑
wieniem z dnia 21 sierpnia 2013 r. 
SN uwzględnił skargę kasacyjną, 
uchylił zaskarżone postanowie‑
nie i  przekazał sprawę sądowi 
okręgowemu do ponownego roz‑
poznania.

Zdaniem SN u  podstaw roz‑
strzygnięcia sądu okręgowego 
legło założenie, zgodnie z  któ‑
rym hipoteka przymusowa jest 
środkiem egzekucyjnym, a  po‑
stępowanie dotyczące wpisu hi‑
poteki przymusowej traktować 
należy jako postępowanie egze‑
kucyjne25. Wpierw SN wyjaśnił, 

 24 Zob. w szczególności przywołane w ko‑

mentowanym postanowieniu – uchwałę 

z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 72/94, 

OSNCP z 1994 r., nr 12, poz. 235 i po‑

stanowienie z dnia 13 grudnia 2001 r., 

IV CKN 369/01, OSNC z 2002 r., nr 10, 

poz. 126). 

 25 Takie zapatrywanie wyrażono w przy‑

wołanej już uchwale SN z dnia 30 maja 

1994 r. i (przykładowo) w postanowie‑

niu SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., V CK 

598/04, LexPolonica nr 7290087, które 

jest o tyle istotne, że zawarto w nim 
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jaki jest charakter uprawnienia, 
które powstaje dla wierzyciela po 
uwzględnieniu jego skargi pau‑
liańskiej. Stwierdził, że wierzy‑
ciel może wyłącznie „dochodzić 
zaspokojenia”, o  czym stanowi 
art. 532 k.c. Oznacza to możliwość 
prowadzenia egzekucji przeciwko 
dłużnikowi i obowiązek jej zno‑
szenia przez osobę trzecią. Nie 
można jednak, jak przekonuje SN, 
twierdzić, że dochodzenie zaspo‑
kojenia mogłoby polegać na usta‑
nowieniu hipoteki przymusowej 
na nieruchomości, której dłużnik 
nie jest już właścicielem, lecz jest 
nią osoba trzecia. Sąd Najwyższy 
przypomniał też, że wierzyciel nie 
może wszcząć egzekucji (bezpo‑
średnio) przeciwko osobie trzeciej 
w celu zaspokojenia wierzytelno‑
ści chronionej skargą pauliańską, 
ani przyłączyć się do takiej egze‑
kucji26. Jak podkreśla SN, „wyrok 
pauliański tworzy fikcyjny stan 
rzeczy na potrzeby postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego 
przez wierzyciela przeciwko dłuż‑
nikowi”. Sąd Najwyższy odmawia 
jednak zdecydowanie postępowa‑
niu o wpis hipoteki przymusowej 
przymiotu postępowania egze‑
kucyjnego, a hipotece przymuso‑
wej – środka egzekucyjnego, na 
co przedstawia szereg przekonu‑
jących argumentów27. Sąd Naj‑

pogląd tożsamy z  poglądem sądu 

okręgowego.

 26 Tak postanowienie SN z dnia 12 grudnia 

2012 r., III CZP 79/12, OSNC z 2013 r., 

nr 6, poz. 80.

 27 Tak też J. Pisuliński, komentarz do 

art. 109 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o  księgach wieczystych i  hipotece 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 707, ze zm.) (w:) 

wyższy zauważa też, co istotne, 
że celem hipoteki przymusowej 
jest „ułatwienie przyszłego po‑
stępowania egzekucyjnego”, sko‑
ro wierzyciel może ją uzyskać na 
podstawie posiadanego już tytu‑
łu wykonawczego. W ocenie SN 
wyrok pauliański nie niweczy 
rzeczowego skutku powstałego 
wskutek przeniesienia własności 
nieruchomości na osobę trzecią. 
Jak podkreśla, „ograniczona ta‑
kim wyrokiem – w stosunku do 
wierzyciela – skuteczność umo‑
wy przeniesienia własności nie‑
ruchomości pozwala jedynie na 
prowadzenie egzekucji z  takiej 
nieruchomości”.

Komentowane postanowienie 
powtarza stanowisko SN wyra‑
żone już w postanowieniu z dnia 
18 maja 2012 r.28 Ponownie nale‑
ży uznać je za nieprzekonujące, 
w szczególności jeśli weźmie się 
pod uwagę nierzadką praktykę 
„dalszego” rozporządzania przez 
osoby trzecie uzyskaną od dłuż‑
nika korzyścią. Należy zgodzić 
się z  SN, że hipoteka przymu‑
sowa nie jest żadnym środkiem 
egzekucyjnym i  że do postępo‑
wania o  jej wpis nie stosuje się 
przepisów o postępowaniu egze‑
kucyjnym (nawet odpowiednio). 
Jednak – wbrew odmiennemu 
poglądowi SN – nie przesądza to 
o  braku możliwości uzyskania 

J. Pisuliński (red.), Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece. Postępowanie 

wieczystoksięgowe. Komentarz, War‑

szawa 2014, nb 1, s. 1113 oraz tenże, Hi‑

poteka (w:) E. Gniewek (red.), Prawo 

rzeczowe. System Prawa Prywatnego, 

t. 4, Warszawa 2012, s. 648.

 28 Zob. przypis 23.

takiej hipoteki przez wierzyciela 
objętego ochroną pauliańską. Tak, 
jak podkreślałem już w komenta‑
rzu do postanowienia z 18 maja 
2012 r.29, hipoteka przymusowa 
może zabezpieczać wierzytelność, 
która uzyskała ochronę pauliań‑
ską, ponieważ nie obciąża wtedy 
nieruchomości cudzej, lecz nie‑
ruchomość dłużnika (tak jakby 
nadal wchodziła w skład jego ma‑
jątku). W przeciwnym razie SN 
powinien uzasadnić, dlaczego 
rozróżnia sytuację, w której nie‑
ruchomość należy do dłużnika 
(można z niej prowadzić egzeku‑
cję), i sytuację, w której przyjmuje 
się – jak sam zauważa – fikcję, że 
nieruchomość należy do dłużnika 
(można z niej prowadzić egzeku‑
cję), choć należy do osoby trze‑
ciej. Nie wiadomo, dlaczego też 
SN pomija, że głównym skutkiem 
uwzględnienia skargi pauliańskiej 
jest ubezskutecznienie czynności 
fraudacyjnej. Wobec wierzyciela 
właścicielem nieruchomości jest 
więc nadal dłużnik, a nie osoba 
trzecia (wierzyciel mógłby uzy‑
skać hipotekę przymusową tylko 
na podstawie tytułu wykonawcze‑
go wobec dłużnika!). Uzyskanie 
przez wierzyciela hipoteki przy‑
musowej nie prowadzi zaś do jego 
zaspokojenia, lecz ułatwia mu to 
zaspokojenie (wzmacnia jego sy‑
tuację prawną), ponieważ dalsze 
rozporządzenie przez osobę trze‑
cią nieruchomością nie niweczy 
przyznanej mu ochrony (nieza‑
leżnie od zrealizowania przesła‑
nek z art. 531 § 2 k.c.). 

Opracował Michał Kućka

 29 Zob. „Forum Prawnicze” 2013, nr 2, 

s. 102.


