Uchylenie przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym,
czyli Trybuna³ Konstytucyjny w roli negatywnego ustawodawcy

W wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn.
akt P 45/12) Trybuna³ Konstytucyjny orzek³,
¿e przepisy Prawa bankowego pozwalaj¹ce
bankom na wystawianie bankowych tytu³ów
egzekucyjnych oraz na wszczynanie na ich
podstawie postêpowania egzekucyjnego - art.
96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 Prawa bankowego
- naruszaj¹ konstytucyjn¹ zasadê równoœci.
Wskazane przepisy Prawa bankowego utrac¹
moc obowi¹zuj¹c¹ dopiero z dniem 1 sierpnia
2016 r., tak aby umo¿liwiæ zakoñczenie spraw
w toku oraz wydanie przez ustawodawcê
odpowiednich przepisów zmieniaj¹cych
i przejœciowych.
TK orzek³, ¿e przepisy o BTE naruszaj¹ konstytucyjn¹ zasadê równego traktowania a¿ na trzech
p³aszczyznach:
·
w relacjach pomiêdzy bankiem a jego klientem,
·
w relacjach pomiêdzy bankami jako
wierzycielami a pozosta³ymi podmiotami
bêd¹cymi wierzycielami oraz
·
w relacjach pomiêdzy d³u¿nikami banków
i d³u¿nikami innych podmiotów.
W ocenie TK stosunek zobowi¹zaniowy pomiêdzy
bankiem a jego klientem powinien byæ oparty
na zasadzie równoœci i autonomii woli stron.
TK uzna³ jednak, ¿e klient nie ma mo¿liwoœci
równej z bankiem obrony swoich praw i interesów
wynikaj¹cych z zawartej umowy. Jako przyczynê
nierównoœci wskaza³ obowi¹zuj¹c¹ obecnie
procedurê wystawiania i nadawania klauzuli
wykonalnoœci bankowym tytu³om egzekucyjnym.
Obecnie, na podstawie wczeœniejszego oœwiadczenia
klienta o poddaniu siê egzekucji w trybie BTE, bank
wydaje tytu³ egzekucyjny bez merytorycznego
rozpoznania sprawy przez s¹d powszechny i nie jest
ustawowo zobowi¹zany do uprzedzenia bêd¹cego
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d³u¿nikiem klienta, ¿e wystêpuje o klauzulê
wykonalnoœci do s¹du. W postêpowaniu klauzulowym z kolei, d³u¿nik nie bierze udzia³u, a s¹d
ogranicza formalne badanie wniosku z³o¿onego
przez bank do treœci trzech dokumentów:
·
wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoœci,
·
tytu³u egzekucyjnego oraz
·
oœwiadczenia d³u¿nika o poddaniu siê egzekucji.

Termin instrukcyjny do rozpoznania wniosku
banku o nadanie klauzuli wykonalnoœci przez
s¹d wynosi 3 dni.
Klient banku mo¿e zatem podwa¿yæ merytorycznie
wydany przeciwko niemu tytu³ wykonawczy dopiero
po wszczêciu egzekucji poprzez wytoczenie
powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840
k.p.c.), co wi¹¿e siê z obowi¹zkiem uiszczenia
op³aty stosunkowej od pozwu (5 proc. od wartoœci
roszczenia) oraz zebraniem dowodów w celu
wykazania zasadnoœci wnoszonego powództwa.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, powy¿sza
procedura wystawiania i egzekwowania BTE ma
równie¿ wp³yw na ukszta³towanie uprzywilejowanej
pozycji banków jako wierzycieli w relacji z innymi
wierzycielami tego samego d³u¿nika. D³u¿nik banku
znajduje siê natomiast na s³abszej pozycji ni¿
d³u¿nik innego, nie bêd¹cego bankiem, podmiotu
gospodarczego.
TK podkreœli³ równie¿, ¿e banki dysponuj¹ innymi
instrumentami prawnymi pozwalaj¹cymi na szybkie
i skuteczne wyegzekwowanie nale¿noœci od
d³u¿ników, takimi jak weksel, który mo¿e staæ siê
podstaw¹ wydania nakazu zap³aty w trybie art. 491
i art. 492 k.p.c. Ponadto, d³u¿nicy mog¹ w dalszym
ci¹gu sk³adaæ oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji
w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 k.p.c.
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Wyrok TK nie oznacza jednak, ¿e BTE nie bêdzie
funkcjonowa³o w obrocie w innym kszta³cie
nadanym mu po uchwaleniu nowych przepisów
w termie do dnia 1 sierpnia 2016 r. Jak wynika
z doniesieñ prasowych, w resorcie finansów
trwaj¹ ju¿ prace nad zmianami przepisów
o BTE w Prawie bankowym. Banki maj¹ zostaæ
ustawowo zobowi¹zane, by przed wystawieniem
bankowego tytu³u egzekucyjnego wezwaæ
d³u¿nika do zap³aty, przekazuj¹c jednoczeœnie
informacjê, ¿e w przypadku braku sp³aty
nale¿noœci w terminie okreœlonym w wezwaniu
bank wystawi tytu³ egzekucyjny. Termin dla
uregulowania zobowi¹zañ i wystawienia BTE
nie bêdzie móg³ byæ krótszy od wskazanego
w ustawie. Dodatkowo, do dokumentacji
kredytowej bank bêdzie zobowi¹zany do³¹czyæ
pouczenie o skutkach prawnych wystawienia
BTE oraz oœwiadczenie d³u¿nika o poddaniu siê
egzekucji w tym trybie w formie oddzielnych
dokumentów.
Wejœcie w ¿ycie wyroku odroczono na postawie
art. 190 ust. 3 Konstytucji RP, aby zapobiec
chaosowi w obrocie bankowym, ale jak wskazywa³a sêdzia sprawozdawca Teresa Liszcz, s¹dy
orzekaj¹ce obecnie w podobnych sprawach
bêd¹ musia³y zwracaæ wiêksz¹ uwagê na
wartoœci konstytucyjne. Jednoczeœnie nie bêdzie
dopuszczalne wznawianie zakoñczonych ju¿
podobnych postêpowañ, by zapobiec dzia³aniu
zapad³ego wyroku z moc¹ wsteczn¹.

Uwagi te nie usuwaj¹ jednak w¹tpliwoœci
w zakresie stosowania niekonstytucyjnych
przepisów przez s¹dy powszechne w okresie
odroczenia mocy obowi¹zuj¹cej zapad³ego
wyroku. Ze wzglêdu na skalê zastosowania
niekonstytucyjnych przepisów w postêpowaniu
egzekucyjnym, nale¿y jednak oczekiwaæ,
¿e TK w uzasadnieniu do wyroku szczegó³owo
odniesie siê do tego zagadnienia. Zgodnie z art.
71 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
jest on zobowi¹zany sporz¹dziæ uzasadnienie
w formie pisemnej nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
jednego miesi¹ca od og³oszenia orzeczenia.
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