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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 października 2016 r.
Poz. 1739

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA SP RAWIEDLIWO ŚCI
z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym
oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi
Na podstawie art. 783 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym z wyłączeniem
przypadków, o których mowa w art. 7781, art. 787, art. 7871, art. 788 oraz art. 789 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego;

2)

sposób przechowywania i posługiwania się tytułami, o których mowa w pkt 1.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe;

2)

repozytorium – rozumie się przez to część systemu teleinformatycznego przeznaczoną do przechowywania
i udostępniania tytułów wykonawczych;

3)

elektronicznym tytule egzekucyjnym – rozumie się przez to tytuł egzekucyjny wystawiony w postaci elektronicznej;

4)

elektronicznym tytule wykonawczym – rozumie się przez to elektroniczny tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności.

§ 3. 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności elektronicznemu tytułowi egzekucyjnemu łączy się z tym tytułem egzekucyjnym w systemie teleinformatycznym.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na takiej organizacji systemu teleinformatycznego, która gwarantuje,
że każdorazowe udostępnienie klauzuli wykonalności ujawnia zarówno jej treść, jak i treść elektronicznego tytułu egzekucyjnego, któremu została nadana, a każdorazowe udostępnienie elektronicznego tytułu egzekucyjnego ujawnia zarówno
treść tego tytułu, jak i treść klauzuli wykonalności. W przypadku gdy elektronicznym tytułem egzekucyjnym jest nakaz
zapłaty, który został uznany za doręczony pozwanemu w trybie określonym w art. 139 § 1 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, każdorazowe udostępnienie tego tytułu egzekucyjnego dodatkowo ujawnia, że
nakaz zapłaty został uznany za doręczony w tym trybie na oznaczony adres.
§ 4. Elektroniczny tytuł wykonawczy przekazuje się do repozytorium, czyniąc o tym wzmiankę w aktach sprawy.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161,
1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587,
1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195, 437, 868, 996, 1177, 1358 i 1579.
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§ 5. W razie późniejszego uchylenia elektronicznego tytułu wykonawczego lub utraty jego mocy, w repozytorium
umieszcza się adnotację o tym zdarzeniu. Adnotację łączy się z elektronicznym tytułem wykonawczym w systemie teleinformatycznym w sposób gwarantujący ujawnienie jej treści przy każdym udostępnieniu treści tytułu wykonawczego.
§ 6. Elektroniczne tytuły wykonawcze przechowywane w repozytorium udostępnia się uprawnionym podmiotom za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 7. Wierzyciel może samodzielnie sporządzić wydruk elektronicznego tytułu wykonawczego w celu przedłożenia go
wraz z pisemnym wnioskiem o wszczęcie egzekucji.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)
Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu
upominawczym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1603), które na podstawie art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178,
394, 615 i 1358) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

