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Ksiêgi wieczyste w domu � nie têdy droga

W numerze 6 �Rejenta� z czerwca 2001 roku ukaza³y siê uwagi Pani
notariusz Zofii Bystrzyckiej dotycz¹ce sposobów usprawnienia prowadze-
nia ksi¹g wieczystych. Ka¿dy g³os w dyskusji �rodowiska prawniczego
dotycz¹cy funkcjonowania szeroko pojêtegowymiaru sprawiedliwo�ci jest
cenny, tym bardziej gdy wychodzi ze �rodowiska notariuszy, dla których
prawid³owe funkcjonowanie ksi¹g wieczystych ma kapitalne znaczenie.
Propozycja, by ksiêgawieczystaw³a�ciciela by³a przechowywanaprzez

niegow domu, podobnie jak paszport czy dowód rejestracyjny samochodu
� szokuj¹ca w �mia³o�ci swego pomys³u � jest niemo¿liwa do spe³nienia,
chocia¿ podyktowana trosk¹ o lepsze jutro ksi¹g wieczystych.
Prowadzenie ksi¹g wieczystych przez niezawis³e s¹dy daje gwarancjê

rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych. Wpisy w ksiêgach wieczy-
stych s¹ zawsze orzeczeniem, od którego przys³uguj¹ �rodki zaskar¿enia.
Jest spraw¹ nie do przyjêcia, by za³atwianie wniosków wieczystoksiêgo-
wych trwa³o miesi¹cami, a w du¿ych miastach � latami, co iluzoryczn¹
czyni w³a�nie rêkojmiê wiary publicznej ksi¹g wieczystych, ale to nie po-
wód, by ksiêgi wieczyste powierzaæ innym podmiotom czy wreszcie sa-
mym zainteresowanym, jak chce autorka.
Oto gar�æ przyk³adów, które � moim zdaniem � niwecz¹ zamys³ pro-

wadzenia ksi¹g wieczystych �w domu�. Nieruchomo�æmo¿e przecie¿ sta-
nowiæ wspó³w³asno�æ kilku osób mieszkaj¹cych w ró¿nych punktach Pol-
ski. U kogo w takim przypadkumia³aby spoczywaæ ksiêga wieczysta? Jak
mia³by wygl¹daæ wpis w ksiêdze wieczystej w sytuacji, gdyby przedmio-
tem np. sprzeda¿y by³ udzia³ jednego ze wspó³w³a�cicieli?
Obecnie nierzadkie s¹ przypadki, ¿e akt notarialny nie jest sporz¹dzany

wmiejscu po³o¿enia nieruchomo�ci, a sprzedaj¹cy dzia³a przez pe³nomoc-
nika.Ktow takimprzypadkuwydawa³by skrócone odpisy z ksiêgiwieczy-
stej? Jak wygl¹da³aby i kto prowadzi³by rejestracjê wniosków wieczysto-
ksiêgowych?Zauwa¿yæwypada, ¿ewpisywksiêdzewieczystej nie zawsze
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s¹dokonywanezgodniezwol¹w³a�cicielanieruchomo�ci. Jakzatemmia³aby
wygl¹daæ sytuacja, gdyby konieczny by³ wpis hipoteki przymusowej czy
te¿ zakaz zbywania nieruchomo�ci lub wzmianka o wszczêciu egzekucji?
Czy wówczas bli¿ej nieokre�lony urzêdnik szed³by razem z policjantem,
by dokonaæ danego wpisu w ksiêdze wieczystej w domu w³a�ciciela? A
je¿eli w³a�ciciel nie chcia³by wpu�ciæ �intruza� do mieszkania?
Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece stanowi, ¿e ksiêgi wieczyste

s¹ jawne i ka¿dymo¿e je przegl¹daæ. Jak zatemwyobraziæ sobie du¿e ilo�ci
osób, które chcia³yby przejrzeæ wpisy w ksiêdze wieczystej w domu w³a-
�ciciela, by nie �kupowaæ kota w worku�?
Obecnie ksiêgi wieczyste lepiej b¹d� gorzej s¹ przechowywane w s¹-

dach i nie s¹ nara¿one na utratê czy zniszczenie (pomijam sytuacje ekstre-
malne, gdy powód� zala³a ten czy ów wydzia³ ksi¹g wieczystych). Nie
sposóbwyobraziæ sobie prawid³owegoprzechowywania ksi¹gwieczystych
przez ich w³a�ciciela w domu. A co by³oby w sytuacji, gdyby niezadowo-
lonyw³a�ciciel (wspó³w³a�ciciel) zniszczy³ posiadan¹ ksiêgêwieczyst¹ lub
uleg³aby ona zniszczeniu w jaki� inny sposób? Na czyje ryzyko i w jakim
momencie nastêpowa³oby przekazanie ksiêgi wieczystej przez dotychcza-
sowegow³a�cicielamieszkaj¹cegowPoznaniu na rzecz nowegow³a�cicie-
lamieszkaj¹cegowSuwa³kach?Wdywagacjach autorki niepokoi pomys³,
by notariusze dokonywali wpisówwksiêgachwieczystych sporz¹dzanych
przez siebie aktów notarialnych. Ustawodawca ju¿ i tak � wbrew woli
�rodowiska notarialnego � narzuca notariuszom coraz to nowe obowi¹zki.
Notariusze pobieraj¹ op³aty skarbowe, podatki, zawiadamiaj¹ ró¿ne organy
i instytucje, niebawem (od wrze�nia 2001 roku) zaczn¹ pobieraæ i przeka-
zywaæ s¹dom op³aty s¹dowe. Czy jeszczemieliby wpisywaæ akty notarial-
ne? St¹d ju¿ tylko krok do powrotu do pañstwowych biur notarialnych, za
czym � jak s¹dzê � nie têskni ¿aden notariusz! Pomijaj¹c ju¿ na³o¿enie
sobiedobrowolniedodatkowegokagañca, zprzyczynpodanychwy¿ejwpisy
te nie by³yby mo¿liwe do spe³nienia.
Nie wydaje siê równie¿ uzasadnione oburzenie autorki, ¿e akty nota-

rialne podlegaj¹ kontroli w postêpowaniu s¹dowym. Chyba notariusze nie
grzesz¹ tak¹ pych¹, ¿e uwa¿aj¹, i¿ s¹ nieomylni. Aureola nieomylno�ci co
do orzekaj¹cych sêdziów i ich niepodatno�æ na s³owakrytyki zaowocowa³a
fal¹ z³o�liwej, ale czêsto uzasadnionej krytyki.Akty notarialne sporz¹dzane
przez setki notariuszywca³ej Polsce s¹wprzewa¿aj¹cej ilo�ci sporz¹dzane
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prawid³owo, za� odmowywpisu i uniewa¿nienia aktównotarialnych nale¿¹
do rzadko�ci. Dobrze merytorycznie, starannie i przejrzy�cie sporz¹dzony
akt notarialny obroni siê sam i sporz¹dzaj¹cy go notariusz nie musi ¿ywiæ
obaw, ¿e s¹d nie dokonawpisu. Sêdziowie i notariusze s¹ omylni. Pomy³ka
notariusza mo¿e byæ w majestacie prawa sprostowana, za� zawsze na
nieuzasadnion¹ odmowêwpisu przez s¹dwieczystoksiêgowy s³u¿y �rodek
odwo³awczy. Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e �iskrzy� na linii notariusz � sêdzia
wieczystoksiêgowy.Wwielu wypadkach winê za ten stan rzeczy ponosz¹
obie strony.Wzajemna ¿yczliwo�æ, poszanowanie drugiej strony, wreszcie
takt i niekiedy zwyk³a ludzka wyrozumia³o�æ to na pewno czynniki, które
zadzia³aj¹ jak oliwa na wzburzone fale. Skrzy¿owanie szpady z moim
adwersarzem nie mo¿e polegaæ jednak li tylko na krytyce. A zatem co w
zamian?
Dlamnie nie ulega najmniejszejw¹tpliwo�ci, ¿e ksiêgiwieczystemusz¹

byæ nadal prowadzone przez s¹dy. Je¿eli ksiêga wieczysta ma mieæ nadal
�wieczyste� znaczenie i d³ugowieczno�æ, to musi byæ nadal prowadzona
przez s¹dy. Wpis w ksiêdze wieczystej jest orzeczeniem, ma kapitalne
prawne, gospodarcze i spo³eczne znaczenie, a od ka¿dego z nich przys³u-
guje �rodek zaskar¿enia, od niektórych równie¿ kasacja do S¹du Najwy¿-
szego. Jest to imperium Pañstwa i dla dobra wszystkich nie radzê tego
zmieniaæ. Oczywi�cie wydzia³y wieczystoksiêgowe, jak i ca³e s¹downic-
two, musz¹ wydostaæ siê z okresu siermiê¿nego socjalizmu i zacz¹æ pra-
cowaæ na miarê XXI wieku i oczekiwañ spo³eczeñstwa. Zawiadomienia i
odpisy z ksi¹g wieczystych nie mog¹ byæ ju¿ sporz¹dzane na staro�wiec-
kich maszynach do pisania, a oczekiwanie na wpis nie mo¿e trwaæ latami!
S¹downictwo, by sprostaæ tymwymaganiom, potrzebuje,mówi¹c s³owami
Napoleona, nie tylko armat (czytaj: pieniêdzy). Na pewno s¹ one wa¿ne,
ale nie tylko. Za parêmiesiêcy trzeba bêdzie zak³adaæ tysi¹ce nowych ksi¹g
wieczystychdlanowych lokali powsta³ychze spó³dzielczychprawdo lokalu.
Nakazem chwili jest zatem stworzenie nowych etatów sêdziowskich, refe-
rendarskich i zatrudnienie nowych pracowników administracyjnych. Trze-
ba zintensyfikowaæ szkolenie, by sprawy wieczystoksiêgowe by³y za³a-
twiane przez bardzo dobrze przygotowanych fachowców, którzy musz¹
pracowaæ w godziwych warunkach lokalowych i na dobrym sprzêcie. Od
komputerównie uciekniemy, choæ ksiêgawieczysta kojarzy siê namdot¹d,
nie tylko literacko, z ka³amarzem i gêsim piórem. Prowadzenie ksi¹g wie-
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czystych w systemie informatycznym (vide: ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece... � Dz.U. Nr 63, poz.
635) jest ju¿ przes¹dzone i pozostaje tylko kwesti¹ czasu. Wierzê, ¿e roz-
wi¹zanie to przyspieszy i usprawni obrót nieruchomo�ciami, o co przecie¿
namwszystkim chodzi.Wwielu sprawach ho³duj¹c zasadzie, ¿e �ma³e jest
piêkne�, rzucam my�l, by w wielkich aglomeracjach z jednego wydzia³u
ksi¹g wieczystych, bêd¹cego ¿ó³wim gigantem, utworzyæ wydzia³y ksi¹g
wieczystych dla poszczególnych dzielnic danego miasta, co na pewno
przyspieszy³oby za³atwianie interesantów i zmniejszy³o kolejki.
¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, ¿e prace podjête w resorcie sprawiedliwo�ci

nad usprawnieniem funkcjonowania ksi¹gwieczystych dadz¹wreszcie po-
zytywneefekty, zpo¿ytkiemdla sêdziów,notariuszy i kuzadowoleniuca³ego
spo³eczeñstwa. Pomys³ autorki artyku³u, by ksiêga wieczysta spoczywa³a
w domowym sejfie zamiast w s¹dzie, nie jest niestety � moim zdaniem �
lekarstwem, które zlikwiduje chorobê.
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