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WPROWADZENIE
Instytucjonalne oraz organizacyjne wyodrêbnienie polskiego notariatu

w zakresie wykonywania funkcji publicznych pañstwa, dokonane ustaw¹
z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo notariacie, sytuuje notariat jako gwaranta
bezpieczeñstwa obrotu prawnego w rozwijaj¹cej siê gospodarce rynkowej.
Prawid³owe funkcjonowanie notariatu zale¿y nie tylko od realizacji przez
notariusza, jako osobê zaufania publicznego, ustawowych obowi¹zków, ale
w równym stopniu tak¿e od prawid³owego orzecznictwa wieczystoksiêgo-
wego. Zasadnicz¹ funkcj¹ ksi¹g wieczystych jest ustalenie stanu prawnego
nieruchomo�ci w postaci dostêpnej dla ka¿dego publicznej ewidencji praw
rzeczowych oraz roszczeñ i praw na nieruchomo�ciach. W przewa¿aj¹cej
mierze stan prawny nieruchomo�ci wynika z czynno�ci prawnych doku-
mentowanych w formie aktu notarialnego, a wiêc przy aktywnym udziale
notariusza sporz¹dzaj¹cego okre�lon¹ czynno�æ prawn¹ (umowê), stano-
wi¹c¹ podstawê dokonania wpisu prawa w ksiêdze wieczystej.

Celem przedstawionego opracowania jest ukazanie funkcjonowania obu
instytucji (notariatu oraz ksi¹g wieczystych), a przewa¿aj¹cym tego dorob-
kiem s¹ do�wiadczenia z praktyki, które warto eksponowaæ dla wzboga-
cenia tej dziedziny wiedzy prawniczej.

Mimo przyjmowania zasady powszechno�ci ksi¹g wieczystych, w prak-
tyce wiadomo, i¿ nadal spotykamy siê z tzw. obrotem pozaksiêgowym. Nie
trzeba przekonywaæ, i¿ w tym ostatnim wypadku niepomiernie wzrasta rola
i obowi¹zek notariusza sporz¹dzaj¹cego dan¹ czynno�æ notarialn¹, w wyniku
której nastêpuje za³o¿enie ksiêgi wieczystej i ujawnienie praw dotycz¹cych
nieruchomo�ci. Powstaj¹ce na tym tle w¹tpliwo�ci, zwi¹zane g³ównie z
praktyk¹, s¹ przedmiotem niniejszego opracowania.

Uchwalona ostatnio ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece, ustawy � Kodeks postêpowania cywil-
nego, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych oraz ustawy �
Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 63, poz. 635), a tak¿e nowe rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie prowadze-
nia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122)
czyni¹ w jeszcze wiêkszym stopniu odpowiedzialnym urz¹d notariusza
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w kszta³towaniu pewno�ci oraz stabilno�ci obrotu cywilnoprawnego. Ocze-
kiwane tak¿e polepszenie sprawno�ci postêpowania wieczystoksiêgowego,
g³ównie w aspekcie eksponowania orzecznictwa jako elementu wp³ywaj¹-
cego na stabilizacjê stosunków prawnych podlegaj¹cych ujawnieniu w
ksiêgach wieczystych, mo¿e stanowiæ przyczynek do tego opracowania.

Aleksander Oleszko
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WYKAZ SKRÓTÓW
BMS Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwo�ci
k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. � Kodeks cywilny
KKP Kwartalnik Prawa Prywatnego
NP Nowe Prawo
OSN IC Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna
OSPiKA Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿o-

wych
p.w.k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964  r. � Przepisy wpro-

wadzaj¹ce Kodeks cywilny
p. wpr. pr. rzecz. dekret z dnia 11 pa�dziernika 1946 r. � Przepisy
i pr. o ks.w. wprowadzaj¹ce Prawo rzeczowe i Prawo o ksiêgach

wieczystych
PiP Pañstwo i Prawo
PN Przegl¹d Notarialny
pr. o ks.w. dekret z dnia 11 pa�dziernika 1946 r. � Prawo o

ksiêgach wieczystych
pr. o not. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie

(cytowane w dalszej czê�ci przepisy tej ustawy bez
bli¿szego okre�lenia oznaczaj¹ prawo o notariacie)

pr. rzecz. dekret z dnia 11 pa�dziernika 1946 r. � Prawo rze-
czowe

PS Przegl¹d S¹dowy
reg. wewn. urzêd. rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 19

listopada 1997 r. � Regulamin wewnêtrznego urzê-
dowania s¹dów powszechnych

rozp. ew. grunt. i bud. rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.
454)

rozp. wyk. z 1992 r. rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 18
marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece
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rozp. wyk. z 2001 r. rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 17
wrze�nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g
wieczystych i zbiorów dokumentów

rozp. z 14 lipca rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14
1986 r. lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczy-

stych za³o¿onych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz
utraty mocy prawnej niektórych takich ksi¹g

u.k.w.h. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych
i hipotece


