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Przew³aszczenienieruchomo�cinazabezpieczenie

Niedawno do polskiego obrotu prawnego powróci³a tematyka prze-
w³aszczenia nieruchomo�ci na zabezpieczenie. O ile co do ruchomo�ci
nie budzi³a ona nigdy powa¿niejszych w¹tpliwo�ci, to w zakresie nieru-
chomo�ci uznawano j¹ za niedopuszczaln¹. Podstaw¹ takiego stanowiska
by³ wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 24 kwietnia 1964 r. II CR 178/64
(OSNCP 1965, nr 6, poz. 96), w którym stwierdzono, ¿e umowa taka,
wobec obowi¹zku nabywcy przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci z
powrotem na zbywcê z chwil¹ zap³aty wierzytelno�ci prowadzi³aby do
sprzecznego z ustaw¹ przeniesienia w³asno�ci z zastrze¿eniem warunku
i terminu. Orzeczenie to zosta³o wydane pod rz¹dami dekretu z dnia
11.10.1946 r. � Prawo rzeczowe. Jednak¿e norma prawna, wy³¹czaj¹ca
dopuszczalno�æ przeniesienia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci z zastrze-
¿eniem warunku lub terminu, zawarta w wówczas obowi¹zuj¹cym art.
45 § 1, zachowa³a sw¹ aktualno�æ w przepisie art. 157 § 1 k.c. Zgodnie
z tym przepisem, w³asno�æ nieruchomo�ci nie mo¿e byæ przeniesiona pod
warunkiem ani z zastrze¿eniem terminu.
We wcze�niejszych komentarzach podkre�lano, w �lad za powo³ywa-

nym wy¿ej orzeczeniem, ¿e umowa taka mo¿e prowadziæ do obej�cia
przepisów ustawy o zakazie przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci z
zastrze¿eniem warunku lub terminu, wobec czego, zgodnie z dysopzycj¹
przepisu art. 58 § 1 k.c., nale¿a³oby uznaæ j¹ za niewa¿n¹. Zosta³a okre-
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�lona nawet jako �w¹tpliwa czynno�æ notarialna� (Stanis³aw Rudnicki,
Prawo obrotu nieruchomo�ciami, Warszawa 1995, s. 350).
Aktualnie czê�æ autorów opowiada siê za jej dopuszczalno�ci¹. W ko-

mentarzu do kodeksu cywilnego S. Rudnicki podkre�la kosztowno�æ ta-
kiego sposobu zabezpieczenia wierzytelno�ci oraz ryzyko zwi¹zane z w¹t-
pliwo�ciami co do samego charakteru umowy, a tym samym co do skute-
czno�ci przeniesienia w³asno�ci (Stanis³aw Rudnicki,Komentarz do kodek-
su cywilnego. Ksiêga druga. W³asno�æ i inne prawa rzeczowe, Warszawa
1999, s. 128).
W ksi¹¿ce �Przew³aszczenie na zabezpieczenie� jej autor zdecydowa-

nie opowiada siê za dopuszczalno�ci¹ przeniesienia prawa w³asno�ci nie-
ruchomo�ci na zabezpieczenie (Jacek Go³aczyñski, Przew³aszczenie na
zabezpieczenie, Przedmiot, Konstrukcja, Dopuszczlno�æ, Wykonanie,
Praktyka, Poznañ-Kluczbork 1998). W swych rozwa¿aniach opiera siê
miêdzy innymi na podwójnym, obligacyjno-rzeczowym skutku umowy
przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci, opartym na przepisie art. 155 § 1
k.c., i jednocze�nie zaznacza, ¿e jest to pierwszy etap przew³aszczenia
na zabezpieczenie. Drugim etapem ma byæ umowa warunkowo-zobowi¹-
zuj¹ca do przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci na powierzaj¹cego przez
powiernika z chwil¹ ziszczenia siê warunku zawieszaj¹cego. Oczywistym
jest, ¿e przy przyjêciu prawid³owo�ci przedstawionej konstrukcji prawnej,
po ziszczeniu siê warunku zawieszaj¹cego, powierzaj¹cy nabywa³by rosz-
czenie wzglêdem powiernika o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci
nabytej w pierwszym etapie przez powiernika.
Przedstawione wy¿ej rozwa¿ania musz¹ budziæ w¹tpliwo�ci w kon-

frontacji z pogl¹dami komentatorów na temat samego �warunku�, zgod-
nie z przepisem art. 89 k.c., zdarzenia przysz³ego i niepewnego, od któ-
rego mo¿na uzale¿niæ powstanie lub ustanie skutków czynno�ci prawnej.
Wymienia siêwarunek zawieszaj¹cy i rozwi¹zuj¹cy, a jako przyk³ad podaje
siê przeniesienie w³asno�ci rzeczy ruchomych na zabezpieczenie (Stani-
s³aw Rudnicki,Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza.Czê�æ
ogólna, Warszawa 1998, s. 224-225): �...rzecz staje siê od razu w³asno-
�ci¹ wierzyciela ju¿ z chwil¹ zawarcia umowy, a z chwil¹ zap³aty d³ugu
w terminie (ziszczenie siê warunku rozwi¹zuj¹cego dodatniego) w³asno�æ
powraca do d³u¿nika samoistnie jako skutek warunku rozwi¹zuj¹cego�.
Byæ mo¿e punktem oparcia dla tezy o braku przeszkód do przew³asz-
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czenia nieruchomo�ci na zabezpieczenie jest owo �samoistnie�.Nie wy-
maga przecie¿ wyja�nieñ, ¿e z chwil¹ ziszczenia siê warunku rozwi¹zu-
j¹cego dodatniego, powierzaj¹cy nabêdzie jedynie roszczenie o przenie-
sienie w³asno�ci nieruchomo�ci, nie za� jej w³asno�æ.
S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 29.05.2000 r. III

CKN 246/00 (OSN 2000, z. 11), w którym stwierdzi³, ¿e umowa prze-
niesienia w³asno�ci nieruchomo�ci na zabezpieczenie sp³aty kredytu, w
której kredytodawca zobowi¹za³ siê do przeniesienia z powrotem na kre-
dytobiorcê w³asno�ci tej nieruchomo�ci niezw³ocznie po sp³acie kredy-
tu, nie jest umow¹ o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci zawart¹ pod
warunkiem, podkre�li³, ¿e dzia³anie przepisu art. 157 § 1 k.c. s³u¿y przede
wszystkim zapobieganiu, stanowi niejasno�æ w stosunkach w³asno�cio-
wych, jakie powstaj¹ w razie przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci pod
warunkiem i terminem. Opieraj¹c siê na tej tezie, mo¿na wyraziæ pogl¹d,
¿e umowa przew³aszczenia nieruchomo�ci na zabezpieczenie przenosi na
powiernika bezwarunkowo w³asno�æ tej nieruchomo�ci. Mo¿e wiêc byæ
prowadzona np. egzekucja z rzeczy przew³aszczonej przeciwko powier-
nikowi. Nieruchomo�æ powierzona mo¿e zostaæ nawet sprzedana przez
powiernika przed up³ywem terminu sp³aty zad³u¿enia.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, podkre�liæ nale¿y, ¿e w wy-

padku uznania w �wietle aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów dopusz-
czalno�ci przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci na zabezpieczenie na
szczególn¹ uwagê zas³uguje pozycja powierzaj¹cego. Umowa taka jest
bowiem, moim zdaniem, przede wszystkim korzystna dla powiernika. To
nie jego najczê�ciej obci¹¿aj¹ wysokie koszty tej czynno�ci.
Do niedawna, zgodnie z przepisem art. 37 u.k.w.h. w zw. z art. 520

§ 2 k.p.c., to s¹d ustala³, kto bêdzie ponosiæ koszty postêpowania o wpis
wksiêdzewieczystej. Zgodnie jednak z art. 7 §2ustawyzdnia 14.02.1991 r.
� Prawo o notariacie, zmienionej ustaw¹ z dnia 11.05.01 r. (Dz.U. z 2001 r.
Nr 63, poz. 635), notariusz pobiera od wnioskodawców op³atê s¹dow¹.
Wnioskodawc¹ mo¿e byæ ka¿da ze stron umowy i w praktyce koszty
ponosi w³a�nie powierzaj¹cy. Oprócz tego nale¿y zwróciæ uwagê na nie-
zwykle istotn¹ kwestiê � zbywcy nieruchomo�ci przys³uguje roszczenie
ozwrotneprzeniesieniew³asno�ci nieruchomo�ci. Jest ono skuteczne wzglê-
dem osób trzecich jedynie w wypadku ujawnienia roszczenia w ksiêdze
wieczystej. Powierzaj¹cy na zasadzie art. 16 ust. 1 u.k.w.h. mo¿e ¿¹daæ
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dokonania wpisu swego roszczenia w ksiêdze wieczystej, mimo ¿e nie
ma takiego obowi¹zku. I tu winien zachowaæ niezwyk³¹ staranno�æ, gdy¿
inaczej naraziæ siê mo¿e na niemo¿no�æ odzyskania nieruchomo�ci, mi-
mo wykonania wszelkich zobowi¹zañ ze swej strony wzglêdem powier-
nika, gdy ten nieruchomo�æ sprzeda. Nowy nabywca skutecznie nabêdzie
nieruchomo�æ, zgodnie z domniemaniem zgodno�ci z rzeczywistym sta-
nem prawnym praw jawnych wpisanych w ksiêdze wieczystej (art. 3 ust.
1 u.k.w.h.).
Nie jest to jednak prawo a jedynie roszczenie i obawiam siê, ¿e wbrew

twierdzeniomzawartymwewcze�niej powo³ywanej publikacji �Przew³asz-
czenie na zabezpieczenie� (s. 262), powierzaj¹cy nie obroni siê równie¿
skutecznie powództwem przeciwegzekucyjnym, objêtym art. 841 k.p.c.,
przed egzekucj¹ skierowan¹ przeciwko powiernikowi z nieruchomo�ci
powierzonej. Osoba trzecia zgodnie z tym przepisem mo¿e ¿¹daæ zwol-
nienia zajêtego przedmiotu od egzekucji, je¿eli skierowanie do niego egze-
kucji narusza jej prawa. Nie ma tu mowy o roszczeniach.
Przeciwko omawianej konstrukcji prawnej powo³ywaæ siê mo¿na

równie¿ na przepisy o zabezpieczeniu roszczeñ. Zgodnie z art. 747 k.p.c.,
w stosunku do nieruchomo�ci d³u¿nika zabezpieczenie mo¿e nast¹piæ
jedynie przez ustanowienie hipoteki, je�li za� niema ona urz¹dzonej ksiêgi
wieczystej � przez zakaz zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci. Umowa
przew³aszczenia nieruchomo�ci na zabezpieczenie jest jednak umow¹
nienazwan¹ i dyskusyjnym jest stosowanie do niej regu³ o postêpowaniu
zabezpieczaj¹cym.
Na zakoñczenie podkre�liæ wypada, ¿e mimo wielu w¹tpliwo�ci co

do dopuszczalno�ci przew³aszczenia nieruchomo�ci na zabezpieczenie jest
to umowa niezwykle po¿¹dana dla bezpiecznego obrotu prawnego. Po-
¿¹dana jest jednak przede wszystkim jej regulacja ustawowa.
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