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Mo¿liwo�æ dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹
o niezgodno�ci tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym, jako przes³anka z³ej wiary nabywcy

Prawo operowa³o1 i operuje pojêciem z³ej wiary nie tylko na gruncie
materialnego prawa cywilnego2, chocia¿ w³a�nie w prawie cywilnym oraz
przy okazji regulacji stosunków spo³ecznych zwi¹zanych z obrotem
gospodarczym (tak¿e miêdzynarodowym) najczê�ciej mo¿na doszukaæ
siê tego pojêcia3.

Analiza aktów prawnych u¿ywaj¹cych pojêcia �z³a wiara� prowadzi
do spostrze¿enia, ¿e na ogó³ ustawodawca przyjmuje istnienie z³ej wiary
jako brak dobrej wiary, a wiêc jako usprawiedliwion¹ w danych okolicz-

1 Np. § 952 Patentu Cesarskiego z 1.06.1811 r. Powszechna Ksiêga Ustaw Cywilnych
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), Zb. US. Nr 3, poz. 496; art. 356 Kodeksu Cywil-
nego Królestwa Polskiego, Dz. PrKP. Nr 5, poz. 1.
2 Np. art. 23 ustawy z 20 sierpnia 2002 r. � Prawo o postêpowaniu przed s¹dami

administracyjnymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z pó�n. zm.; art. 53, 255, 545 § 4 k.p.c.
3 Np. art. 13, 21 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. � Prawo czekowe, Dz.U. Nr 37, poz.

283 z pó�n. zm.; art. 112 § 4, art. 295 § 4, art. 486 § 4 ustawy z 15 wrze�nia 2000 r.
� Kodeks spó³ek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z pó�n. zm.; art. 6, 10 ustawy z 28
kwietnia 1936 r. � Prawo wekslowe, Dz.U. Nr 37, poz. 282; art. 20 § 1 i 2, art. 21 k.r.o.;
art. 34 ust. 1 i 2, art. 234 ust. 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. � Prawo upad³o�ciowe i naprawcze,
Dz.U. Nr 60, poz. 535 z pó�n. zm.; art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 158 ust. 2, art. 165 ust. 2
ustawy z 30 czerwca 2000 r. � Prawo w³asno�ci przemys³owej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117 z pó�n. zm.; art. 22 ust. 4 ustawy z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz.U. Nr 44, poz. 202 z pó�n. zm.; art. 7, art. 83 § 2,
art. 169 § 1, art. 170, art. 172 § 1 i 2, art. 174, art. 176 § 1, art. 192 § 1, art. 225, art.
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no�ciach niewiedzê o istnieniu prawa lub stosunku prawnego4. Wiedzê
lub niewiedzê mo¿e posiadaæ jedynie osoba fizyczna, st¹d istnienie dobrej
wiary osoby prawnej oceniaæ nale¿y przez pryzmat stanu psychicznego
osób fizycznych wchodz¹cych w sk³ad organów osoby prawnej, przed-
stawicieli ustawowych, pe³nomocników5.

W prawie cywilnym z³¹ wiarê interpretuje siê jako co najmniej nie-
dbalstwo, czyli niedo³o¿enie nale¿ytej staranno�ci6, staranno�ci ogólnie
wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 k.c.). Przyjmuje
siê wiêc obiektywn¹ miarê staranno�ci. Na gruncie ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece7 (dalej cytowanej jako u.k.w.h.) pozytywne po-
jêcie z³ej wiary mo¿liwe jest do zdefiniowania poprzez pojêcie osoby
pozostaj¹cej w z³ej wierze, o której mowa w art. 6 ust. 2. Zgodnie z tym
przepisem: �W z³ej wierze jest ten, kto wie, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej
jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z ³atwo�ci¹
móg³ siê o tym dowiedzieæ�. Wynika z tego, ¿e z³a wiara to wiedza lub
brak takiej wiedzy, przy istnieniu okoliczno�ci umo¿liwiaj¹cych ³atwe
powziêcie wiadomo�ci o niezgodno�ci tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczy-
wistym stanem prawnym8. Z³a wiara wy³¹cza rêkojmiê wiary publicznej

226 § 2, art. 227 § 2, art. 310, 342, 464, 885, 886, 9217, art. 918 § 2, art. 1028 k.c.;
art. 6 bis ust. 3, 6 ter ust. 7 Konwencji paryskiej o ochronie w³asno�ci przemys³owej z dnia
20 marca 1883 r., zmienionej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia
2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r.,
w Lizbonie dnia 31 pa�dziernika 1958 r., w Sztokholmie 14 lipca 1967 r., Dz.U. z 1975 r.
Nr 9, poz. 51; art. 24 ust. 7 za³¹cznika nr 1 do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicz-
nych z 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji za³¹czników do Porozumienia ustanawia-
j¹cego �wiatow¹ Organizacjê Handlu (WTO), Dz.U. Nr 32, poz. 143 oraz art. 6 ustawy
z 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece, Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361
z pó�n. zm.
4 Por. J. G a j d a, Dobra wiara organu osoby prawnej, Pañstwo i Prawo 1991, nr 3,

s. 42.
5 J. G a j d a, Dobra wiara�, s. 44; P. M y s i a k, Pojêcie z³ej wiary w odniesieniu do

instytucji rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych, Rejent 2002, nr 9, s. 86 i podana
tam literatura.
6 Zob. np. J. G a j d a, Dobra wiara�, s. 42; A. S z p u n a r, Dobra wiara jako prze-

s³anka nabycia w³asno�ci ruchomo�ci od nieuprawnionego, Pañstwo i Prawo 1997, nr 7,
s. 8 i podana tam literatura.
7 Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z pó�n. zm.
8 Por. S. R u d n i c k i, Dwa problemy rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych,

Przegl¹d S¹dowy 2002, nr 6, s. 4.



50

Andrzej Majewski

ksi¹g wieczystych (art. 6 ust. 1 u.k.w.h.). Prawo cywilne zawiera ogóln¹
zasadê domniemania istnienia dobrej wiary (art. 7 k.c.)9. Istnienie z³ej
wiary nale¿y udowodniæ. O ile wiedza nabywcy o niezgodno�ci tre�ci
ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest trudna do udo-
wodnienia przed s¹dem, to powód ma du¿o wiêksz¹ szansê udowodniæ,
¿e nabywca móg³ z ³atwo�ci¹ dowiedzieæ siê o tej niezgodno�ci. Z uwagi
na niedoprecyzowanie przez ustawodawcê pojêcia �z ³atwo�ci¹�, proble-
matyk¹ interpretacji tego okre�lenia zajê³a siê doktryna i orzecznictwo.
Liczne publikacje oraz orzeczenia S¹du Najwy¿szego nie daj¹ jednoznacz-
nej odpowiedzi, jak pojmowaæ wyra¿enie �mo¿no�ci dowiedzenia siê
z ³atwo�ci¹�. Zawieraj¹ jednak pewne wskazówki istotne dla praktyki.
St¹d te¿ tematyka jest nadal otwarta i warto podj¹æ próbê dalszego u�ci�lenia
wskazanego wyra¿enia, co jest celem niniejszego opracowania.

Doprecyzowanie pojêcia �mo¿liwo�æ dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹� jest
wa¿ne zarówno dla s¹dów w celu ujednolicenia orzecznictwa w proce-
sach o uzgodnienie tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym, jak i dla notariuszy w celu zapobiegania zawieraniu umów
z osobami rzeczywi�cie nieuprawnionymi. Na notariuszach ci¹¿y obowi¹-
zek czuwania nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów
stron oraz innych osób, dla których czynno�æ ta mo¿e powodowaæ skutki
prawne, oraz udzielania stronom niezbêdnych wyja�nieñ dotycz¹cych
dokonywanej czynno�ci notarialnej10. Notariusz powinien udzieliæ stro-
nom wszechstronnego wyja�niania wszystkich okoliczno�ci zwi¹zanych
z transakcj¹11. Warto zauwa¿yæ, ¿e w przypadku nieudzielania informacji
i rady notariusz nara¿ony jest na odpowiedzialno�æ cywiln¹12.

9 Na temat domniemañ okre�lonych w u.k.w.h. zob. A. M e n e s, Domniemania wy-
nikaj¹ce z wpisów do ksi¹g wieczystych, Rejent 1994, nr 5, s. 53-60.
10 Art. 80 § 2 i 3 ustawy z 14 lutego 1991 r., Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369;

por. E. G n i e w e k, Wpis ostrze¿enia o niezgodno�ci stanu prawnego nieruchomo�ci ujaw-
nionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, Rejent 2003, nr 10, s. 41.
11 Por. B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Glosa do wyroku SN

z 15.10.1997 r., III CKN 214/97, OSP 1998, nr 6, poz. 112.
12 Por. B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wina lekarza i zak³adu opieki

zdrowotnej jako przes³anka odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy lecze-
niu, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 121-125.
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W literaturze i orzecznictwie podkre�la siê, ¿e mo¿liwo�æ �dowiedze-
nia siê z ³atwo�ci¹ o tym, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej jest niezgodna z rze-
czywistym stanem prawnym� jest kategori¹ subiektywn¹, ocenian¹ od
strony nabywców. Przy ocenie bierze siê pod uwagê w³a�ciwo�ci psy-
chiczne determinuj¹ce ich mo¿liwo�ci13, tak¿e przez pryzmat ich kategorii
(np. inna bêdzie ocena przeciêtnego cz³owieka14, a inna banku15). Z³¹ wiarê
w omawianym zakresie okre�la siê w doktrynie i orzecznictwie jako stan
psychiczny polegaj¹cy na ra¿¹cym niedbalstwie powoduj¹cym brak
uzyskania informacji o niezgodno�ci tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczywi-
stym stanem prawnym. A wiêc przyj¹æ nale¿y, ¿e ustawodawca, u¿y-
waj¹c wyra¿enia �z ³atwo�ci¹�, obni¿y³ kryterium staranno�ci, uznaj¹c,
¿e zwyk³e niedbalstwo16 nie wy³¹cza dobrej wiary nabywcy. W przypadku
ra¿¹cego niedbalstwa twierdzi siê, ¿e trudno jest podaæ nawet jaki�
zobiektywizowany wzorzec �³atwo�ci dowiedzenia siê�. Ka¿dy przypadek
nale¿y oceniaæ indywidualnie, bior¹c pod uwagê okoliczno�ci sprawy17.
Wydaje siê, ¿e ra¿¹ce niedbalstwo umo¿liwia wy³¹czenie rêkojmi tak¿e
w przypadku zamiaru nabywcy pokrzywdzenia swoim dzia³aniem pod-
miotu, któremu w rzeczywisto�ci prawo przys³uguje, w sytuacji gdy
takiego zamiaru nie mo¿na udowodniæ z braku dowodów18. Ujmuj¹c inaczej
problem � mo¿liwo�æ dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹ jakby �poch³ania�
przypadki z³ego zamiaru w tym sensie, ¿e nie ma konieczno�ci takiego
zamiaru udowadniaæ. Jak zauwa¿y³ S. Rudnicki19 �mo¿no�æ dowiedzenia
siê z ³atwo�ci¹� wy³¹cza mo¿liwo�æ stawiania nabywcy wymagania

13 Na przyk³ad S. R u d n i c k i, Glosa do orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia
21.11.2000 r., I CKN 1014/00, Rejent 2001, nr 3, s. 106.
14 P. M y s i a k, Pojêcie z³ej wiary�, s. 83 i powo³ane tam orzecznictwo.
15 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego � Izba Cywilna z dnia 5 maja 1993 r. III CZP 52/93,

(OSP 1994, nr 12, poz. 238).
16 Niedbalstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bli¿ej zob. A. S z p u n a r, Dobra

wiara jako przes³anka�, s. 9 i nast.
17 P. M y s i a k, Pojêcie z³ej wiary�, s. 82 i powo³ana tam literatura.
18 Por. Z. B a n a s z c z y k, P. G r a n e c k i, O istocie nale¿ytej staranno�ci, Pañstwo

i Prawo 2002, nr 7-8, s. 22 i podana tam literatura.
19 S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postêpowaniu

w sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 52 i 53. Podobnie
A. S z p u n a r, Dobra wiara jako przes³anka�, s. 118; t e n ¿ e, Glosa do uchwa³y SN
z dnia 5 maja 1993 r., III CZP 52/93, OSP 1994, nr 12, poz. 238.
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szczególnej staranno�ci, nawet w sytuacji istnienia podejrzeñ i w¹tpliwo-
�ci co do niezgodno�ci tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym. Podkre�la siê, ¿e w razie istnienia w¹tpliwo�ci nie nale¿y wymagaæ
od nabywcy ¿mudnych czy kosztownych badañ dotycz¹cych ustalenia
rzeczywistego stanu prawnego20 oraz pokonywania trudnych do prze-
zwyciê¿enia przeszkód21. Nabywca nie mo¿e jednak zaniedbaæ zwyk³ych
kroków staranno�ci22 w ramach mo¿no�ci dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹,
czyli do³o¿enia minimum staranno�ci23.

W pi�miennictwie krytycznie ocenia siê24 odosobniony pogl¹d, ¿e z³¹
wiarê nale¿y ³¹czyæ z powinnym zachowaniem, jakiego oczekuje siê od
osoby dzia³aj¹cej25, podkre�laj¹c, ¿e rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wie-
czystych nie mo¿e wy³¹czyæ zwyk³e niedbalstwo.

Przyjmuje siê tak¿e, wbrew brzmieniu art. 6 ust. 2 u.k.w.h., ¿e nie
jest mo¿liwe obni¿enie progu wymaganej staranno�ci do staranno�ci mi-
nimalnej, lecz nabywca ma obowi¹zek podj¹æ czynno�ci mieszcz¹ce siê
w granicach przeciêtnej staranno�ci26, czyli staranno�ci ogólnie wyma-
ganej w stosunkach danego rodzaju27, inaczej nale¿ytej staranno�ci28.

20 P. M y s i a k, Pojêcie z³ej wiary�, s. 84.
21 Por. M. J a g i e l s k a, Nowelizacja Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców

umownych, Monitor Prawniczy 200, nr 11, s. 699.
22 A. S z p u n a r, Glosa do wyroku SN z 27 marca 2001 r., IV CKN 274/00, Rejent

2002, nr 12, s. 118.
23 S. R u d n i c k i, Dwa problemy rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych, Przegl¹d

S¹dowy 2002, nr 6, s. 6 i 7 oraz t e n ¿ e, Glosa do orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia
21.11.2000 r., I CKN 1014/00, Rejent 2001, nr 3, s. 105 i 106.
24 Zob. A. S z p u n a r, Glosa do uchwa³y SN z dnia 5 maja 1993 r., III CZP 52/93,

OSP 1994, nr 12, poz. 238.
25 Uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 5 maja 1993 r., III CZP 52/93 (OSP 1994, nr 12,

poz. 238). S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e nast¹pi³o zbli¿enie pojêcia �nale¿ytej staranno�ci�
okre�lonej w kodeksie cywilnym do staranno�ci w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o ksiê-
gach wieczystych i hipotece.
26 Uzasadnienie do wyroku SN z dnia 30 pa�dziernika 2002 r., V CKN 1342/00 (OSP

2003, z. 11, poz. 142).
27 Zob. art. 355 § 1 k.c.
28 Niektórzy autorzy prezentuj¹ pogl¹d, ¿e zwrot �z ³atwo�ci¹ móg³ siê dowiedzieæ�,

o którym mowa w art. 6 ust. 2 u.k.w.h. jest niekonsekwentnym okre�leniem przes³anki
do³o¿enia nale¿ytej staranno�ci. Z. B a n a s z c z y k, P. G r a n e c k i, O istocie nale¿y-
tej�, s. 27.
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Regu³y jêzykowe wyk³adni interpretacyjnej nakazuj¹ przy braku de-
finicji ustawowej pojêcia �dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹� siêgn¹æ do jêzyka
naturalnego w poszukiwaniu podstawy bêd¹cej punktem wyj�cia dla
dalszych rozwa¿añ. Dowiedzieæ siê oznacza powzi¹æ wiadomo�æ, czyli
dowiedzenie siê polega na aktywnym zachowaniu nabywcy � na dzia³aniu.
Gdyby dowiedzenie siê polega³o na biernym zachowaniu, po³¹czenie tego
wyrazu z wyra¿eniami np. �³atwo�, �trudno�, �bez trudno�ci� nie mia³oby
sensu ze wzglêdów oczywistych. Aktywnego dzia³ania w celu dowiedze-
nia siê, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem
prawnym mo¿na wymagaæ jedynie wówczas, gdy znana jest tre�æ ksiêgi
wieczystej oraz istniej¹ w¹tpliwo�ci, co do jej zgodno�ci z rzeczywistym
stanem prawnym.

Znaczenia wyrazów �³atwo�æ� i �trudno�æ� s¹ sobie skrajnie przeciw-
stawne. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pomiêdzy tymi wyrazami znajduje siê stan
po�redni, mo¿liwy do okre�lenia za pomoc¹ wyra¿enia np. �bez trudu�.
Z tego samego powodu nale¿a³oby uznaæ za skrajnie przeciwstawne
wyra¿enia takie, jak: �dowiedzieæ siê z trudno�ci¹� (przy dzia³aniu zacho-
waæ szczególn¹ ostro¿no�æ) oraz �dowiedzieæ siê z ³atwo�ci¹� (dzia³aj¹c,
zachowaæ staranno�æ minimaln¹). Pomiêdzy nimi stan po�redni mog³oby
okre�laæ wyra¿enie �dowiedzieæ siê� (przy dzia³aniu zachowaæ nale¿yt¹
staranno�æ). Niezachowanie nale¿ytej staranno�ci pozwoli³oby uznaæ
istnienie z³ej wiary, która jako stan psychiczny polega³aby na niedbalstwie.

De lege lata ocena, czy nabywca móg³ dowiedzieæ siê z ³atwo�ci¹,
wy³¹cza mo¿liwo�æ stawiania mu wymagania nale¿ytej staranno�ci, lecz
staranno�ci minimalnej. S¹d Najwy¿szy odniós³ siê w swoich orzecze-
niach do problematyki z³ej wiary banków29. Odniesienie okre�lonych stan-
dardów wymagañ w stosunku do banków powoduje zobiektywizowanie
oceny zachowania, a przecie¿ ocena powinna byæ dokonywana do strony
konkretnego banku, przez pryzmat stanu psychicznego osób dzia³aj¹cych
w jego imieniu. Z tych samych powodów nale¿y uznaæ, ¿e nie niedbal-
stwo, lecz ra¿¹ce niedbalstwo mo¿e w omawianym zakresie wskazywaæ
na z³¹ wiarê nabywcy. Okre�lenie �ra¿¹co� odnosi siê do przypadków
znacznego odbiegania zachowania nabywcy od miary zachowania uczci-

29 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego � Izba Cywilna z dnia 5 maja 1993 r. III CZP 52/93
(OSP 1994, nr 12, poz. 238).
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wego nabywcy, zachowania wskazuj¹cego na dochowanie nale¿ytej
staranno�ci. Bior¹c pod uwagê, ¿e tylko ra¿¹ce niedbalstwo mo¿e wska-
zywaæ na niezachowanie minimalnej staranno�ci, nale¿y, z uwagi na tre�æ
art. 6 ust. 2 u.k.w.h., krytycznie odnie�æ siê do pogl¹dów, zgodnie z którymi
powinno siê uznawaæ, i¿ nabywca pozostaje w z³ej wierze, je�li nie dokona
czynno�ci mieszcz¹cych siê w granicach przeciêtnej staranno�ci czy nie
zrealizuje powinnego zachowania, jakiego oczekuje siê od osoby dzia³a-
j¹cej.

£atwo�æ dowiedzenia siê, a wiêc zachowania minimalnej staranno�ci,
jako kategoria subiektywna stawia pod znakiem zapytania pogl¹dy odwo-
³uj¹ce siê do zawodowej staranno�ci banków. Wydaje siê, ¿e zawodowa
staranno�æ odnosi siê do nale¿ytej, a nie minimalnej staranno�ci. Z drugiej
strony zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wzglêdy zdroworozs¹dkowe, pomijaj¹c ju¿
rolê banków i szczególn¹ dzia³alno�æ wyró¿niaj¹c¹ je po�ród innych
profesjonalistów, przemawiaj¹ za uznaniem konieczno�ci dochowania przez
nie nale¿ytej staranno�ci.

Doktryna i orzecznictwo wypracowa³o pewne standardy interpretu-
j¹ce �mo¿liwo�æ dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹�, kieruj¹c siê obiektywn¹
ocen¹ okoliczno�ci konkretnych spraw oraz subiektywnymi w³a�ciwo-
�ciami (cechami, stanem psychicznym) nabywcy30. Analiza pogl¹dów
okre�laj¹cych wspomniane standardy pozwala stwierdziæ, i¿ nabywca
zaniecha³ mo¿liwo�ci dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹, je¿eli:

a) nie zapozna³ siê z tre�ci¹ ksiêgi wieczystej31,

30 S. R u d n i c k i,  Glosa do wyroku SN z dnia 30 pa�dziernika 2002 r., V CKN
1342/00, OSP 2003, z. 11, poz. 142.
31 S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych�, s. 53. Wydaje siê, ¿e niezapozna-

nie siê z tre�ci¹ ksiêgi wieczystej nie mo¿e byæ przes³ank¹ z³ej wiary, gdy¿ �³atwo�æ do-
wiedzenia siê� nie dotyczy informacji zawartych w ksiêgach wieczystych, lecz rzeczywi-
stego stanu prawnego. Ujmuj¹c problem inaczej, znajomo�æ tre�ci ksiêgi wieczystej
i porównanie owej znajomo�ci z rzeczywisto�ci¹ mo¿e spowodowaæ w¹tpliwo�ci co do
zgodno�ci tre�ci ksiêgi z rzeczywistym stanem prawnym, w¹tpliwo�æ uzasadniaj¹c¹ na
nastêpnym etapie aktywno�æ nabywcy zmierzaj¹c¹ do dowiedzenia siê, czy w¹tpliwo�ci
s¹ uzasadnione. Na etapie dowiadywania siê mo¿na okre�liæ, czy dokona³ wszystkich
czynno�ci mieszcz¹cych siê w pojêciu �dowiedzenie siê z ³atwo�ci¹�. Nieznajomo�æ tre�ci
ksiêgi wieczystej uniemo¿liwia w ogóle mo¿liwo�æ jej porównania z jakimkolwiek stanem
prawnym. Por. S. R u d n i c k i, Dwa problemy rêkojmi�, s. 10 i 11.
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b) nie zasiêgn¹³ informacji, w czyim posiadaniu znajduje siê nierucho-
mo�æ32,

c) nie przedstawi³ w¹tpliwo�ci notariuszowi przy zawieraniu umowy33,
d) nie wykaza³ aktywno�ci w celu uzyskania ³atwo dostêpnych in-

formacji dotycz¹cych rzeczywistego stanu prawnego nieruchomo�ci
(poprzez np. zatelefonowanie do wspó³ma³¿onka spadkodawcy lub do
rozwiedzionego ma³¿onka zbywcy nieruchomo�ci o wyja�nienie, w oparciu
o posiadane dokumenty, czy jeden z ma³¿onków wpisany do ksiêgi
wieczystej jest w rzeczywisto�ci wy³¹cznym w³a�cicielem zbywanej
nieruchomo�ci, czy te¿ nieruchomo�æ nale¿y b¹d� nale¿a³a do maj¹tku
wspólnego)34, w sytuacji posiadania wiedzy, ¿e osoba niewpisana do ksiêgi
wieczystej ro�ci sobie prawa do nieruchomo�ci35,

e) ³¹czy³y go dobre stosunki z rzeczywistym w³a�cicielem nierucho-
mo�ci36,

f) zignorowa³ pisma rzeczywistego w³a�ciciela o tocz¹cym siê postê-
powaniu dotycz¹cym ustalenia staniu prawnego nieruchomo�ci37,

g) wiedzia³ o krokach rzeczywistych w³a�cicieli zmierzaj¹cych do
odzyskania nieruchomo�ci i ich podstawie prawnej38.

Do powy¿szego katalogu sytuacji uzasadniaj¹cych mo¿liwo�æ ³atwego
dowiedzenia siê nabywcy o niezgodno�ci tre�ci ksiêgi wieczystej z rze-
czywistym stanem prawnym mo¿na dodaæ:

32 S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych�, s. 53; S. R u d n i c k i, Dwa pro-
blemy rêkojmi�, s. 7. Odmienny pogl¹d prezentuje A. Szpunar � zob. A. S z p u n a r, Glosa
do wyroku SN z dnia 27 marca 2001 r., IV CKN 274/00, Rejent 2002, nr 12, s. 119.
33 Zob. uzasadnienie do wyroku SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 800/2000 (Lex

nr 74490).
34 Uchwa³a SN z dnia 5 maja 1993 r., III CZP 52/93 (OSNCP 1993, nr 12, poz. 218);

Za s³uszny nale¿y uznaæ postulat badania przez notariuszy stanu cywilnego zbywcy przy
zawieraniu umowy przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci oraz sprawdzania, czy nierucho-
mo�æ nale¿y do maj¹tku wspólnego ma³¿onków (w sytuacji gdy zbywc¹ jest osoba pozo-
staj¹ca w zwi¹zku ma³¿eñskim). Bli¿ej zob. P. M y s i a k, Pojêcie z³ej wiary�, s. 85 i 86.
35 Uzasadnienie wyroku SO w Elbl¹gu, I Ca 126/2006 (niepublikowane).
36 Por. uzasadnienie do wyroku SN z dnia 20 wrze�nia 2001 r., II CKN 277/99 (OSNC

2002, z. 6, poz. 77).
37 Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 30 pa�dziernika 2002 r., V CKN 1342/2000

(OSP 2003, nr 11, poz. 142).
38 P. M y s i a k, Pojêcie z³ej wiary�, s. 82.
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� wcze�niejsze zawarcie umowy dotycz¹cej korzystania z nierucho-
mo�ci (np. dzier¿awy) miêdzy rzeczywistym w³a�cicielem niewpisanym
do ksiêgi wieczystej a pó�niejszym jej nabywc¹,

� respektowanie uprawnieñ w³a�cicielskich osoby niewpisanej do ksiêgi
wieczystej jako w³a�ciciel (np. wykonanie przez pó�niejszego nabywcê
polecenia wywozu z³o¿onych przez niego odpadów z terenu nierucho-
mo�ci bêd¹cej przedmiotem pó�niejszej umowy o przeniesienie w³asno�ci
zawartej z osob¹ wpisan¹ do ksiêgi wieczystej jako w³a�ciciel),

� znaczn¹ nieadekwatno�æ warto�ci prawa do proponowanej jego
ceny39,

� niedokonanie czynno�ci, które s¹ zwyczajowo przyjête w danym
�rodowisku.

Wracaj¹c do ogólniejszych rozwa¿añ dotycz¹cych �mo¿no�ci dowie-
dzenia siê z ³atwo�ci¹ o tym, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej jest niezgodna
z rzeczywistym stanem prawnym�, mo¿na stwierdziæ, ¿e doktryna i orzecz-
nictwo rozszerzy³y to pojêcie, wskazuj¹c niekiedy nawet na obowi¹zek
dochowania nale¿ytej staranno�ci (chocia¿by w przypadku banków), kie-
ruj¹c siê raczej zasad¹ s³uszno�ci ni¿ dos³ownym brzmieniem art. 6 ust.
2 u.k.w.h. Czy wobec tego de lege ferenda nie nale¿a³oby wymagaæ od
nabywcy nale¿ytej staranno�ci w omawianym zakresie? Wydaje siê, ¿e
na to pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi pozytywnej, bior¹c pod uwagê
rolê ksi¹g wieczystych oraz ewolucjê w zakresie stosunku ustawodawcy
do prawa w³asno�ci i ograniczonych praw rzeczowych, którymi rozpo-
rz¹dzenia w�ród praw jawnych s¹ przede wszystkim chronione przez
rêkojmiê wiary publicznej ksi¹g wieczystych. Proponowana problematy-
ka wi¹¿e siê z zachowaniem przewagi stanu formalnego nad rzeczywi-
stym stanem prawnym, co jest niezbêdnie do funkcjonowania rêkojmi
ksi¹g wieczystych.

Znacz¹cych wskazówek dostarcza wyk³adnia historyczna. Dekret z 11
pa�dziernika 1946 r. � Prawo rzeczowe40, definiuj¹c w art. 22 § 1 z³¹
wiarê w odniesieniu do rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych, okre�li³
j¹ jako wiedzê, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym

39 Nieadekwatno�æ, która jeszcze nie wskazuje na ocenê rozporz¹dzenia jako nieod-
p³atnego. Por. A. S z p u n a r, Dobra wiara jako przes³anka�, s. 10.
40 Dz.U. Nr 57, poz. 319 z pó�n. zm.
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stanem prawnym. W ustroju socjalistycznym czê�ciowa nacjonalizacja
ziemi w naszym kraju i ró¿ne ograniczenia obrotu nieruchomo�ciami w
znacznym stopniu zdeprecjonowa³y rolê ksi¹g wieczystych41 stoj¹cych
na stra¿y bezpieczeñstwa obrotu i ochrony praw rzeczywistego w³a�ci-
ciela. Art. 17 i 18 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca
1952 r.42 zapewnia³ ochronê w³asno�ci indywidualnej i osobistej. Jednak
prawo w³asno�ci w ujêciu konstytucyjnym nie nale¿a³o � jak obecnie �
do wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela, a okre�la³o jedynie ustrój
spo³eczno-gospodarczy PRL. Nie by³o tak¿e konstytucyjnych gwarancji
ochrony praw maj¹tkowych zwi¹zanych z w³asno�ci¹ indywidualn¹ i oso-
bist¹. Na pocz¹tku lat 80-tych w celu ³agodzenia ogólnego niezadowolenia
z ustroju socjalistycznego dosz³o do uchwalenia ustaw wzmacniaj¹cych
prawa w³a�cicieli do nieruchomo�ci43.

Ustawa z 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece wzmocni³a
ochronê rzeczywi�cie uprawnionego, poszerzaj¹c pojêcie z³ej wiary o mo¿-
liwo�æ dowiedzenia siê z ³atwo�ci¹, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej jest nie-
zgodna z rzeczywistym stanem prawnym.

Aktualnie obowi¹zuj¹ca Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.44 w art. 20
stwierdza, ¿e spo³eczna gospodarka rynkowa jest oparta miêdzy innymi
na w³asno�ci prywatnej45. Z przepisu art. 21 ust. 1 wynika, ¿e Rzecz-
pospolita Polska chroni w³asno�æ i prawo dziedziczenia (w³asno�æ rozu-
mian¹ jako mienie, w tym w³asno�æ, u¿ytkowanie wieczyste i ograniczone
prawa rzeczowe), a prawo do w³asno�ci i innych praw maj¹tkowych
okre�lono jak jedno z wolno�ci i praw ekonomicznych, socjalnych i kul-
turalnych (w przepisie tym mowa miêdzy innymi o w³asno�ci, u¿ytko-

41 W pi�miennictwie prowadzona by³a dyskusja nad celowo�ci¹ istnienia ksi¹g wieczy-
stych w warunkach ustroju socjalistycznego. Zob. B. B a r ³ o w s k i, E. J a n e c z k o, Ksiêgi
wieczyste � rejestr nieruchomo�ci, Warszawa 1988, s. 7 i powo³ana tam literatura.
42 Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36.
43 Na przyk³ad ustawa z 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów, Dz.U. Nr 11, poz. 80,

czy ustawa z 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych, Dz.U. Nr 11, poz.
79.
44 Dz.U. Nr 78, poz. 483.
45 Bli¿ej na temat pojêcia w³asno�ci prywatnej zob. S. J a r o s z - ¯ u k o w s k a, Kon-

stytucyjna zasada ochrony w³asno�ci, Kraków 2003, s. 109 i nast.
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waniu wieczystym i ograniczonych prawach rzeczowych)46. W Konsty-
tucji RP przewidziane s¹ �rodki ochrony wolno�ci i praw (art. 77-81),
w tym tak¿e w³asno�ci i innych praw maj¹tkowych.

Nie analizuj¹c szczegó³owo wskazanych unormowañ, gdy¿ odbiega-
³oby to od zasadniczego nurtu rozwa¿añ, uznaæ nale¿y, ¿e wzros³a ranga
w³asno�ci i innych praw rzeczowych w rozumieniu konstytucyjnym, a w
istocie pozycja w³a�ciciela, u¿ytkownika wieczystego oraz osób, którym
przys³uguj¹ ograniczone prawa rzeczowe. Powinna te¿ wzrosn¹æ w usta-
wach ich ochrona, sprowadzaj¹ca siê do ochrony przed pozbawieniem
praw sk³adaj¹cych siê na tre�æ w³asno�ci w ujêciu konstytucyjnym. De
lege ferenda powinna wiêc zostaæ zwiêkszona ochrona rzeczywi�cie
uprawnionego w stosunku do osoby formalnie legitymuj¹cej siê prawem
na podstawie tre�ci ksiêgi wieczystej. Wydaje siê, ¿e w �wietle aktualnej
Konstytucji, nale¿a³oby wymagaæ od nabywcy zachowania nale¿ytej
staranno�ci w procesie uzyskiwania informacji dotycz¹cych rzeczywi-
stego stanu prawnego, a nie staranno�ci minimalnej.

Jak wynika z art. 1 ust. 1 u.k.w.h. ksiêgi wieczyste prowadzi siê
w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomo�ci. Tre�æ ksiêgi stanowi
najbardziej wiarygodny dowód stanu prawnego nieruchomo�ci. Rêkojmia
wiary publicznej ksi¹g wieczystych (zwana dalej rêkojmi¹) ma za zadanie
ochronê uczciwego nabywcy przed ewentualnymi roszczeniami osób,
którym w rzeczywisto�ci s³u¿y okre�lone prawo. Zadaniem ksi¹g wie-
czystych jest równie¿ ochrona osób rzeczywi�cie uprawnionych, a nie
tylko nabywców dzia³aj¹cych w zaufaniu do tre�ci ksi¹g. Nie mo¿na
jednak oderwaæ rêkojmi od ogólnych zasad prawa cywilnego oraz ca³ego
porz¹dku prawnego. Dzia³anie w zaufaniu do tre�ci ksiêgi stanowi wyj¹tek
od obowi¹zuj¹cej przy nabyciu pochodnym zasady nemo plus iuris in
alium transferre potest quam ipse habet. Skorzystanie przez nabywcê
z dobrodziejstwa rêkojmi poci¹ga za sob¹ utratê prawa przez osobê, której
prawo to w rzeczywisto�ci przys³ugiwa³o, chocia¿ nie by³a ona ujawniona
w ksiêdze. Nietrafne wydaje siê dokonywanie wyk³adni prowadz¹cej do

46 Na temat konstytucyjnego pojêcia w³asno�ci zob. bli¿ej S. J a r o s z - ¯ u k o w s k a,
Konstytucyjna zasada�, s. 32-43; D. P o k i t k o, W³asno�æ w Konstytucji III Rzeczypo-
spolitej, RPEiS 2002, nr 2, s. 179-191.
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zbyt szerokiego przyjmowania istnienia dobrej wiary po stronie nabyw-
cy47. Nale¿y przyj¹æ, ¿e niezgodno�æ tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczy-
wistym stanem prawnym powinna mieæ charakter wyj¹tkowy, chocia¿
w rzeczywisto�ci jest inaczej. W tej sytuacji nie mo¿na deprecjonowaæ
prawa rzeczywistego w³a�ciciela, uwzglêdniaj¹c jednak pozytywn¹ rolê
rêkojmi w obrocie.

Kolejny argument przemawiaj¹cy za wymaganiem od nabywcy na-
le¿ytej staranno�ci wynika z porównania rozwi¹zañ dotycz¹cych nabycia
ruchomo�ci i nieruchomo�ci od nieuprawnionego. Je�li nabywca rucho-
mo�ci musi do³o¿yæ nale¿ytej staranno�ci, to nale¿a³oby od nabywcy
nieruchomo�ci wymagaæ równie¿ do³o¿enia nale¿ytej staranno�ci, skoro
przy jej niezachowaniu skutki prawne dla rzeczywistego w³a�ciciela
nieruchomo�ci mog¹ byæ bardziej dotkliwe ni¿ dla w³a�ciciela ruchomo-
�ci. Nie mo¿na ze wzglêdów oczywistych zrównaæ reglamentacji prawnej
nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej48 z nabyciem nieru-
chomo�ci od osoby niebêd¹cej jej w³a�cicielem, ale wydaje siê, ¿e ujed-
nolicenie pojêcia z³ej wiary jest kwesti¹ otwart¹. Mo¿na zbli¿yæ rozwi¹-
zania prawne, maj¹c na uwadze ujednolicenie konstrukcji prawnej pojêæ
dobrej, a co za tym idzie i z³ej wiary, odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w obu
wspomnianych przypadkach.

Powstaje pytanie, na ile prawo rzeczywistego w³a�ciciela powinno byæ
�silne�, aby dla bezpieczeñstwa obrotu nie os³abi³o znacz¹co rêkojmi wiary
publicznej ksi¹g wieczystych, a tym samym nie pozbawia³o ochrony
uczciwego nabywcy. Wydaje siê, ¿e przej�cie od subiektywnej oceny do
oceny bardziej zobiektywizowanej (nale¿yta staranno�æ) nie os³abi rêkojmi
z nastêpuj¹cych przyczyn:

a) z uwagi na domniemanie dobrej wiary dowód, ¿e nabywca nie
zachowa³ nale¿ytej staranno�ci (mia³ uzasadnione w¹tpliwo�ci i nie do³o¿y³
nale¿ytej staranno�ci, ¿eby je rozwiaæ) ci¹¿y³by nadal na rzeczywi�cie
uprawnionym,

47 Uzasadnienie do wyroku SN z dnia 30 pa�dziernika 2002 r., V CKN 1342/00 (OSP
2003, z. 11, poz. 142).
48 Zob. bli¿ej A. S z p u n a r, Dobra wiara jako przes³anka�, s. 8-10 i podana tam

literatura.



60

Andrzej Majewski

b) nabycie nieruchomo�ci od nieuprawnionego wystêpuje do�æ rzadko
z uwagi na ostro¿no�æ potencjalnych nabywców, którzy w sytuacji po-
wziêcia w¹tpliwo�ci co do zgodno�ci tre�ci ksiêgi z rzeczywistym stanem
prawnym staraj¹ siê te w¹tpliwo�ci rozwiaæ. Inaczej rzecz ujmuj¹c, nie-
zgodno�æ tre�ci ksiêgi z rzeczywistym stanem prawnym odstrasza po-
tencjalnych nabywców od dokonywania transakcji.

c) je¿eli nabywca nie posiada³ w¹tpliwo�ci co do zgodno�ci tre�ci
ksiêgi z rzeczywistym stanem prawnym, nie mo¿na mu zarzuciæ z³ej
wiary, gdy¿ tylko przy istnieniu w¹tpliwo�ci móg³by podj¹æ dzia³ania, aby
je rozwiaæ.

Proponowanie rozwi¹zanie, wymagaj¹ce od nabywcy nale¿ytej staran-
no�ci, umo¿liwi s¹dom stosowanie kryteriów jej oceny w znacznie do-
k³adniejszym i ujednoliconym kszta³cie, bowiem w orzecznictwie i lite-
raturze o wiele dok³adniej wypracowano okre�lone standardy ni¿ te, które
dotycz¹ staranno�ci minimalnej. Zapobiegnie to rozbie¿no�ciom w orzecz-
nictwie i trudnej ocenie, kiedy mamy do czynienia z �³atwym dowiedze-
niem siê�, a kiedy nie. Zmiana ustawodawstwa w proponowanym za-
kresie nie bêdzie niezgodna z prawem Unii Europejskiej, poniewa¿ art.
295 TWE49 pozwala pañstwom cz³onkowskim swobodnie kszta³towaæ
porz¹dek w³asno�ci.

Reasumuj¹c, de lege ferenda art. 6 ust. 2 ustawy o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece móg³by brzmieæ nastêpuj¹co: �W z³ej wierze jest ten, kto
wie, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem
prawnym, albo ten, kto móg³ siê o tym dowiedzieæ�. Proponowana tre�æ
w odniesieniu do �dowiedzenia siê� zak³ada, ¿e w procesie dowiadywania
siê nale¿y zachowaæ nale¿yt¹ staranno�æ. Bardziej jasna redakcja tego
przepisu mog³aby zawieraæ zwrot �dowiedzieæ siê przy zachowaniu nale¿ytej
staranno�ci�. Bior¹c powy¿sze pod uwagê mo¿na zaproponowaæ jako
ja�niejsze nastêpuj¹ce brzmienie art. 6 ust. 2 u.k.w.h. �W z³ej wierze jest
ten, kto wie, ¿e tre�æ ksiêgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym
stanem prawnym, albo ten, kto móg³ siê o tym dowiedzieæ przy zacho-
waniu nale¿ytej staranno�ci�.

49 Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2
z pó�n. zm.


