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Podmioty postêpowania wieczystoksiêgowego
I. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zostanie powiêcone problematyce podmiotów
postêpowania wieczystoksiêgowego. Istota tych rozwa¿añ sprowadza siê
do przedstawienia charakterystycznych dla niego odrêbnoci, w zwi¹zku
z czym pewne zagadnienia, gdzie zastosowanie maj¹ ogólne regulacje
procedury cywilnej (np. zdolnoæ s¹dowa, procesowa, reprezentacja),
zostan¹ omówione tylko w niezbêdnym dla pokazania specyfiki postêpowania wieczystoksiêgowego zakresie. Omawiaj¹c podmioty tego postêpowania nale¿y równie¿ odnieæ siê do pewnych specyficznych
podmiotów mog¹cych braæ udzia³ we wszystkich postêpowaniach cywilnych ze wzglêdu na posiadan¹ legitymacjê formaln¹. Problematyka ta
w nauce jest ju¿ wnikliwie opracowana, dlatego te¿ odnonie do postêpowania wieczystoksiêgowego mo¿na ograniczyæ siê do wskazania
pewnych sytuacji i zasygnalizowania stanowiska doktryny, jako ¿e brak
tu znacz¹cych odrêbnoci na gruncie omawianego postêpowania.

II. S¹d

Tradycyjnym modelem prowadzenia rejestru praw zwi¹zanych z nieruchomociami w krajach rodkowej Europy jest model s¹dowy. Rozwi¹zanie takie przyjêto równie¿ w prawie polskim. Jednak¿e w wielu
krajach, zw³aszcza tych z dawnego bloku komunistycznego, zachodz¹
pewne odmiennoci.
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W Niemczech, gdzie rozpowszechniony jest model s¹dowy, prowadzeniem ksi¹g wieczystych zajmuj¹ siê s¹dy rejonowe (Amtsgerichten),
a odmienne regulacje przyjêto tylko w Badenii  Wirtembergii, gdzie
w³aciwe s¹ urzêdy hipoteczne. Zgodnie z prawem postêpowanie wieczystoksiêgowe mog¹ prowadziæ sêdziowie i referendarze. W praktyce
zajmuj¹ siê tym referendarze, a sêdziowie rozpoznaj¹ jedynie odwo³ania
od czynnoci referendarzy. W Badenii  Wirtembergii ksiêgi wieczyste
prowadz¹ notariusze1. Ciekawym rozwi¹zaniem w systemie niemieckim
jest przypisywanie poszczególnym referendarzom swoich obrêbów, czyli
je¿eli w danym wydziale jest kilku referendarzy, to ka¿dy z nich rozpatruje
wnioski tylko ze swojego terenu w³aciwoci2.
Podobne uregulowania wystêpuj¹ w systemie austriackim, tu tak¿e
prowadzenie ksi¹g wieczystych nale¿y do w³aciwoci s¹dów (Bezirksgerichten), a orzekanie powierzone jest referendarzom3.
W prawie szwajcarskim kwestie organów prowadz¹cych postêpowanie i ich organizacjê pozostawiono w gestii kantonów4.
W wielu krajach Europy rodkowej w czasach komunistycznych zaprzestano prowadzenia ksi¹g wieczystych, a stan prawny nieruchomoci obecnie
jest ujawniany w rejestrach o charakterze katastru, prowadzonych przez
organy administracyjne5. Sytuacja taka ma miejsce w Czechach6, S³owacji7

1
K. S t ö b e r, GBO  Verfahren und Grundstücksachenrecht. Einführung und Lehrbuch, München 1998, s. 38-40. M. B e n g e l, R. B a u e r, D. W e i d l i c h, Grundbuch
Grundstück Grenze, Neuwied, Kriftel 2000, s. 203-204.
2
D. E i c k m a n n, Grundbuch  Verfaharensrecht: ein Lehrbuch, Bielefeld 1994,
s. 43-44.
3
W.H. R e c h b e r g e r, L. B i t t n e r, Grundbuchsrecht, Wien 1999, s. 121-123,
W.H. R e c h b e r g e r, Über die Grundprinzipien des österreicheschen Grundbuchsystem,
[w:] Wiener Konferenz über ein modernes Grundbuch, Wien 1998, s. 20-21.
4
D. Z o b l, Grundbuchrecht, Zurych 1999, s. 35.
5
W. J a k s c h - R a t a j c z a k, Legenschaftsrecht in Mittel- und Osteuropa, [w:] Wiener Konferenz über , s. 7-16.
6
E. B a r e s o v á, Der Liegenschaftskataster in der Tschechischen Republik, [w:] Wiener
Konferenz über..., s. 63-67.
7
I. H o r n a n s k ý, Liegenschaftsverwaltung  Grundbuch und Kataster, [w:] Wiener
Konferenz über , s. 46-48.
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i na Wêgrzech8. S¹dy prowadz¹ ksiêgi wieczyste w Chorwacji9 i S³owenii10.
W Polsce, zgodnie z art. 23 ustawy z 6 lipca 1982 r. o ksiêgach
wieczystych i hipotece (cytowana dalej jako u.k.w.h.)11, prowadzenie
ksi¹g wieczystych nale¿y do w³aciwoci s¹dów rejonowych. Nie ka¿dy
s¹d rejonowy zajmuje siê prowadzeniem ksi¹g wieczystych. S¹dy rejonowe prowadz¹ce ksiêgi wieczyste oraz obszary ich w³aciwoci miejscowej okreli³, na podstawie art. 58 u.k.w.h., Minister Sprawiedliwoci12. W³aciwoæ miejscowa okrelana jest na podstawie po³o¿enia
nieruchomoci. Kwestie ustalania w³aciwoci okrela regulamin wewnêtrznego urzêdowania s¹dów powszechnych13. Je¿eli nieruchomoæ po³o¿ona
jest na obszarach w³aciwoci dwóch lub wiêcej s¹dów rejonowych, s¹d
w³aciwy do prowadzenia ksiêgi wieczystej wyznacza prezes s¹du okrêgowego, a je¿eli po³o¿ona jest na obszarach w³aciwoci dwóch lub wiêcej
s¹dów okrêgowych  prezes s¹du apelacyjnego. Je¿eli w³aciwoæ do
prowadzenia ksiêgi wieczystej przejdzie na inny s¹d albo je¿eli do prowadzenia ksiêgi wieczystej wyznaczony zostanie inny s¹d  s¹d, który
przej¹³ prowadzenie ksiêgi wieczystej, zawiadamia o tym w³aciciela
wpisanego w ksiêdze oraz osoby, którym s³u¿¹ prawa lub roszczenia
wpisane w ksiêdze wieczystej, a tak¿e organ prowadz¹cy ewidencjê
gruntów i budynków. Zawiadamia siê tylko w indywidualnych przypadkach, które nie dotycz¹ sytuacji, gdy zmiana w³aciwoci obejmuje ca³y
obszar w³aciwoci s¹du lub oznaczon¹ czêæ tego obszaru.
Jeli chodzi o jurysdykcjê krajow¹, zgodnie z art. 1102 § 1 k.p.c.
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym zachodzi jurysdykcja krajowa wy-

8
L. J ó j á r t, Über die Situation des Grundbuchs in Ungarn, [w:] Wiener Konferenz
über , s. 69-71.
9
S. B a g i æ, Das Grundbuchsystem in der Republik Kroatien, [w:] Wiener Konferenz
über , s. 35-36.
10
R. B r e z o v a r, Umstellung des Grundbuchs auf ADV-Betrieb, [w:] Wiener Konferenz über , s. 54
11
Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361.
12
Rozporz¹dzenie z 12 czerwca 2002 r. w sprawie okrelenia s¹dów rejonowych
prowadz¹cych ksiêgi wieczyste (Dz.U. Nr 95, poz. 843).
13
Rozp. Ministra Sprawiedliwoci z 23 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 249).
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³¹czna, przez co szersze rozwa¿anie problemu odnonie do tego postêpowania jest bezprzedmiotowe.
W postêpowaniu wieczystoksiêgowym s¹d orzeka w sk³adzie jednego
sêdziego na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z ogóln¹ regulacj¹ postêpowania nieprocesowego wyznaczenie rozprawy zale¿y od uznania s¹du.
Mimo niewyznaczenia rozprawy s¹d przed rozstrzygniêciem sprawy mo¿e
wys³uchaæ uczestników na posiedzeniu s¹dowym lub za¿¹daæ od nich
owiadczeñ na pimie. Jednak¿e, bior¹c pod uwagê ograniczenie kognicji
s¹du w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, praktyczne wykorzystanie
tych ogólnych regulacji postêpowania nieprocesowego nie ma zbyt du¿ego
zastosowania.
Czynnoci w sprawach o wpis w ksiêdze wieczystej mo¿e wykonywaæ referendarz s¹dowy, a w tak powierzonym zakresie ma on kompetencje s¹du. W naszym systemie prawnym referendarze nie przejêli
ca³kowicie prowadzenia ksi¹g wieczystych, a w wydzia³ach ksi¹g wieczystych orzekaj¹ zarówno sêdziowie, jak i referendarze.
Zastanawiaj¹c siê nad uprawnieniami s¹du przyznanymi referendarzom, nale¿y zadaæ pytanie o konstytucyjn¹ zasadê s¹dowego wymiaru
sprawiedliwoci. W nauce austriackiej w¹tpliwoci stanowczo zg³aszane
w doktrynie doprowadzi³y do zmiany konstytucji, w której uregulowano
pozycjê prawn¹ referendarza14. Problem ten dotyka pytania o charakter
prawny dzia³alnoci s¹du w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. W doktrynie niemieckiej na przyk³ad prezentowane s¹ rozbie¿ne pogl¹dy, czy
jest to wymiar sprawiedliwoci, czy administracja15. W polskiej doktrynie
K. Lubiñski powiêci³ tej kwestii  w odniesieniu do ca³ego postêpowania
nieprocesowego  obszern¹ rozprawê. Autor dzia³alnoci s¹du w postêpowaniu wieczystoksiêgowym nie zalicza do sprawowania wymiaru
sprawiedliwoci, okrelaj¹c to innym rodzajem dzia³alnoci jurysdykcyjnej, stanowczo odrzucaj¹c pogl¹d o jej administracyjnym charakterze16.
14
£. K o r ó z s, M. S z t o r c, Referendarz s¹dowy. Przepisy i objanienia, Warszawa,
Zielona Góra 1998, s. 50-52.
15
Zob. np. S. B ö h m, § 18 GBO: Eintragungshindernisse, Anwartschaftrechte, Ermessen, Münster 1994 s. 61-108 i cytowana tam literatura.
16
K. L u b i ñ s k i, Istota i charakter prawny dzia³alnoci s¹du w postêpowaniu nieprocesowym, Toruñ 1985, s. 237-238; ze wzglêdu na cel opracowania nie bêd¹ tu streszczane obszerne rozwa¿ania autora.
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Warto tutaj zwróciæ uwagê na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
 Prawo o ustroju s¹dów powszechnych17 stanowi¹cy rozwiniêcie zasady
s¹dowego wymiaru sprawiedliwoci, zgodnie z którym zadania z zakresu
wymiaru sprawiedliwoci wykonuj¹ sêdziowie. Z kolei ustêp drugi tego¿
przepisu zadania z zakresu ochrony prawnej w s¹dach przekazuje tak¿e
referendarzom. Bior¹c za powy¿sze pod uwagê, dzia³alnoæ s¹du w postêpowaniu wieczystoksiêgowym mo¿na zaliczyæ do zadañ z zakresu
ochrony prawnej, a nie wymiaru sprawiedliwoci, skoro sprawami tymi
mog¹ zajmowaæ siê referendarze. Opieraj¹c siê na wczeniej cytowanych
rozwa¿aniach K. Lubiñskiego, zadania te nale¿y zaliczyæ do innej dzia³alnoci jurysdykcyjnej s¹dów, a interpretacja taka odnonie do postêpowania wieczystoksiêgowego jest do przyjêcia. Natomiast, jeli chodzi
o coraz szerszy katalog spraw przekazywanych referendarzom, rozgraniczenie pojêæ wymiaru sprawiedliwoci i ochrony prawnej mo¿e budziæ
pewne kontrowersje, jednak¿e nie jest to zwi¹zane z przedmiotem niniejszych rozwa¿añ.
Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e s¹dowy model prowadzenia ksi¹g
wieczystych zapewnia znaczny stopieñ bezpieczeñstwa obrotu nieruchomociami ze wzglêdu na wysokie kwalifikacje zawodowe sêdziów i referendarzy. Ich fachowe przygotowanie prawnicze pozwala na w³aciw¹
kontrolê coraz bardziej skomplikowanego obrotu prawnego zwi¹zanego
z nieruchomociami.

III. Wnioskodawca

Drugim istotnym podmiotem postêpowania wieczystoksiêgowego jest
wnioskodawca pojmowany jako uprawniony do z³o¿enia wniosku o jego
wszczêcie i zainicjowania postêpowania.
W systemie niemieckim osoby mog¹ce byæ wnioskodawc¹ okrela
§ 13 ust. 1 zd. 2 i § 14 GBO. Uprawniony do z³o¿enia wniosku jest ka¿dy,
kogo prawa bêd¹ wpisem dotkniête albo na kogo korzyæ wpis bêdzie
dokonany. Dodatkowo wpisania uprawnionego do ksiêgi wieczystej mo¿e
¿¹daæ ka¿dy, kto na podstawie tytu³u wykonawczego móg³by przeciwko

17
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uprawnionemu uzyskaæ wpis, o ile jest on uzale¿niony od wczeniejszego
sprostowania ksiêgi wieczystej18.
W prawie austriackim brak jest ogólnego przepisu okrelaj¹cego, kto
mo¿e wnieæ wniosek o wpis, dlatego te¿ doktryna i praktyka wskazuj¹,
¿e wniosek mo¿e z³o¿yæ ka¿dy, kto prawo rzeczowe naby³, zby³ lub ustanowi³,
okrelaj¹c to mianem naturalnej zasady prawnej (natürlichen Rechtsgrundsatz). Natomiast w § 78-79 GBG przewidziane s¹ dwie sytuacje szczególne,
uprawniaj¹ce do ¿¹dania wpisu praw poprzednika b¹d d³u¿nika19.
Zgodnie z prawem szwajcarskim prawo do z³o¿enia wniosku o wpis
ma osoba uprawniona wed³ug prawa materialnego do rozporz¹dzania danym
prawem20.
Zgodnie z polskim ustawodawstwem wniosek o dokonanie wpisu
mo¿e z³o¿yæ w³aciciel nieruchomoci, u¿ytkownik wieczysty, osoba, na
rzecz której wpis ma nast¹piæ, albo wierzyciel, je¿eli przys³uguje mu
prawo, które mo¿e byæ wpisane w ksiêdze wieczystej, a w sprawach
dotycz¹cych obci¹¿eñ powsta³ych z mocy ustawy wniosek mo¿e z³o¿yæ
uprawniony organ (art. 6262 § 5 k.p.c.). Przepis ten zast¹pi³ wczeniej
obowi¹zuj¹cy art. 38 ust. 3 u.k.w.h., który stanowi³, ¿e wniosek o wpis
mo¿e byæ z³o¿ony przez osobê, na której rzecz wpis ma nast¹piæ, albo
przez osobê, której prawo ma byæ wpisem dotkniête, chyba ¿e przepis
szczególny stanowi inaczej. Wed³ug E. Gniewka nie wprowadzi³o to
¿adnych zmian merytorycznych i przyjêto tylko znacznie lepsz¹ formu³ê
redakcyjn¹ tego przepisu21. Teza powy¿sza jest jednak nie do przyjêcia,
co wymaga g³êbszej analizy.
Analizie nale¿y poddaæ przede wszystkim u¿yty zwrot osoba, na
rzecz której wpis ma nast¹piæ, przez co nale¿y rozumieæ osobê, której
uprawnienie ma byæ przedmiotem wpisu22. W przypadku wpisów kon18
D. E i c k m a n n, Grundbuch  Verfaharensrecht..., s. 76-79; M. B e n g e l, R. B a u e r, D. W e i d l i c h, Grundbuch Grundstück , s. 345-346; K. S t ö b e r, GBO  Verfahren
und Grundstücksachenrecht..., s. 58-59.
19
W.H. R e c h b e r g e r, L. B i t t n e r, Grundbuchsrecht , s. 124-128.
20
D. Z o b l, Grundbuchrecht , s. 153.
21
E. G n i e w e k, Wnioskodawca i uczestnicy postêpowania wieczystoksiêgowego, Rejent 2005, nr 9, s. 68-69.
22
Podobnie S. C i c h o s z, T. S z a w ³ o w s k i, Postêpowanie wieczysto-ksiêgowe
w praktyce s¹du i notariatu, Zaoczne Studium Prawne Prawo rzeczowe w praktyce
Warszawa 1960, nr 29-30, s. 6-7.
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stytutywnych uprawnienie to w momencie sk³adania wniosku jeszcze nie
bêdzie istnia³o.
Analizuj¹c uprawnienie w³aciciela do z³o¿enia wniosku, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w wypadku zbycia w³asnoci zbywca nie bêdzie mia³ uprawnienia
do z³o¿enia wniosku o wpisanie nabywcy, poniewa¿ w momencie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przestaje byæ w³acicielem, a na
pewno nie mo¿na uznaæ zbywcy za osobê, na rzecz której wpis nastêpuje,
bo tym jest nabywca. To jest podstawowa zmiana merytoryczna, jeli
chodzi o now¹ redakcjê przepisu. Jej celu nale¿y chyba upatrywaæ
w jednoczesnej (wraz z wprowadzeniem omawianego przepisu) likwidacji postêpowania przynaglaj¹cego we wczeniej obowi¹zuj¹cej formie.
Nowe rozwi¹zania wprowadzi³y odpowiedzialnoæ cywiln¹ w³aciciela za
szkody osób trzecich powsta³ych na skutek nieujawnienia prawa w³asnoci w ksiêdze wieczystej (art. 35 ust. 2 u.k.w.h.)23. Dlatego tylko nabywca
uprawniony jest do z³o¿enia wniosku, aby nie przenosiæ odpowiedzialnoci na zbywcê. Uzasadnienie to jednak mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoci. Natomiast nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e w kwestii wszelkich
obci¹¿eñ swego prawa w³aciciel ma prawo z³o¿yæ wniosek o wpis.
Jeli chodzi o u¿ytkowanie wieczyste, zgodnie z art. 27 ustawy
o gospodarce nieruchomociami z 21 sierpnia 1997 r.24, do przeniesienia
tego prawa w drodze umowy konieczny jest wpis konstytutywny, dlatego
te¿ w momencie sk³adania wniosku u¿ytkownikiem wieczystym wci¹¿
jest zbywca. W przypadku takiej umowy wnioskodawc¹ mo¿e byæ
zarówno zbywca, jak i nabywca (osoba, na rzecz której wpis ma
nast¹piæ).
W analizowanym przepisie wskazano jako uprawnionego równie¿
wierzyciela, je¿eli przys³uguje mu prawo, które mo¿e byæ wpisane w ksiêdze wieczystej. Podmiot taki niew¹tpliwie nale¿y zaliczyæ do osób, na
rzecz których wpis ma nast¹piæ. Osobne wyeksponowanie wierzyciela

Ze wzglêdu na przedmiot opracowania problematyka odpowiedzialnoci cywilnej
nie bêdzie rozwijana; szerzej na ten temat patrz 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. 184 i nast.
24
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pón. zm.
23
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ma na celu uprawnienie go do z³o¿enia wniosku o ujawnienie tak¿e praw
swojego d³u¿nika, tak aby umo¿liwiæ wpis praw wierzyciela.
Najwiêkszym mankamentem analizowanego przepisu jest brak odniesienia do uprawnionego z tytu³u spó³dzielczego w³asnociowego prawa
do lokalu. Prawo to mo¿e byæ przedmiotem hipoteki, ale powstaje
w¹tpliwoæ, ze wzglêdu na redakcjê art. 6262 § 5 k.p.c., czy wniosek
o jej wpis mo¿e z³o¿yæ uprawniony z tytu³u spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu. Wed³ug E. Gniewka w takiej sytuacji uprawnionego nale¿y traktowaæ jako legitymowanego, tak jak w³aciciel nieruchomoci. Autor w tej wyk³adni posi³kuje siê art. 241 ust. 1 u.k.w.h., który
nakazuje stosowaæ odpowiednio przepisy o ksiêgach wieczystych dla
nieruchomoci do ksi¹g wieczystych dla ograniczonych praw rzeczowych25. Bardzo ostro¿nie nale¿y przychyliæ siê o tego stanowiska, bo
trudno by³oby przypisaæ ustawodawcy zamiar przeciwny, ze wzglêdu na
regulacje naszej Konstytucji, jednak¿e nale¿a³oby stanowczo postulowaæ
ucilenie art. 6262 § 5 k.p.c. w tym zakresie.
Podsumowuj¹c, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e analizowany przepis zawêzi³ kr¹g
wnioskodawców o wpis w stosunku do wczeniej obowi¹zuj¹cego art. 38
ust. 3 u.k.w.h. W chwili obecnej wniosku o wpis nie mo¿e z³o¿yæ osoba,
której prawo ma byæ wpisem dotkniête, je¿eli nie jest w³acicielem,
u¿ytkownikiem wieczystym lub uprawnionym z tytu³u spó³dzielczego
w³asnociowego prawa do lokalu.

IV. Uczestnicy postêpowania wed³ug art. 6261 § 2 k.p.c.

Nastêpn¹ niezwykle istotn¹ kwesti¹ podmiotów postêpowania wieczystoksiêgowego jest wyznaczenie krêgu jego uczestników. W tym zakresie
ustawodawca powinien przyj¹æ rozs¹dny kompromis pomiêdzy ochron¹
ró¿nych interesów a sprawnoci¹ postêpowania.
Ustawa austriacka nie wskazuje uczestników postêpowania poza
wnioskodawcami, nawet nie okrela, kto mo¿e z³o¿yæ rodki zaskar¿enia
na dokonane wpisy, co sprawia, ¿e stosuje siê uregulowania ogólne26.
W prawie szwajcarskim równie¿ nie ma wprost okrelonego krêgu
uczestników, dla potrzeb zawiadomieñ o wpisie i wnoszenia rodków
25
26

E. G n i e w e k, Wnioskodawca i uczestnicy , s. 69.
W.H. R e c h b e r g e r, L. B i t t n e r, Grundbuchsrecht , s. 124.
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zaskar¿enia przyjmuje siê, ¿e uczestnikami s¹ osoby, których praw wpisy
dotycz¹27.
Podobnie w prawie niemieckim nie ma przepisu wskazuj¹cego kr¹g
uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego. W doktrynie i orzecznictwie pojawiaj¹ siê ró¿ne koncepcje  od stwierdzenia, ¿e w tym postêpowaniu nie mo¿na wskazywaæ uczestników, poprzez pogl¹d, ¿e tylko
wnioskodawca jest uczestnikiem, a¿ do wskazywania jakiego szerszego
grona podmiotów28.
W polskim postêpowaniu nieprocesowym przyjêto bardzo szeroki kr¹g
potencjalnych uczestników postêpowania nieprocesowego, opieraj¹c siê
o pojêcie zainteresowanego (art. 510 k.p.c.). Ma to na celu zapewnienie
ochrony praw zainteresowanych29. Natomiast w postêpowaniu wieczystoksiêgowym zosta³ wyranie okrelony kr¹g uczestników w art. 6261
§ 2 k.p.c. Wed³ug tego przepisu uczestnikami postêpowania oprócz
wnioskodawcy s¹ tylko te osoby, których prawa zosta³y wykrelone lub
obci¹¿one b¹d na rzecz których wpis ma nast¹piæ. Wprowadzenie tego
przepisu wzbudzi³o kontrowersje odnonie do zastosowania ogólnej regulacji art. 510 k.p.c., definiuj¹cej pojêcie zainteresowanego, który  jeli
przyst¹pi do sprawy  staje siê uczestnikiem. Wed³ug S. Rudnickiego
i E. Jefimko wprowadzenie art. 6261 § 2 k.p.c. nie wykluczy³o stosowania
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym art. 510 k.p.c. Autorzy zwracaj¹
uwagê, ¿e drugi z tych przepisów okrela tylko potencjalny kr¹g uczestników postêpowania, którzy mog¹, ale nie musz¹ wzi¹æ w nim udzia³u,
natomiast art. 6261 § 2 k.p.c. wskazuje uczestników postêpowania z mocy prawa30. Drugi z przepisów wskazuje szerszy kr¹g podmiotów, S. Rud27
28

D. Z o b l, Grundbuchrecht , s. 183 i 198-199.
D. E i c k m a n n, Grundbuch  Verfaharensrecht , s. 16-18 i cytowana tam lite-

ratura.
29
A. M i ¹ c z y ñ s k i, Ochrona praw jednostki w postêpowaniu nieprocesowym, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace Prawnicze nr 85, s. 46- 48; B. D o b r z a ñ s k i, Ochrona praw zainteresowanego, który nie by³ uczestnikiem postêpowania, Palestra
1967, nr 10-11 s. 21-27; Z. K r z e m i ñ s k i, Ochrona praw zainteresowanego, który nie
by³ uczestnikiem postêpowania nieprocesowego, Palestra 1966 nr 3-4, s. 16-25.
30
S. R u d n i c k i, Postêpowanie wieczystoksiêgowe po zmianach, Monitor Prawniczy
2002, nr 3, s. 108; E. J e f i m k o, Postêpowanie wieczystoksiêgowe jako szczególny rodzaj
postêpowania nieprocesowego (zagadnienia wybrane), Przegl¹d S¹dowy 2002, nr 10,
s. 62-63.
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nicki zauwa¿a, ¿e zawê¿enie krêgu uczestników postêpowania do podmiotów wskazanych w art. 6261 § 2 k.p.c. w celu uproszczenia i usprawnienia postêpowania stanowi pogorszenie sytuacji prawnej obywateli i naruszenie ich konstytucyjnie gwarantowanego prawa do s¹du (art. 45
ust. 1 Konstytucji RP). Autor podaje przyk³ad wierzyciela hipotecznego,
który w sprawie o wpis s³u¿ebnoci gruntowej zmniejszaj¹cej wartoæ
nieruchomoci obci¹¿onej hipotek¹ nie mia³by mo¿liwoci ochrony swych
praw, pomimo regulacji art. 92 u.k.w.h.31 Przeciwne stanowisko zaj¹³ S¹d
Najwy¿szy w postanowieniu z 16 czerwca 2004 r. (I CZ 48/04) wskazuj¹c, ¿e treæ art. 6261 § 2 k.p.c. zosta³a sformu³owana w sposób
jednoznacznie wskazuj¹cy na intencjê ograniczenia krêgu uczestników
postêpowania wieczystoksiêgowego, przez co art. 510 k.p.c. nie ma
zastosowania w postêpowaniu wieczystoksiêgowym32. Stanowisko to
popar³ E. Gniewek. Analizuj¹c przyk³ad podany przez S. Rudnickiego,
autor s³usznie zauwa¿a, ¿e wierzyciel nie mo¿e zabroniæ dalszego obci¹¿aniu nieruchomoci przez w³aciciela33. Stanowczo nale¿y poprzeæ drugie
z prezentowanych stanowisk, nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e okrelenie
s¹ tylko te osoby u¿yte w art. 6261 § 2 k.p.c. mia³o na celu wy³¹czenie
dzia³ania art. 510 k.p.c., który dopuszcza³ mo¿liwoæ udzia³u szerszej
grupy osób. Zastanawiaj¹c siê nad celem takiego rozwi¹zania, zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e przywieca mu usprawnienie postêpowania wieczystoksiêgowego. Szeroki kr¹g zainteresowanych, mog¹cych uczestniczyæ w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, móg³by w pewnych wypadkach prowadziæ do przeci¹gania postêpowania. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e nie
odbywa siê to kosztem praw osób trzecich, bowiem w razie naruszenia
takich praw ustawodawca przewiduje inny sposób ich ochrony, na przyk³ad powództwo z art. 10 u.k.w.h. Podobne stanowisko zaj¹³ Trybuna³
Konstytucyjny. Pojawi³a siê skarga konstytucyjna, w której skar¿¹cy
S. R u d n i c k i, Postêpowanie wieczystoksiêgowe , s. 108.
OSNC 2005, nr 6, poz. 108.
33
E. G n i e w e k, Wnioskodawca i uczestnicy , s. 73-77, tak te¿ W. S ³ u g i e w i c z,
Glosa do uchwa³y SN z 17 czerwca 2004 r., III CZP 31/03 (OSP 2004, nr 7-8, poz. 94),
J. G u d o w s k i, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. G u d o w s k i, Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego, cz. 1: Postêpowanie rozpoznawcze, t. II, Warszawa 2004, s. 258-259;
T. D e m e n d e c k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Praktyczny komentarz, red.
A. Jakubecki, Kraków 2005, s. 927.
31

32
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zarzuca³ niekonstytucyjnoæ ograniczenia krêgu uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego. Trybuna³ co prawda odmówi³ nadania dalszego
biegu skardze, ale w uzasadnieniu podkreli³, ¿e takie ograniczenie jest
dopuszczalne ze wzglêdu na specyfikê postêpowania wieczystoksiêgowego, o ile zapewnione s¹ inne sposoby obrony swoich praw34.
Zastanawiaj¹c siê nad krêgiem uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e redakcja art. 6261 § 2 k.p.c. nie jest
najszczêliwsza. W pewnych przypadkach, wed³ug brzmienia tego przepisu, czy kto jest, czy nie jest uczestnikiem, zale¿y od zapad³ego w sprawie rozstrzygniêcia. Dla przyk³adu w³aciciel nieruchomoci zawiera umowê
kredytu z bankiem, który sk³ada wniosek o wpis. Je¿eli s¹d wpisze hipotekê,
w³aciciel jest niew¹tpliwie uczestnikiem postêpowania, bo jego prawo
zosta³o obci¹¿one, natomiast w wypadku odmowy wpisu w³aciciel ju¿
przymiotu uczestnika nie ma, bo wnioskodawc¹ jest bank, jego prawo
nie zosta³o obci¹¿one (do powstania hipoteki konieczny jest wpis  art. 67
u.k.w.h.), ani wykrelone, a wpis hipoteki nast¹piæ mia³ na rzecz banku,
wiêc uczestnikiem w tym wypadku jest tylko bank. Sytuacja taka bêdzie
zachodzi³a te¿ przy wpisach konstytutywnych, gdy osoba, której prawo
ma byæ obci¹¿one lub wykrelone, nie bêdzie wnioskodawc¹. Mo¿na te¿
wskazaæ innego rodzaju przyk³ad: W³aciciel zawiera umowê o ustanowienie u¿ytkowania, u¿ytkownik sk³ada wniosek o wpis, s¹d odmawia
wpisu, wskazuj¹c  nieistotne, z jakich przyczyn  niewa¿noæ umowy,
co powoduje, ¿e w³asnoæ nie zosta³a obci¹¿ona, wiêc konsekwentnie
stosuj¹c art. 6261 § 2 k.p.c., w³aciciel nie jest uczestnikiem postêpowania, a by³by nim, gdyby postanowienie odmawiaj¹ce wpisu zapad³o
z ka¿dego innego powodu. Oczywicie pojawia siê tu tak¿e pytanie, co,
jeli s¹d stwierdzi³ niewa¿noæ bezzasadnie. Bycie (lub nie) uczestnikiem
postêpowania wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ zaskar¿ania orzeczeñ. Niew¹tpliwie
w tym wypadku zostaje naruszone prawo do s¹du (art. 45 ust. 1 Konstytucji), czyli jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych naszego
prawa. Uzale¿nienie od takich czynników mo¿liwoci ochrony prawnej
stanowi równie¿ naruszenie art. 64 Konstytucji. W tym wypadku nale34
Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2004 r. (Ts 20/2004),
Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego 2005, seria B, nr 1, poz. 17.
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¿a³oby postulowaæ ingerencjê ustawodawcy lub Trybuna³u Konstytucyjnego. Rozwi¹zania tego problemu mo¿na te¿ próbowaæ szukaæ na drodze
wyk³adni systemowej. Jak widaæ, wyk³adnia gramatyczna omawianego
przepisu prowadzi do wyników sprzecznych z zasadami prawa i logiki,
co uzasadnia siêgniêcie do wyk³adni systemowej. Problem w analizowanym przepisie sprawia sformu³owanie osoby, których prawa zosta³y
wykrelone lub obci¹¿one. U¿yto tu czasu przesz³ego i formy dokonanej,
co powoduje, w pewnych wypadkach, uzale¿nienie uczestnictwa od
merytorycznego rozstrzygniêcia sprawy. Je¿eli przyj¹æ, ¿e ochronê prawn¹
dla danych stosunków przyznaje siê b¹d nie, to nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e
ustawodawca w omawianym przepisie mia³ na myli osoby, których prawa
w danym postêpowaniu mog¹ zostaæ wykrelone lub obci¹¿one. Nastêpnym argumentem natury systemowej jest fakt, ¿e w niektórych wypadkach uczestnikiem postêpowania nie jest osoba, która mog³aby w danej
sprawie z³o¿yæ wniosek, np. w³aciciel. Jest to chyba jedyna interpretacja
zgodna z zasadami prawa i logiki, jednak zdaj¹c sobie sprawê z mo¿liwoci kwestionowania tej interpretacji i literalnego stosowania tego przepisu, postulowaæ nale¿a³oby ingerencje ustawodawcy.
W literaturze zgodnie siê podkrela, ¿e art. 6261 § 2 k.p.c. wyznacza
kr¹g podmiotów bêd¹cych uczestnikami postêpowania wieczystoksiêgowego z mocy prawa35. W takim wypadku, nawet je¿eli podmioty wskazane w tym przepisie nie podejm¹ ¿adnych dzia³añ i tak bêd¹ mia³y status
uczestnika.
Zgodnie z art. 62610 § 1 k.p.c. s¹d o dokonanym wpisie zawiadamia
uczestników postêpowania. Wskazaæ nale¿y, ¿e uczestnicy wyodrêbniani
s¹ na podstawie ksiêgi wieczystej, wniosku oraz dokumentów z³o¿onych
w aktach ksiêgi wieczystej. Osoba, na rzecz której wpisane jest prawo
lub roszczenie w ksiêdze wieczystej, jej przedstawiciel albo pe³nomocnik
do dorêczeñ maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego zawiadomienia s¹du prowadz¹cego ksiêgê wieczyst¹ o ka¿dej zmianie adresu, wzglêdnie wskazania
adresu do dorêczeñ. Osoba zamieszka³a lub maj¹ca siedzibê za granic¹
jest obowi¹zana wskazaæ pe³nomocnika do dorêczeñ w Rzeczypospolitej
35
E. G n i e w e k, Wnioskodawca i uczestnicy , s. 78; E. J e f i m k o, Postêpowanie
wieczystoksiêgowe jako szczególny rodzaj , s. 62; S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach
wieczystych i hipotece , s. 301.
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Polskiej. Regulacje te stosuje siê odpowiednio do spadkobierców lub innych
nastêpców prawnych osoby, na rzecz której jest wpisane prawo w ksiêdze
wieczystej. W razie zaniedbania obowi¹zku zawiadomienia o zmianie adresu
pismo s¹dowe pozostawia siê w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia,
chyba ¿e nowy adres jest s¹dowi znany. Rozwi¹zanie to ma na celu
usprawnienie postêpowania, odci¹¿aj¹c s¹d od poszukiwania nowego
adresu, narzucaj¹c obowi¹zek informowania o jego zmianach.
Je¿eli chodzi o zdolnoæ s¹dow¹ i procesow¹ w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, to stosuje siê ogólne regulacje postêpowania cywilnego. Szczególn¹ regulacjê przewiduje w tym zakresie art. 6261 § 3 k.p.c.,
który stanowi, ¿e nie jest przeszkod¹ do wpisu okolicznoæ, i¿ po z³o¿eniu
wniosku wnioskodawca b¹d inny uczestnik postêpowania zmar³ lub zosta³
pozbawiony albo ograniczony w mo¿liwoci rozporz¹dzania prawem,
albo w zdolnoci do czynnoci prawnych. Rozwi¹zanie to wynika ze
specyfiki postêpowania wieczystoksiêgowego, opiera siê ono na za³o¿eniu, ¿e pomimo tych okolicznoci, które zasz³y po z³o¿eniu wniosku,
wczeniej nast¹pi³a zmiana stanu prawnego nieruchomoci ujawnionej
w ksiêdze wieczystej, a skoro tak, powinno to byæ ujawnione. Regulacja
ta wy³¹cza zastosowanie art. 174 § 1 ust. 1 k.p.c. dotycz¹cego zawieszenia postêpowania z tych powodów.
Podsumowuj¹c, podkreliæ nale¿y odmiennoæ w wyznaczeniu krêgu
uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego od ogólnych zasad
postêpowania nieprocesowego. W postêpowaniu wieczystoksiêgowym
nie ma zastosowania pojêcie zainteresowanego, a kr¹g podmiotów
wskazany w art. 6261 § 1 k.p.c. okrela uczestników postêpowania z mocy
prawa. Rozwi¹zanie to zosta³o przyjête w celu usprawnienia postêpowania.

V. Notariusz

Szczególn¹ rolê w postêpowaniu wieczystoksiêgowym pe³ni notariusz. Forma aktu notarialnego ma istotne znaczenie w obrocie nieruchomociami ze wzglêdu na art. 158 k.c., który wskazuje tê formê jako
w³aciw¹ do przeniesienia w³asnoci nieruchomoci, a stosowany odpowiednio, równie¿ w wielu innych wypadkach zwi¹zanych z prawami
ci¹¿¹cymi na nieruchomociach. Wykorzystuj¹c to do zapewnienia ujawnienia stanu prawnego w ksiêdze wieczystej ustawodawca w art. 92 § 4
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ustawy z 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie (cytowane dalej jako
pr. o not.)36 nakaza³ notariuszowi sporz¹dzaj¹cemu akt notarialny, który
obejmuje czynnoæ przenosz¹c¹ w³asnoæ nieruchomoci, chocia¿by dla
tej nieruchomoci nie by³a prowadzona ksiêga wieczysta, zamieciæ w tym
akcie wniosek o dokonanie wpisu w ksiêdze wieczystej, zawieraj¹cy
wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postêpowania cywilnego.
Nastêpnie notariusz jest obowi¹zany przes³aæ z urzêdu s¹dowi w³aciwemu do prowadzenia ksi¹g wieczystych wypis aktu notarialnego zawieraj¹cy wniosek o wpis do ksiêgi wieczystej wraz z dokumentami stanowi¹cymi podstawê wpisu, w terminie trzech dni od sporz¹dzenia aktu.
Regulacja ta zapewnia ujawnienie wszystkich zmian w³aciciela na podstawie czynnoci prawnych i niejako przy okazji zmiany w³aciciela
zak³adane s¹ ksiêgi wieczyste dla nieruchomoci, które jeszcze ich nie
mia³y, poniewa¿ zgodnie z art. 6268 § 10 k.p.c., za³o¿enie ksiêgi wieczystej
nastêpuje z chwil¹ dokonania pierwszego wpisu, tak wiêc w przypadku
braku ksiêgi wniosek o wpis jest jednoczenie wnioskiem o jej za³o¿enie.
Przekazanie przez notariusza s¹dowi wypisu aktu notarialnego zawieraj¹cego wniosek o dokonanie wpisu do ksiêgi wieczystej, zgodnie z art.
6264 k.p.c., uwa¿a siê za z³o¿enie wniosku przez uprawnionego. Warto
równie¿ podkreliæ, ¿e omawiana regulacja dotyczy czynnoci przenosz¹cych w³asnoæ, a nie zobowi¹zuj¹cych tylko do takiego przeniesienia,
które nie wywieraj¹ skutku rzeczowego37.
Je¿eli wniosek o wpis do ksiêgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega op³acie s¹dowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tê
op³atê i zaznacza w akcie notarialnym wysokoæ pobranej op³aty s¹dowej.
Notariusz obowi¹zany jest uzale¿niæ sporz¹dzenie aktu notarialnego od
uprzedniego uiszczenia przez strony nale¿nej op³aty s¹dowej. Pobran¹
op³atê s¹dow¹ notariusz przekazuje w³aciwemu s¹dowi rejonowemu.
Warto tu zwróciæ uwagê na powa¿ne uproszczenie postêpowania. NoDz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
Tak te¿ E. G n i e w e k, Wnioski o wpis do ksiêgi wieczystej formu³owane przez
notariuszy w ich aktach notarialnych, Rejent 2006, nr 5, s. 65-66; na gruncie wczeniej
obowi¹zuj¹cych przepisów J. W a s i l k o w s k i, W sprawie wyk³adni art. 41 pr. o ks. wiecz.,
Przegl¹d Notarialny 1947, nr 4, s. 353-354 oraz nie bez pewnych zastrze¿eñ S. B r e y e r,
Przyczynki do wyk³adni art. 41 pr. o ks. wiecz., Przegl¹d Notarialny 1947, nr 7/8, s. 8587.
36

37
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tariusz, zaznaczaj¹c fakt pobrania op³aty i jej wysokoæ, zwalnia s¹d od
badania, czy faktycznie op³ata zosta³a wniesiona, poniewa¿ s¹d, rozpoznaj¹c taki wniosek o wpis ma ten fakt potwierdzony w dokumencie
urzêdowym (akt notarialny) przez osobê zaufania publicznego38. Wbrew
zapatrywaniu P. Osowego i J. Kawa³ka nie ma wcale potrzeby, by s¹d
rejonowy, rozpatruj¹c wniosek o wpis, kontrolowa³, czy taka op³ata zosta³a
faktycznie przes³ana39. Rozwi¹zanie tego problemu le¿y w brzmieniu art.
7 § 2 pr. o not. Jest to przepis szczególny, który nakazuje uiszczaæ op³aty
s¹dowe notariuszowi i w momencie otrzymania pieniêdzy przez notariusza gotówk¹ lub na rachunek kancelarii op³ata s¹dowa zostaje zap³acona.
Natomiast, jak notariusz przeka¿e potem te pieni¹dze do bud¿etu, jest ju¿
tylko kwesti¹ techniczn¹ i nie ma tu znaczenia, za czyim porednictwem.
S¹d rozpatruj¹cy wniosek mo¿e oprzeæ siê na faktach odnotowanych
w akcie notarialnym, który na podstawie art. 2 § 2 w zw. z art. 79 pkt
1 pr. o not. ma charakter dokumentu urzêdowego. Zgodnie z art. 244
k.p.c. dokumenty urzêdowe, sporz¹dzone w przepisanej formie przez
powo³ane do tego organy w³adzy publicznej i inne organy pañstwowe
w zakresie ich dzia³ania, stanowi¹ dowód tego, co zosta³o w nich urzêdowo zawiadczone. Skoro wiêc art. 7 pr. o not. przyznaje kompetencje
notariuszowi do pobrania op³aty s¹dowej, to informacjê o wysokoci
pobranej op³aty zawart¹ w akcie notarialnym nale¿y traktowaæ, na podstawie art. 244 k.p.c., jako wystarczaj¹ce potwierdzenie wniesienia op³aty
od wniosku. S¹d powinien reagowaæ tylko w razie braku w akcie notarialnym informacji o pobraniu op³aty b¹d gdy z tego dokumentu wynika,
¿e pobrano op³atê w niew³aciwej wysokoci.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e uzale¿nienie sporz¹dzenia aktu
notarialnego od pobrania op³aty i obowi¹zek zawarcia w akcie notarialnym
wniosku o wpis stanowi bardzo skuteczn¹ metodê niwelowania zasady
wpisu deklaratywnego odnonie do prawa w³asnoci, uwalniaj¹c jednoczenie od niedogodnoci zwi¹zanych z wpisem konstytutywnym.
Wskazaæ nale¿y, ¿e powy¿ej omówione rozwi¹zania, na podstawie art.
92 § 4 pr. o not., maj¹ tak¿e zastosowanie, gdy akt notarialny w swej
Podobnie P. O s o w y, J. K a w a ³ e k, Problematyka kosztów czynnoci notarialnych
i w postêpowaniu wieczystoksiêgowym (zagadnienia wybrane), Rejent 2003, nr 4, s. 103104.
39
P. O s o w y, J. K a w a ³ e k, Problematyka kosztów , s. 104-106.
38
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treci zawiera przeniesienie, zmianê lub zrzeczenie siê prawa ujawnionego
w ksiêdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegaj¹cego ujawnieniu
w ksiêdze wieczystej. Jeli chodzi o procedurê postêpowania, nie bêdzie
tu zmian. Jednak¿e, analizuj¹c rolê notariusza we wszczêciu postêpowania
wieczystoksiêgowego, nale¿y te dwie sytuacje rozró¿niæ, aby to zrozumieæ, powinno siê poddaæ analizie zakres zastosowania drugiej grupy
wypadków zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku o wpis.
Jeli chodzi o prawa i roszczenia ujawniane w ksiêdze wieczystej40,
wymóg aktu notarialnego dotyczy przede wszystkim praw rzeczowych,
dlatego te¿ w omawianych wypadkach obowi¹zek zamieszczenia wniosku w akcie notarialnym bêdzie dotyczy³ przede wszystkim tej grupy
praw. W wiêkszoci pozosta³ych wypadków nie jest konieczna forma
aktu notarialnego, a nawet jeli strony umowy chcia³yby wpisaæ okrelone
uprawnienie do ksiêgi wieczystej, wystarczy forma z podpisem notarialnie
powiadczonym, gdzie notariusz nie ma obowi¹zku, a nawet uprawnienia
do sporz¹dzania i przes³ania wniosku oraz pobrania op³aty. Natomiast
w przypadku powstania i przeniesienia w drodze umowy prawa u¿ytkowania wieczystego, przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomoci ujawnionego w ksiêdze wieczystej, zrzeczenia siê takiego
prawa oraz zmiany jego treci konieczny jest wpis konstytutywny. Jeli
chodzi o sformu³owanie ustanowienie prawa podlegaj¹cego ujawnieniu
w ksiêdze wieczystej, wskazaæ nale¿y, ¿e chodzi o prawa wymagaj¹ce
do powstania wpisu konstytutywnego41. Ze wzglêdu na to, ¿e zakres
zastosowania obowi¹zku sporz¹dzenia i przes³ania przez notariusza wniosku
o wpis w analizowanych dwóch wypadkach dotyczy przede wszystkim
wpisu konstytutywnego, nie mo¿na w tym zakresie zakwalifikowaæ
dzia³ania notariusza, tak jak w odniesieniu do prawa w³asnoci, jako sposobu
ujawnienia zmian prawnych zachodz¹cych pozaksiêgowo. W przypadku
wpisu konstytutywnego dzia³anie notariusza stanowi tylko u³atwienie
stronom czynnoci notarialnej uzyskania zamierzonego efektu prawnego,
do którego konieczny jest wpis.

40
Co do zakresu patrz P. M y s i a k, Stan prawny ujawniany w ksiêgach wieczystych,
Rejent 2006, nr 4, s. 96-117.
41
Tak te¿ E. G n i e w e k, Wnioski o wpis , s. 67.
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Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e notariusz tylko przesy³a wniosek i op³atê do s¹du,
na tym koñczy siê jego rola. Nie ma on statusu wnioskodawcy ani
pe³nomocnika wnioskodawcy42. Rozwi¹zanie takie obowi¹zywa³o po
wojnie, próbowano je ponownie wprowadziæ w latach 2000-2001, ale
spotka³o siê ze zdecydowanym oporem rodowiska notariuszy43. Tytu³em
porównania wskazaæ nale¿y, ¿e podobne rozwi¹zanie zna prawo niemieckie. Zgodnie z § 15 GBO, jak siê wskazuje w doktrynie niemieckiej,
notariusz mo¿e z³o¿yæ wniosek w imieniu stron czynnoci notarialnej44.
Na gruncie prawa polskiego charakter roli notariusza w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym nie jest tak jednoznaczny. E. Gniewek dzia³alnoæ
notariusza okrela mianem dobrych us³ug45. W. S³ugiewicz stwierdza,
¿e notariusz w postêpowaniu wieczystoksiêgowym jest osob¹ o niedookrelonej prawnie funkcji, któr¹ mo¿na przyrównywaæ co najwy¿ej do
roli goñca, dorêczyciela aktu notarialnego obejmuj¹cego czynnoæ prawn¹
wraz z wnioskiem o wpis46. Zastanawiaj¹c siê nad charakterem dzia³alnoci notariusza w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, nale¿y mieæ
na uwadze, ¿e nie ma on ¿adnych uprawnieñ w postêpowaniu, a nawet
sporz¹dzony i przes³any przez niego wniosek traktuje siê jako z³o¿enie
Podobnie R. S z t y k, Notariusz w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, Rejent 1995,
nr 6 s. 95-96; t e n ¿ e, Obowi¹zki notariusza w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, Rejent
2001, nr 11, s. 22-23; W. S ³ u g i e w i c z, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 12
wrzenia 2002 r., Rejent 2004, nr 7, s. 134-135; E. G n i e w e k, Wnioski o wpis , s. 6162; P. O s o w y, J. K a w a ³ e k, Problematyka kosztów , s. 102.
43
W szczególnoci by³o to widaæ w wyst¹pieniach przedstawiciela notariuszy w trakcie
prac komisji sejmowej. Paradoksalnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przed wojn¹ stanowisko notariuszy by³o diametralnie inne, patrz Udzia³ notariuszów w postêpowaniu hipotecznym,
Przegl¹d Notarialny 1937, nr 17-18, s. 7-9, co do zakresu wczeniej obowi¹zuj¹cych
uprawnieñ patrz M. P i e k a r s k i, O uprawnienia notariusza w hipotecznym postêpowaniu odwo³awczym, Przegl¹d Notarialny 1937, nr 19, s. 11-13 oraz art. 40 pr. o ks. w.;
krytykê proponowanej nowelizacji przedstawi³ A. O l e s z k o, Notariusz jako ustawowy
pe³nomocnik zainteresowanych w postêpowaniu wieczystoksiêgowym (uwagi do projektu
ustawy o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece, ustawy Kodeks postêpowania
cywilnego, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych oraz ustawy Prawo o notariacie), Rejent 2000, nr 9, s. 13-25.
44
D. E i c k m a n n, Grundbuch  Verfaharensrecht , s. 80-83; M. B e n g e l, R. B a u e r, D. W e i d l i c h, Grundbuch Grundstück , s. 347-348.
45
E. G n i e w e k, Wnioski o wpis , s. 63.
46
W. S ³ u g i e w i c z, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego..., s. 135.
42
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wniosku przez uprawnionego. Z tego powodu notariusza nie mo¿na zakwalifikowaæ jako zastêpcy uprawnionego. Zdaj¹c sobie sprawê z bardzo
istotnej roli notariusza w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, nale¿y jednak,
ze wzglêdu na przyjête rozwi¹zania prawne w naszym systemie, dzia³alnoæ notariusza w omawianym postêpowaniu zakwalifikowaæ jako maj¹c¹
charakter techniczny.
Podkreliæ nale¿y bardzo du¿¹ rolê notariuszy, jeli chodzi o obrót
nieruchomociami. Ustawodawca, przyznaj¹c im status osoby zaufania,
na³o¿y³ na nich obowi¹zek szczególnej starannoci47. Zauwa¿yæ nale¿y,
¿e dzia³alnoæ notariusza w postêpowaniu wieczystoksiêgowym stanowi
sposób na zapewnienie jawnoci stanu prawnego nieruchomoci. Zasad¹
w naszym systemie prawnym jest pozaksiêgowa zmiana stanu prawnego
nieruchomoci, dlatego te¿ tak istotna jest wy¿ej opisana rola notariusza.
Mówi¹c o jego statusie w postêpowaniu wieczystoksiêgowym podkreliæ
nale¿y, ¿e notariusz nie jest ani wnioskodawc¹, ani pe³nomocnikiem
wnioskodawcy, rola notariusza w omawianym postêpowaniu ma charakter techniczny i polega na pobraniu op³aty, sporz¹dzeniu wniosku48 zawartego w akcie notarialnym i przes³aniu go do s¹du.

VI. Komornik

Komornik w postêpowaniu wieczystoksiêgowym wystêpowa³ bêdzie
jako podmiot w trzech wypadkach:
1) zajêcia wierzytelnoci, której zabezpieczenie jest ujawnione przez
wpis w ksiêdze wieczystej,
47
Jako ¿e problem ten jest dosyæ dobrze w literaturze przedstawiony i nie budzi
istotnych kontrowersji, problematyka ta nie bêdzie w niniejszym opracowaniu rozwijana,
patrz A. O l e s z k o, Ustrój notariatu polskiego, Kraków 1999, s. 186-188; t e n ¿ e, Pytania i odpowiedzi, Rejent 2001, nr 1, s. 150-151; M.K. K o l a s i ñ s k i, Odpowiedzialnoæ cywilna notariusza, Toruñ 2005, s. 53-101; E. G n i e w e k, O potrzebie szczególnej
ostro¿noci notariusza przy dokonywaniu czynnoci z udzia³em osób starszych, Rejent
2000, nr 5, s. 213-216; R. S z t y k, Zabezpieczenie praw i s³usznych interesów stron oraz
innych osób czynnoci notarialnej, Rejent 2001, nr 5, s. 206-229; T. E r e c i ñ s k i, Kilka
uwag o pozycji ustrojowej notariusza, jego odpowiedzialnoci cywilnej oraz s¹downictwie
dyscyplinarnym, Rejent 2006, nr 5, s. 54-58.
48
Gwoli cis³oci, sporz¹dzenie wniosku nie jest jeszcze czynnoci¹ w ramach postêpowania, poniewa¿ ono zostaje wszczête dopiero wraz z z³o¿eniem wniosku.
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2) wpisu zabezpieczenia zajêtej wierzytelnoci,
3) zajêcia nieruchomoci.
Zgodnie z art. 897 § 1 k.p.c. w celu zajêcia wierzytelnoci, której
zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w ksiêdze wieczystej, komornik
jednoczenie z zawiadomieniem i wezwaniem d³u¿ników przesy³a s¹dowi
w³aciwemu do prowadzenia ksiêgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej
wpisu o zajêciu. Dwa nastêpne paragrafy wprowadzaj¹ dosyæ istotne
modyfikacje w postêpowaniu wieczystoksiêgowym49. Je¿eli z treci ksiêgi
wieczystej wynikaj¹ przeszkody do wpisu, s¹d wieczystoksiêgowy ma
zawiadomiæ o tym wierzyciela i komornika, wyznaczaj¹c termin do usuniêcia
przeszkody. Obowi¹zek usuniêcia przeszkody ci¹¿y na wierzycielu. Po
bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu s¹d oddali wniosek
komornika. Jak zgodnie podkrelaj¹ komentatorzy, na skutek takiego zajêcia
wierzyciel zostaje podstawiony w prawa d³u¿nika, bêd¹cego wierzycielem
hipotecznym50. Podkreliæ nale¿y, ¿e komornik wystêpuje tu jako wnioskodawca w postêpowaniu wieczystoksiêgowym na mocy przepisu szczególnego (897 k.p.c.).
Podobn¹ sytuacjê normuje art. 898 k.p.c. Je¿eli do zabezpieczenia
zajêtej wierzytelnoci wymagany jest wpis w ksiêdze wieczystej, komornik odbierze d³u¿nikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu
i zg³osi wniosek o wpis na rzecz d³u¿nika oraz o jednoczesne ujawnienie
zajêcia. Omawiany przepis przyznaje komornikowi status wnioskodawcy
zamiast d³u¿nika w celu zabezpieczenia przys³uguj¹cej temu ostatniemu
wierzytelnoci, z jednoczesnym ujawnieniem jej zajêcia. Komentatorzy
podaj¹ tutaj z regu³y jako przyk³ad sytuacjê, gdy zabezpieczenie hipoteczne
by³o przewidziane w umowie pomiêdzy d³u¿nikiem a jego d³u¿nikiem,
49
Jako ¿e nie ma to wp³ywu na sam status komornika, w tym postêpowaniu problematyka ta zostanie tu przedstawiona tylko w niezbêdnym zakresie.
50
F. Z e d l e r, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, t. III, Toruñ
1995, s. 136; E. W e n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz
do czêci drugiej kodeksu postêpowania cywilnego, Warszawa 1972, s. 430; J. R o d z i e w i c z, [w:] S. D a l k a, J. R o d z i e w i c z, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne,
Komentarz do czêci drugiej kodeksu postêpowania cywilnego, Gdañsk 1994, s. 241;
J. J a n k o w s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego, Komentarz, red. K. Piasecki, t. III,
Warszawa 2002, s. 116; G. J u l k e, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie
zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot 2005, s. 491.
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a nie zosta³o jeszcze z ró¿nych przyczyn wpisane51. J. Suchecki poddaje
w w¹tpliwoæ mo¿liwoæ zg³oszenia w omawianej sytuacji wniosku o wpis
hipoteki przymusowej52. Jednak¿e w przewa¿aj¹cej wiêkszoci komentatorzy takie uprawnienie komornikowi przyznaj¹53. Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e art. 898 k.p.c. nie czyni rozró¿nienia rodzaju zabezpieczenia, dlatego
te¿, opieraj¹c siê na starej rzymskie zasadzie lege non distinguente nec
nostrum est distinguere, przyj¹æ nale¿y, ¿e komornikowi na podstawie
wskazanego przepisu przys³uguje uprawnienie do z³o¿enia wniosku o wpis
hipoteki przymusowej.
Zgodnie z art. 924 k.p.c. komornik jednoczenie z wys³aniem d³u¿nikowi wezwania przesy³a do s¹du w³aciwego do prowadzenia ksiêgi
wieczystej wniosek o dokonanie w ksiêdze wieczystej wpisu o wszczêciu
egzekucji z nieruchomoci. Na tle tego przepisu w doktrynie i orzecznictwie pojawi³a siê rozbie¿noæ, czy komornik jest wnioskodawc¹  co
za tym idzie, uczestnikiem postêpowania wieczystoksiêgowego  w takim
wypadku, czy te¿ nie.
W kwestii tej s¹ trzy uchwa³y S¹du Najwy¿szego. Wed³ug uchwa³y
z 24 wrzenia 1986 r. (III CZP 63/86) komornik jest wnioskodawc¹
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym54, a wiêc zgodnie z art. 6261 § 2
k.p.c. uczestnikiem postêpowania55. Natomiast wed³ug uchwa³ SN z 12

51
F. Z e d l e r, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce , t. III, s. 137; E. W e n g e r e k,
Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne , s. 431; J. R o d z i e w i c z, [w:] S. D a l k a,
J. R o d z i e w i c z, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne , s. 243; J. J a n k o w s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, t. III, Warszawa
2002, s. 117; G. J u l k e, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego , s. 492.
52
J. Suchecki, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, t. II
Warszawa 2000, s. 1132-1133.
53
F. Z e d l e r, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce , t. III, s. 137; E. W e n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne , s. 432, J. R o d z i e w i c z, [w:] S. D a l k a,
J. R o d z i e w i c z, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne , s. 244; J. J a n k o w s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego , s. 117; G. J u l k e, [w:] Kodeks postêpowania
cywilnego , s. 492-493.
54
OSNC 1987, nr 10, poz. 151.
55
W tamtym stanie prawnym kr¹g uczestników okrela³ art. 510 k.p.c., ale równie¿
wed³ug tego przepisu wnioskodawca jest uczestnikiem postêpowania.
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stycznia 2001 r. (III CZP 48/00)56 oraz z 17 czerwca 2003 r. (III CZP
31/03)57, komornik, przesy³aj¹c wniosek o wpis zajêcia nieruchomoci,
dzia³a w interesie i na rzecz wierzyciela, uprawnienie komornika ogranicza
siê do z³o¿enia wniosku, nie staje siê on uczestnikiem postêpowania przed
s¹dem wieczystoksiêgowym.
W doktrynie prezentowane s¹ tak¿e ró¿ne koncepcje dotycz¹ce udzia³u
komornika w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Wed³ug A. Barañskiej,
komornik  zgodnie z art. 924 k.p.c.  przesy³a wniosek wierzyciela,
dzia³aj¹c tylko jako jego mandatariusz. Wnioskodawc¹ w tym wypadku
jest wierzyciel. Autorka porównuje tutaj rolê komornika do roli notariusza
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, tak wiêc przes³anie wniosku ma
tylko charakter techniczny, a nie prawnoprocesowy. Wed³ug prezentowanego pogl¹du komornik nie jest wnioskodawc¹, a co za tym idzie,
uczestnikiem postêpowania wieczystoksiêgowego58. S. Dalka i J. wieczkowski, opieraj¹c swój pogl¹d na uchwale SN z 12 stycznia 2001 r.,
wskazuj¹, ¿e w takim wypadku komornik dzia³a w interesie i na rzecz
wierzyciela, a tym samym nie jest wnioskodawc¹. Autorzy posi³kuj¹ siê
równie¿ art. 897 k.p.c., który na podstawie art. 909 k.p.c. ma mieæ tutaj
zastosowanie59. Wed³ug M. Ciesielczuka wnioskodawc¹ jest wierzyciel,
a komornik dzia³a w jego imieniu, co pozwala przypuszczaæ, ¿e autor
uznaje komornika za pe³nomocnika60. M. Lewandowski wywodzi pozycjê
komornika w postêpowaniu wieczystoksiêgowym z teorii sprawowania
urzêdu, wskazuj¹c, ¿e niedopuszczalne jest, aby traktowaæ go jako
pe³nomocnika ze wzglêdu na jego niezale¿noæ i bezstronnoæ. Autor
zauwa¿a, ¿e obowi¹zek z³o¿enia wniosku o wpis zajêcia nieruchomoci
ci¹¿y na komorniku, nawet gdy wierzyciel siê temu sprzeciwia. W konkluzji

OSNC 2001, nr 5, poz. 70.
OSP 2004, nr 7/8, poz. 94.
58
A. B a r a ñ s k a, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki,
t. III, Warszawa 2002, s. 161-162.
59
S. D a l k a, J.  w i e c z k o w s k i, Rola stron i organów egzekucyjnych w zakresie
ujawnienia wszczêcia egzekucji z nieruchomoci w ksiêdze wieczystej, Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego 2003, nr 6-8, s. 6-8.
60
M. C i e s i e l c z u k, Op³ata za wpis ostrze¿enia o tocz¹cej siê egzekucji, Nowa
Currenda 2006, nr 3, s. 106.
56
57
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doszed³ do wniosku, ¿e komornik w takim wypadku jest wnioskodawc¹61,
paradoksalnie jednak autor odmawia mu uprawnieñ uczestnika, miêdzy
innymi prawa do z³o¿enia apelacji62. Z. wieboda wydaje siê staæ na
stanowisku, ¿e komornik w omawianym przypadku jest wnioskodawc¹,
ale dopuszcza mo¿liwoæ z³o¿enia samoistnego wniosku o wpis zajêcia
nieruchomoci przez wierzyciela, uzasadniaj¹c to przypieszeniem postêpowania63. Z. Merchel równie¿ wydaje siê przyznawaæ komornikowi status
wnioskodawcy, ale stanowczo stwierdza, ¿e tylko komornik mo¿e z³o¿yæ
wniosek o wpis zajêcia nieruchomoci64. W.S³ugiewicz zdecydowanie
opowiada siê za statusem wnioskodawcy dla komornika, argumentuj¹c
to przede wszystkim brzmieniem przepisów, a tak¿e charakterem dokonywanej czynnoci. Podkrela on, ¿e wpis zajêcia nieruchomoci do ksiêgi
stanowi sposób na zapewnienie tej czynnoci skutecznoci erga omnes,
która ma charakter urzêdowy i nie mo¿na jej uto¿samiaæ z jakimkolwiek
uprawnieniem wierzyciela, a tym samym odmawia mu legitymacji do
z³o¿enia wniosku o wpis. Pogl¹d swój uzasadnia, powo³uj¹c siê na art.
64 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7 i 8 ust. 1 Konstytucji, wskazuj¹c, ¿e brak
jest jakichkolwiek przepisów ustawowych, uprawniaj¹cych do ograniczania w ten sposób chronionej konstytucyjnie w³asnoci d³u¿nika65.
Jak wynika z powy¿szego zestawienia, w doktrynie prezentowane jest
ca³e spektrum pogl¹dów, jeli chodzi o udzia³ komornika w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym. Zasadniczo za trafne nale¿y uznaæ wywody W. S³ugiewicza, jednak¿e problem ten wymaga usystematyzowania, równie¿
poprzez odniesienie siê do kwestii poruszanych przez innych autorów.
61
M. L e w a n d o w s k i, O udziale komornika w postêpowaniu wieczystoksiêgowym
(wybrane zagadnienia) Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego 2003, nr 9-10, s. 55-61; t e n ¿ e,
Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 17 czerwca 2003 r. (III CZP 31/03),Rejent
2004, nr 2, s. 157-163
62
M. L e w a n d o w s k i, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 12 stycznia 2001
r. (III CZP 48/00), Rejent 2001, nr 3, s. 117-122
63
Z.  w i e b o d a, Glosa do uchwa³y SN z 17.06.2003 r. (III CZP 31/03), Monitor
Prawniczy 2004, nr 3, s. 147.
64
Z. M e r c h e l, Komornik w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, Problemy Egzekucji S¹dowej 1996, nr XXI, s. 58-61.
65
W. S ³ u g i e w i c z, Glosa do uchwa³y SN z 17.06.2003 r. (III CZP 31/03), OSP
2004, nr 7/8, poz. 94, s. 411-413.
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Stanowczo nale¿y podkreliæ, ¿e zgodnie z art. 924 k.p.c. komornik
jest jedynym uprawnionym do z³o¿enia wniosku o wpis zajêcia nieruchomoci. Dodatkowo nale¿y wskazaæ argument natury historycznej. Otó¿
art. 664 § 1 dawnego k.p.c. zdanie pierwsze mia³ treæ zbli¿on¹ do art.
924 k.p.c., natomiast zdanie drugie wczeniej obowi¹zuj¹cej regulacji
stanowi³o, ¿e prawo zg³oszenia takiego wniosku s³u¿y tak¿e wierzycielowi, dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cych
przepisów wierzycielowi takie uprawnienie ju¿ nie przys³uguje.
Komornik jest wnioskodawc¹ i jego pozycja ma charakter niezale¿ny
od wierzyciela. Przemawia za tym szereg argumentów:
1) zajêcie nieruchomoci ma charakter urzêdowy,
2) jest prowadzone przez niezale¿ny od wierzyciela organ,
3) komornik ma obowi¹zek z³o¿yæ wniosek niezale¿nie od woli d³u¿nika,
4) ponosi on odpowiedzialnoæ za niedope³nienie tego obowi¹zku.
Pozycja komornika bywa porównywana przez niektórych autorów do
pozycji notariusza, ale w tym wypadku jest zasadnicza ró¿nica, bowiem
w odniesieniu do komornika brak jest odpowiednika art. 6264 k.p.c., który
wyranie nakazuje traktowaæ wniosek przes³any przez notariusza jako
z³o¿ony przez uprawnionego, dlatego te¿ wszelkie analogie z notariuszem
nale¿y uznaæ za chybione.
Wed³ug niektórych autorów w postêpowaniu o wpis zajêcia nieruchomoci bêdzie mia³ zastosowanie  na podstawie art. 909 k.p.c.  art. 897
k.p.c. Obci¹¿enie w tym przepisie wierzyciela obowi¹zkiem uzupe³nienia
wniosku ma z niezrozumia³ych przyczyn wiadczyæ, ¿e komornik nie jest
wnioskodawc¹, pomimo ¿e mówi siê tam wyranie o wniosku komornika66. Podkreliæ nale¿y, ¿e w zwi¹zku z nowelizacj¹ kodeksu postêpowania cywilnego67, nie ma ju¿ podstaw do takiej interpretacji art. 909
k.p.c., który stanowi, ¿e [p]rzepisy o egzekucji z wierzytelnoci stosuje
siê odpowiednio do egzekucji z innych praw maj¹tkowych, je¿eli przepisy
poni¿sze nie stanowi¹ inaczej. Wskazana nowelizacja doda³a tylko ode66
Tak np. S. D a l k a, J.  w i e c z k o w s k i, Rola stron , s. 6-8; art. 897 § 2 i 3 k.p.c.
wprowadzaj¹ pewne modyfikacje postêpowania wieczystoksiêgowego
67
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 172, poz. 1804.
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s³anie do przepisów poni¿szych, ale zasadniczo zmieni³a umiejscowienie
tego przepisu. Wczeniejszy dzia³ IV Egzekucja z innych wierzytelnoci
i innych praw maj¹tkowych, gdzie znajdowa³ siê ten przepis, podzielono
na dzia³ IV Egzekucja z innych wierzytelnoci i dzia³ IV A Egzekucja
z innych praw maj¹tkowych. W chwili obecnej art. 909 k.p.c. jest
pierwszym przepisem dzia³u IV A, wiêc nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci,
¿e przepisy o egzekucji z wierzytelnoci nakazuje stosowaæ odpowiednio
do kwestii bêd¹cych przedmiotem regulacji dzia³u IV A, a nie dzia³u VI
Egzekucja z nieruchomoci. Dlatego te¿ nie ma podstaw do stosowania
art. 897 k.p.c. do egzekucji z nieruchomoci.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, wskazaæ nale¿y, ¿e we wszystkich trzech powy¿ej omawianych przypadkach komornik ma uprawnienie
do z³o¿enia wniosku o wszczêcie postêpowania wieczystoksiêgowego,
w ten sposób uzyskuj¹c status wnioskodawcy. W zwi¹zku z tym, na
podstawie art. 6261 § 2 k.p.c., uzyskuje status uczestnika postêpowania.

VII. Syndyk, nadzorca s¹dowy i zarz¹dca

Wraz z og³oszeniem upad³oci maj¹tek upad³ego staje siê mas¹ upad³oci, która s³u¿y zaspokojeniu wierzycieli upad³ego. Prawa upad³ego
w stosunku do jego maj¹tku zostaj¹ ograniczone. Je¿eli og³oszono upad³oæ obejmuj¹c¹ likwidacjê maj¹tku upad³ego, upad³y traci prawo zarz¹du
oraz mo¿liwoæ korzystania i rozporz¹dzania mieniem wchodz¹cym do
masy upad³oci. W przypadku og³oszenia upad³oci z mo¿liwoci¹ zawarcia uk³adu, mo¿na pozbawiæ upad³ego prawa zarz¹du nad ca³oci¹ lub
czêci¹ mienia wchodz¹cego do masy upad³oci. W zale¿noci od wyboru
sposobu prowadzenia postêpowania upad³ociowego, obok upad³ego pozostaj¹cego w³acicielem masy upad³oci ustanawiane s¹ odpowiednie
podmioty do pieczy nad mas¹ upad³oci. Syndyka powo³uje siê w razie
og³oszenia upad³oci obejmuj¹cej likwidacjê maj¹tku upad³ego, nadzorcê
s¹dowego w razie og³oszenia upad³oci z mo¿liwoci¹ zawarcia uk³adu,
za zarz¹dcê w razie og³oszenia upad³oci z mo¿liwoci¹ zawarcia uk³adu,
gdy odebrano zarz¹d maj¹tkiem upad³emu lub gdy ustanowiono nad czêci¹ maj¹tku zarz¹d w³asny upad³ego. W sprawach dotycz¹cych masy
upad³oci syndyk, zarz¹dca oraz nadzorca s¹dowy dokonuj¹ czynnoci
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na rachunek upad³ego, lecz w imieniu w³asnym68. Warto zwróciæ uwagê,
¿e wskazane podmioty maj¹ obowi¹zek ujawniæ w ksiêgach wieczystych
og³oszenie upad³oci.
Jak wskazuje F. Zedler, omawiane podmioty w sprawach dotycz¹cych
masy upad³oci dzia³aj¹ jako zastêpcy poredni69. Przyj¹æ nale¿y, ¿e w tym
samym charakterze wystêpuj¹ w postêpowaniu wieczystoksiêgowym.
Jak wskazuje W. Broniewicz, z zastêpstwem porednim mamy do czynienia, gdy zastêpca nie dzia³a w imieniu zastêpowanego, ale we w³asnym
imieniu. Dla wyjanienia stanowiska prawnego w postêpowaniu cywilnym podmiotów takich, jak miêdzy innymi syndyk, zarz¹dca oraz nadzorca s¹dowy, stworzono dwie teorie  urzêdow¹ i zastêpstwa. Wed³ug
pierwszej z nich omawiane podmioty s¹ stron¹ z urzêdu, z racji spoczywaj¹cej na nich funkcji zostali obdarzeni w sposób szczególny w legitymacjê procesow¹, mimo ¿e nie s¹ adresatem przytoczonej w roszczeniu procesowym normy prawnej. Wed³ug teorii zastêpstwa omawiane
podmioty s¹ przedstawicielami b¹d zastêpcami wierzycieli b¹d upad³ego, b¹d jednoczenie wierzycieli i upad³ego70. Powszechnie aprobowana
jest we wspó³czesnej nauce teoria urzêdowa71. Tak wiêc syndyk, zarz¹dca
oraz nadzorca s¹dowy s¹ szczególnymi podmiotami w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym, które mog¹ wystêpowaæ jako wnioskodawca lub
68
F. Z e d l e r, [w:] A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, Prawo upad³ociowe i naprawcze.
Komentarz, Kraków 2003, s. 439-440 i 446-447; t e n ¿ e, Prawo upad³ociowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004, s. 113-114; A.  w i d e r e k, [w:] Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, red. D. Zienkiewicz, Warszawa 2004, s. 303-304; K. F l a g a - G i e r u s z y ñ s k a, Prawo upad³ociowe i naprawcze, Warszawa 2005, s. 45-49.
69
Z e d l e r, [w:] A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, Prawo upad³ociowe i naprawcze ,
s. 447 podobnie S. G u r g u l, Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa
2004, s. 497.
70
W. B r o n i e w i c z, Legitymacja procesowa (praca habilitacyjna), £ód 1963,
s. 42-49.
71
Autorzy najczêciej wypowiadali siê odnonie do syndyka, ale ze wzglêdu na cel
niniejszego opracowania pominiête zostan¹ tutaj ró¿nice pomiêdzy syndykiem, zarz¹dc¹
oraz nadzorc¹ s¹dowym, np. K. K n o p p e k, Glosa do postanowienia SN z 29.02.1984 r.,
Palestra 1985, nr 11, s. 145-147; K. K o r z a n, Podmioty postêpowania nieprocesowego
(cz. 2), Rejent 2005, nr 3, s. 31-32; A. P o k o r a, Stanowisko prawne syndyka masy
upad³oci, Rejent 1997, nr 7-8, s. 200-201; A. J a r o c h a, Sytuacja prawna nadzorcy
s¹dowego w postêpowaniu uk³adowym, Poznañ 2003, s. 150 i 156-157.
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uczestnik w zakresie swoich uprawnieñ, ale wyranie nale¿y zaznaczyæ,
¿e ich legitymacja ma charakter formalny.

VIII. Zarz¹d na podstawie przepisów k.p.c.

Kodeks postêpowania cywilnego przewiduje w kilku wypadkach
ustanowienie przez s¹d zarz¹du, który mo¿e obejmowaæ nieruchomoci
lub prawa z nimi zwi¹zane jako samodzielny przedmiot zarz¹du b¹d
sk³adnik zarz¹dzanej masy maj¹tkowej.
Po zajêciu nieruchomoci w trakcie egzekucji z nieruchomoci mo¿na
ustanowiæ innego od d³u¿nika zarz¹dcê nieruchomoci (art. 931 k.p.c.).
Status zarz¹dców, zwi¹zanych z wspó³w³asnoci¹ i u¿ytkowaniem,
powo³ywanych przez s¹d na podstawie art. 203 i 269 § 1 k.c., reguluj¹
art. 611-616 k.p.c. W pierwszym wypadku (art. 203 k.c.) s¹d wyznaczy
zarz¹dcê, je¿eli nie mo¿na uzyskaæ zgody wiêkszoci wspó³w³acicieli
w istotnych sprawach dotycz¹cych zwyk³ego zarz¹du albo je¿eli wiêkszoæ wspó³w³acicieli narusza zasady prawid³owego zarz¹du lub krzywdzi mniejszoæ. Natomiast art. 269 k.c. daje w³acicielowi uprawnienie
¿¹dania zabezpieczenia od u¿ytkownika z wa¿nych powodów72, w przypadku bezskutecznego up³ywu wyznaczonego terminu w³aciciel mo¿e
wyst¹piæ do s¹du o wyznaczenie zarz¹dcy. Zgodnie z art. 666 § 1 do
czasu objêcia spadku przez spadkobiercê s¹d czuwa nad ca³oci¹ spadku,
a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku, który zarz¹dza maj¹tkiem
spadkowym pod nadzorem s¹du. Zarz¹d jako formê zabezpieczenia
przewiduje art. 747 pkt 6 k.p.c. W przypadku zajêcia wierzytelnoci
zarz¹d mo¿na ustanowiæ, je¿eli wymaga tego nale¿yte wykonanie praw
d³u¿nika lub wierzyciela (art. 908 k.p.c.), na podstawie art. 909 k.p.c.
ma to równie¿ zastosowanie w przypadku egzekucji z innych praw maj¹tkowych. Przeciwko d³u¿nikowi prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest dopuszczalna
egzekucja z dochodów uzyskiwanych z tej dzia³alnoci przez ustanowienie
72
Komentatorzy podkrelaj¹, ¿e chodzi tu o sytuacje, w których sposób wykonywania
prawa u¿ytkowania budzi obawy nara¿enia interesu w³aciciela na szkodê, patrz np. S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoæ i inne prawa rzeczowe,
Warszawa 2004 s. 437; E. G n i e w ek, Kodeks cywilny. Ksiêga druga: W³asnoæ i inne prawa
rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001, s. 671.
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zarz¹du przymusowego nad przedsiêbiorstwem lub gospodarstwem rolnym
(art. 10641 k.p.c.).
We wszystkich wskazanych powy¿ej wypadkach bêd¹ mia³y zastosowanie odpowiednio przepisy o zarz¹dzie w toku egzekucji z nieruchomoci, dlatego te¿ podmioty dla potrzeb niniejszego opracowania mo¿na
potraktowaæ jednolicie. Dla udzia³u tych podmiotów w postêpowaniu
cywilnym najwiêksze znaczenie ma regulacja zawarta w art. 935 § 1
k.p.c., który stanowi, ¿e zarz¹dca w sprawach wynikaj¹cych z zarz¹du
nieruchomoci¹ mo¿e pozywaæ i byæ pozywany. Regulacja ta pozwala
zarz¹dcom samodzielnie braæ udzia³ w postêpowaniach cywilnych, a wiêc
równie¿ w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Jak zgodnie podkrela
nowsza doktryna, w stosunku do zarz¹dcy ma zastosowanie teoria
sprawowania urzêdu, tak wiêc zarz¹dca dzia³a we w³asnym imieniu jako
szczególny podmiot postêpowania cywilnego.73 Warto tu przypomnieæ
rozwa¿ania A. Szymañskiego, który wskazywa³, ¿e skoro zarz¹dca s¹dowy mo¿e dochodziæ nale¿noci zwi¹zanych z przedmiotem zarz¹du,
to dla zabezpieczenia tych wierzytelnoci mo¿e ¿¹daæ wpisu hipoteki
przymusowej na rzecz swojej osoby, ale z wyranym zaznaczeniem, ¿e
przys³uguje mu ona jako zarz¹dcy74. Pogl¹d ten wydaje siê byæ równie¿
uzasadniony na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów. Przyj¹æ nale¿y,
¿e skoro zarz¹dca mo¿e uzyskaæ na swoj¹ rzecz wyrok zas¹dzaj¹cy zap³atê,
to mo¿e go równie¿ zabezpieczyæ, a w obydwu wypadkach musi byæ
wyranie zaznaczone, ¿e uprawnienia te przys³uguj¹ mu jako zarz¹dcy.
Omawiane podmioty postêpowania wieczystoksiêgowego mog¹ byæ
na mocy uregulowañ szczególnych jego wnioskodawcami lub uczestnikami, ale podkreliæ nale¿y, ¿e ich legitymacja ma jedynie charakter formalny.

IX. Prokurator

Zgodnie z art. 7 k.p.c. prokurator mo¿e ¿¹daæ wszczêcia postêpowania w ka¿dej sprawie, jak równie¿ wzi¹æ udzia³ w ka¿dym tocz¹cym
E. W e n g e r e k, J. S o b k o w s k i, Glosa do orzeczenia SN z 13.04.1966 r. (II CR
24/66), Pañstwo i Prawo 1968, nr 2, s. 337-338; J.  w i e c z k o w s k i, Instytucja zarz¹du
w polskiej procedurze cywilnej, Sopot 2002, s. 104; A. S z y m a ñ s k i, Stanowisko prawne
zarz¹dcy przymusowego, Polski Proces Cywilny 1939, nr 7-8, s. 226-228.
74
A. S z y m a ñ s k i, Stanowisko prawne zarz¹dcy przymusowego, Polski Proces Cywilny 1939, nr 11-12, s. 343-344.
73
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siê ju¿ postêpowaniu, je¿eli wed³ug jego oceny wymaga tego ochrona
praworz¹dnoci, praw obywateli lub interesu spo³ecznego. Regulacja ta
dotyczy równie¿ postêpowania nieprocesowego75, a co za tym idzie, równie¿ wieczystoksiêgowego.
Udzia³ prokuratora w postêpowaniu cywilnym jest bardzo obszernie
opracowany w doktrynie76. Odnonie do postêpowania nieprocesowego
bardzo wnikliw¹ i trafn¹ analizê przedstawi³ K. Lubiñski77. Jako ¿e na
gruncie postêpowania wieczystoksiêgowego brak jest odrêbnoci w tym
zakresie, problem ten w niniejszym opracowaniu nie bêdzie rozwijany.
Jak trafnie wskazuje K. Lubiñski, prokurator nie jest uprawniony
materialnoprawnie i nie mo¿e tymi uprawnieniami dysponowaæ. Jest on
tylko uprawniony we w³asnym imieniu do uczestnictwa w postêpowaniu
w celu ochrony cudzego prawa podmiotowego b¹d interesu prawnego.
Ze wzglêdu na brak legitymacji opartej na prawie materialnym prokurator
mo¿e byæ uczestnikiem jedynie w znaczeniu formalnym78. Ustalenia te
maj¹ zastosowanie równie¿ w postêpowaniu wieczystoksiêgowym.

X. Podsumowanie

W polskim systemie prawnym przyjêto s¹dowy model prowadzenia
ksi¹g wieczystych, który zapewnia znaczny stopieñ bezpieczeñstwa obrotu
nieruchomociami ze wzglêdu na wysokie kwalifikacje zawodowe sê75
K. L u b i ñ s k i, Pozycja procesowa prokuratora w postêpowaniu nieprocesowym,
Acta Universitatis Wratislaviensis 1990, No 1028 Prawo CLXX, s. 89; W. S i e d l e c k i,
Z.  w i e b o d a, Postêpowanie nieprocesowe, Warszawa 2001, s. 48; W. S i e d l e c k i, [w:]
J. P o l i c z k i e w i c z, W. S i e d l e c k i, E. W e n g e r e k, Postêpowanie nieprocesowe,
Warszawa 1973 s. 43; K. K o r z a n, Postêpowanie nieprocesowe, Warszawa 2004, s. 126;
J. B o d i o, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego, Praktyczny komentarz, red. A. Jakubecki,
Kraków 2005, s. 40; M. J ê d r z e j e w s k a, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. G u d o w s k i, M. J ê d r z e j e w s k a, Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego. Czêæ pierwsza: Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2004, s. 81-82.
76
Warto wskazaæ, ¿e powsta³y cztery monografie na ten temat: K. S t e f k o, Udzia³
prokuratora w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1956; A. M e s z o r e r, Stanowisko
i czynnoci procesowe prokuratora w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1957; S. W ³ o d y k a, Powództwo prokuratora w procesie cywilnym, Warszawa 1957; W. M a j e w i c z,
Prokurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1975, a tak¿e spora liczba artyku³ów.
77
K. L u b i ñ s k i, Pozycja procesowa , s. 89-100.
78
Tam¿e, s. 97-99.
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dziów i referendarzy. Fachowe przygotowanie prawnicze pozwala na
w³aciw¹ kontrolê coraz bardziej skomplikowanego obrotu prawnego
zwi¹zanego z nieruchomociami.
Zgodnie z art. 6262 § 5 k.p.c. wniosek o dokonanie wpisu mo¿e z³o¿yæ
w³aciciel nieruchomoci, u¿ytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której
wpis ma nast¹piæ, albo wierzyciel, je¿eli przys³uguje mu prawo, które
mo¿e byæ wpisane w ksiêdze wieczystej. Przepis ten zawêzi³ kr¹g
wnioskodawców o wpis w stosunku do wczeniej obowi¹zuj¹cego art. 38
ust. 3 u.k.w.h. W chwili obecnej wniosku o wpis nie mo¿e z³o¿yæ osoba,
której prawo ma byæ wpisem dotkniête, je¿eli nie jest w³acicielem,
u¿ytkownikiem wieczystym lub uprawnionym z tytu³u spó³dzielczego
w³asnociowego prawa do lokalu.
Wed³ug art. 6261 § 2 k.p.c. uczestnikami postêpowania oprócz wnioskodawcy s¹ tylko te osoby, których prawa zosta³y wykrelone lub
obci¹¿one b¹d na rzecz których wpis ma nast¹piæ. Podkreliæ nale¿y
odmiennoæ w wyznaczeniu krêgu uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego od ogólnych zasad postêpowania nieprocesowego. W postêpowaniu wieczystoksiêgowym nie ma zastosowania pojêcie zainteresowanego, a kr¹g podmiotów wskazany w art. 6261 § 1 k.p.c. okrela
uczestników postêpowania z mocy prawa.
Mówi¹c o podmiotach postêpowania wieczystoksiêgowego, nale¿y
wskazaæ na notariusza, trzeba jednak podkreliæ, ¿e nie jest on ani
wnioskodawc¹ ani pe³nomocnikiem wnioskodawcy, rola notariusza ma
charakter techniczny i polega na pobraniu op³aty, sporz¹dzeniu wniosku
zawartego w akcie notarialnym i przes³aniu go do s¹du. Jednak¿e obowi¹zki na³o¿one na ten podmiot s¹ bardzo wa¿nym elementem sytemu
maj¹cego zapewniæ ujawnienie stanu prawnego nieruchomoci, a w
konsekwencji bezpieczeñstwo obrotu.
Na styku postêpowania wieczystoksiêgowego i egzekucyjnego, w wypadku zajêcia wierzytelnoci, której zabezpieczenie jest ujawnione przez
wpis w ksiêdze wieczystej, wpisu zabezpieczenia zajêtej wierzytelnoci
oraz zajêcia nieruchomoci, przyznano komornikowi uprawnienie do
wystêpowania w roli wnioskodawcy.
Na zakoñczenie nale¿y wskazaæ, ¿e w postêpowaniu wieczystoksiêgowym mog¹ równie¿ braæ udzia³ jako wnioskodawca lub uczestnik
podmioty, którym przys³uguje na mocy ró¿nych przepisów legitymacja
formalna.
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