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Polemiki i refleksje

O stosowaniu znowelizowanego art. 36 ust. 1 ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece � ponownie

W numerze 3/2011 Rejenta opublikowa³em swój artyku³ �O chy-
bionej nowelizacji art. 36 ust. 1 ustawy o ksiêgach wieczystych i hi-
potece � w kwestii obci¹¿enia notariuszy obowi¹zkiem zawiadomienia
s¹du wieczystoksiêgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomo�ci
uwag kilka�. Trzeba wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e w dziesi¹tym numerze
Rejenta opublikowano g³os polemiczny1. Wyrazi³ tam autor dezapro-
batê dla mej krytyki ustawodawcy i drog¹ nowych przyk³adów legi-
slacyjnych podwa¿a³ moj¹ tezê ogóln¹.
Wzwi¹zku z tym jestemwinien czytelnikomRejenta, gdy ju¿ zdarzy³a

siê taka okazja, now¹2 informacjê o wej�ciu w ¿ycie3 ustawy z dnia
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), z jej instytucj¹ prawn¹ zapisu
windykacyjnego, kszta³tuj¹c¹ przecie¿ zmianê stanu prawnego nie-
ruchomo�ci. ¯a³ujê tylko, ¿e autor polemicznej wypowiedzi nie spoj-

1 Zob. M.M a r g o ñ s k i,W kwestii obci¹¿enia notariuszy obowi¹zkiem zawiadomie-
nia s¹du wieczystoksiêgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomo�ci dalszych uwag
kilka, Rejent 2011, nr 9, s. 124-130.

2 A znan¹ im przecie¿ doskonale.
3 Z dniem 23 pa�dziernika 2011 r.
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rza³ na daty i nie uwzglêdni³ okoliczno�ci mojego opracowania4 przed
uchwaleniemustawy i jej promulgacj¹5. Nie obwiniam za� samejRedakcji
Rejenta, unikaj¹cej interwencji w polemiczne wypowiedzi autorów.
Zatem, skoro ju¿ zdarzy³a siê pó�niejsza zmiana legislacyjna, muszê

j¹ od tej chwili dostrzegaæ. Trzeba wiêc obecnie uzupe³niæ, mimo
wszystko nadal ubogi, katalog czynno�ci notariusza wymagaj¹cych
zawiadomienia s¹du wieczystoksiêgowego o zmianie stanu prawnego
nieruchomo�ci6. Zauwa¿my zatem, ¿e wobec dokonanych zmian
legislacyjnych niezbêdne bêdzie teraz zawiadomienie s¹du wieczystok-
siêgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomo�ci nastêpuj¹cego
w wyniku windykacyjnego zapisu testamentowego, skutecznego
mortis causa, a wiêc realizowanego w momencie otwarcia spadku7.
W tym miejscu trzeba zauwa¿yæ, ¿e wspó³cze�nie w testamencie

sporz¹dzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca mo¿e posta-
nowiæ, ¿e oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu (art. 9811 § 1
k.c.), a przedmiotem takiego zapisu windykacyjnego mo¿e byæ rzecz
oznaczona co do to¿samo�ci (art. 9811 § 2 pkt 1 k.c.); z uwzglêd-
nieniem nieruchomo�ci wszelkiego rodzaju. Pomijaj¹c szczegó³owe
dywagacje8, wypada siê zgodziæ, ¿e w wyniku zapisu windykacyjne-
go, gdy ju¿ nastêpuj¹ jego skutki, zachodzi zmiana stanu prawnego
nieruchomo�ci.
Niezbêdne jest wszak¿e dokonanie we w³a�ciwym trybie stwier-

dzenia zmiany stanu prawnego nieruchomo�ci w wyniku windykacyj-
nego zapisu testamentowego � po otwarciu spadku.W tym za� obszarze
prawnym ustawodawca dokona³ znacznej korekty legislacyjnej, nowe-

4 I jego publikacji.
5 Nie mówi¹c ju¿ o wej�ciu w ¿ycie.
6 W �wietle dotychczasowego stanu prawnego wskazywa³em w swym opracowaniu

jedynie przyk³ad gospodarstw rolnych dziedziczonych z ustawywwyniku otwarcia spadku
przed dniem 14 lutego 2001 r. (E. G n i e w e k, O chybionej nowelizacji art. 36 ust. 1
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece � w kwestii obci¹¿enia notariuszy obowi¹zkiem
zawiadomienia s¹du wieczystoksiêgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomo�ci uwag
kilka, Rejent 2011, nr 3, s. 35-38).

7 A wiêc w momencie �mierci spadkodawcy.
8 Oczekiwane ze strony literatury prawa spadkowego.
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lizuj¹c równocze�nie odpowiednie przepisy kodeksu postêpowania
cywilnego oraz ustawy � Prawo o notariacie.
Wspó³cze�nie zatem, po uzupe³nieniu tre�ci art. 677 k.p.c., obo-

wi¹zuje norma, wed³ug której w postanowieniu o nabyciu spadku
s¹d wymienia tak¿e przedmiot zapisu windykacyjnego (§ 2 po-
wo³anego przepisu). Równocze�nie za� wed³ug dodanego punktu 7a
w § 95f pr. o not. akt po�wiadczenia dziedziczenia9 powinien zawieraæ
wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczyni³ zapisy
windykacyjne oraz przedmiotów tych zapisów; oczywi�cie z uwzglêd-
nieniem nieruchomo�ci, gdy one s¹ przedmiotem zapisu windykacyj-
nego.
Zatem po raz pierwszy mamy tutaj do czynienia, jednak¿e tylko

we wskazanym obszarze prawnym, z ujednoliceniem regulacji prawnej
s¹dowego stwierdzenia nabycia spadku i notarialnego po�wiadczenia
dziedziczenia.
Dla praktyki notarialnej p³ynie st¹d obowi¹zek okre�lenia w tre�ci

aktu po�wiadczenia dziedziczenia nieruchomo�ci10 nabywanej na
skutek zapisu windykacyjnego, wywo³uj¹cego swe skutki z chwil¹
otwarcia spadku. W zwi¹zku z tym pojawia siê obecnie, tym razem
uzasadniony legislacyjnie, obowi¹zek prawny notariusza stosowa-
nia znowelizowanej ju¿ dawno11 normy art. 35 ust. 1 u.k.w.h, wed³ug
której notariusze sporz¹dzaj¹cy akt po�wiadczenia dziedziczenia za-
wiadamiaj¹ s¹d wieczystoksiêgowy o ka¿dej zmianie w³a�ciciela
nieruchomo�ci, dla której jest za³o¿ona ksiêga wieczysta.
Uwzglêdniam zatem obecnie wyj¹tek dotycz¹cy zapisu windyka-

cyjnego. Podtrzymujê natomiast dalsze uwagi zawarte w moim arty-
kule, w ¿adnej za� mierze nie przekonuj¹ mnie zastrze¿enia polemisty.
Dla wyk³adni prawa chybiona jest wszelka argumentacja o bliskiej
znajomo�ci notariuszy, niemal rodzinnej, ze swoj¹ klientel¹, z uwzglêd-
nieniemwiedzy o sytuacji maj¹tkowej stron.W ¿adnym razie nie obci¹¿a
notariusza uniwersalny obowi¹zek zawiadomienia s¹du wieczystoksiê-
gowego o zmianie stanu prawnego nieruchomo�ci, gdy zmiany takiej

9 Sporz¹dzany przez notariusza.
10 Mo¿na tu pomin¹æ inne przedmioty zapisu windykacyjnego.
11 I pustej do tej pory.
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nie dokumentuje sporz¹dzony przez niego akt notarialny. Nie wystar-
czy samo sporz¹dzenie aktu po�wiadczenia dziedziczenia, w którym
przecie¿ za wyj¹tkiem zapisu windykacyjnego12 nie wskazuje siê nieru-
chomo�ci podlegaj¹cych dziedziczeniu.

Edward Gniewek

Prof. dr hab. Edward Gniewek � Uniwersytet Wroc³awski.

12 I w¹skiej grupy przypadków dziedziczenia gospodarstw rolnych.


