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Zasada jawno�ci ksi¹g wieczystych w polskim
i niemieckim systemie prawnym

W polskim systemie prawnym mówimy o formalnej jawno�ci ksi¹g
wieczystych (art. 2 u.k.w.h.)1 i materialnej jawno�ci ksi¹g wieczystych
(art. 3 u.k.w.h.). Ksiêgi wieczyste s¹ jawne i nie mo¿na zas³aniaæ siê
nieznajomo�ci¹ wpisów w ksiêdze wieczystej ani wniosków, o których
uczyniono wzmiankê. Domniemywa siê, ¿e prawo jawne z ksiêgi wie-
czystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym2.
Realizacja tej zasady nastêpuje poprzez umo¿liwienie:
1) przegl¹dania ksiêgi wieczystej,
2) wgl¹d do akt ksiêgi wieczystej,
3) wydawanie odpisów z ksiêgi wieczystej,
4) wydawanie odpisów dokumentów znajduj¹cych siê w aktach ksiêgi

wieczystej.
Zasada jawno�ci ksi¹g wieczystych jest tak¿e szeroko lansowana

w innych systemach prawnych3. Funkcjonowanie tej zasady jest inaczej
ukszta³towane, je�li chodzi o system elektronicznej ksiêgi wieczystej oraz
system ksi¹g prowadzonych tradycyjnie.

1 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r.
Nr 124, poz. 1361) � dalej: u.k.w.h.

2 Szerzej A. K u n i c k i, Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969, s. 115.
3 W.H. R e c h b e r g e r, Über die Grundprinzipien des österreicheschen Grunbuch-

system, [w:]Wiener Konferenz ûber ein modernes Grundbuch, red.W.H. Rechberger,Wien
1998; D. E i c k m a n, Grundbuch-Verfaharensrecht: ein Lehrbuch, Bielefeld 1994,
D. Z o b l, Grunbuchrecht, Zûrich 1999, s. 147.
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W niemieckim systemie prawnym nie ma wyra�nego rozgraniczenia
na jawno�æ formaln¹ i materialn¹ ksi¹g wieczystych, choæ niew¹tpliwie
sama istota prowadzenia ksi¹gwieczystych sk³ania downiosku, ¿e nabywca
nieruchomo�ci nie mo¿e zas³aniaæ siê nieznajomo�ci¹ wpisów ujawnio-
nych w ksiêgach wieczystych, a tak¿e nabywa te nieruchomo�ci zgodnie
z tre�ci¹ wpisów, które ujawniaj¹ aktualny stan prawny nieruchomo�ci4.
W niemieckim systemie prawnym funkcjonowanie zasady jawno�ci ksi¹g
wieczystych nastêpuje na tych samychp³aszczyznach cowprawie polskim.
Instrumentem pozyskania informacji o stanie prawnym nieruchomo�ci
jest zatem wgl¹d do ksiêgi wieczystej, uzyskanie odpisu z ksiêgi wieczy-
stej, przegl¹danie akt ksiêgi wieczystej, uzyskiwanie odpisów dokumen-
tów z akt ksiêgi wieczystej (§ 12 GBO)5. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e
w polskim systemie realizacja tej zasady przybiera postaæ swobodniej-
szego, niczym nieskrêpowanego dostêpu do danych wynikaj¹cych nie
tylko z ksiêgi wieczystej, natomiast w systemie niemieckim podchodzi
siê do udostêpniania danych pochodz¹cych z tre�ci ksiêgi wieczystej
z pewn¹ ostro¿no�ci¹, czyni¹c pewne bariery, które maj¹ zapewniæ po-
czucie bezpieczeñstwa w zakresie ochrony danych osobowych, a jed-
nocze�nie stanowiæ gwarancjê prawid³owego obrotu nieruchomo�ciami.

1. Wgl¹d do ksiêgi wieczystej

W systemie niemieckim wgl¹d do ksiêgi wieczystej jest uzale¿niony
od wykazania interesu prawnego (§ 12 ust. 1 GBO)6. Interes prawny
oznacza przytoczenie okoliczno�ci, które daj¹ podstawy s¹dowi (urzê-
dowi wieczystoksiêgowemu) do ustalenia, ¿e osoba, która chce zapoznaæ
siê z ksiêg¹ wieczyst¹, jest zwi¹zana z nieruchomo�ci¹ poprzez stosunek
cywilnoprawny lub ma zamiar wzglêdem tej nieruchomo�ci taki stosunek
zawi¹zaæ. Okoliczno�ci te musz¹ w sposób niezbity dawaæ podstawy do
ustalenia, ¿e pozyskane informacje nie bêd¹ wykorzystane w celu naru-
szenia dóbr osobistych.

4 K. S t ö b e r, GBO- Verfahren und Grundstûcksachenrecht. Einfûhrung und Lehr-
buch, Mûnchen 1998, s. 56 i nast.

5 J. H o l z e r, A. K r a m e r, Grunbuchrecht, Mûnchen 2004, s. 29 i nast.
6M. B e n g e l, R. B a u e r, D.We i d l i c h,GrundbuchGrundstûckGrenze, Neuwied,

Kriftel 2000, s. 354 i nast.
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W systemie polskim wgl¹d do ksiêgi wieczystej w ¿aden sposób nie
jest ograniczony (art. 361 ust. 3 u.k.w.h.), a cowiêcej, tre�æ ksiêgiwieczystej
mo¿na wy�wietliæ w systemie online za pomoc¹ Internetu poprzez
wprowadzenie numeru ksiêgi wieczystej7. System elektronicznej ksiêgi
wieczystej jest zabezpieczony w ten sposób, ¿e nie mo¿na nanosiæ ¿ad-
nych zmian do tre�ci ksiêgi, a tak¿e tre�æ ksiêgi ukazuje siê tylko na krótki,
a zarazemwystarczaj¹cy czas do zapoznania siê z jej tre�ci¹. Przegl¹danie
ksiêgi wieczystej jest mo¿liwe tak¿ewCentralnej Informacji wWarszawie
oraz w ekspozyturach CI w poszczególnych Wydzia³ach Ksi¹g Wieczy-
stych.
Równolegle dowdro¿enia elektronicznej ksiêgiwieczystej realizowana

jest koncepcja stworzenia i udostêpnienia informatycznego systemu
katastralnego8.

2. Przegl¹danie akt ksiêgi wieczystej

Przegl¹danie akt ksiêgi wieczystej w systemie niemieckim dotyczy
dokumentów, które stanowi¹ podstawê wpisów oraz dokumentów do-
³¹czonych do wniosku, które podlegaj¹ dopiero rozpoznaniu (§ 12 GBO).
W obydwu wypadkach wnioskodawca musi wykazaæ interes prawny taki
sam, jak przy przejrzeniu tre�ci ksiêgi wieczystej. W polskim systemie
akta ksiêgi wieczystej mo¿e przegl¹daæ osoba maj¹ca interes prawny oraz
notariusz. Przejrzenie akt odbywa siê w siedzibie s¹du w obecno�ci pra-
cownika sekretariatu.Akta nie s¹wprowadzanedo elektronicznego systemu
ksiêgi wieczystej, st¹d te¿ nie podlegaj¹ zapisaniu w Centralnej Bazie
Danych Ksi¹g Wieczystych, a zatem ich przejrzenie jest mo¿liwe tylko
w siedzibie s¹du, który prowadzi ksiêgê wieczyst¹. Ustawodawca uza-
le¿ni³ udostêpnienie akt dowgl¹du odwykazania interesu prawnego, który
stanowi pojêciewymagaj¹ce interpretacji przez organwydaj¹cy akta ksiêgi
wieczystej dowgl¹du.Nale¿y zatempodkre�liæ, ¿e regulacjaw tymzakresie
w obydwu systemach prawnych jest podobna. Ustawodawca w obydwu

7 M. K r y s z k i e w i c z, Ksiêgi wieczyste online w 2010 r., Dziennik Gazeta Prawna
z 16 wrze�nia 2009 r.

8 P. A r m a d a - R u d n i k, Przysz³o�æ ksi¹g wieczystych po elektronizacji, Nierucho-
mo�ci 2009, nr 12, s. 10.
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systemach prawnych wymaga wykazania interesu prawnego do tego, aby
zapoznaæ siê z tre�ci¹ akt ksiêgi wieczystej. Taka regulacja ma zapewniæ
ochronê danych osobowych wynikaj¹cych z tre�ci dokumentów znaj-
duj¹cych siê w aktach ksiêgi wieczystej. W obydwu systemach praw-
nych posiadanie interesu prawnego do przejrzenia akt ksiêgi wieczystej
wynika z pewnych zdarzeñ prawnych, które podlegaj¹c ocenie s¹du,
warunkuj¹ wgl¹d do akt ksiêgi wieczystej9.

3. Uzyskanie odpisu z ksiêgi wieczystej

W polskim systemie nie ma tak¿e ¿adnych ograniczeñ w zakresie
pozyskania odpisu z elektronicznej ksiêgi wieczystej. Odpis z elektronicz-
nej ksiêgi wieczystej mo¿e uzyskaæ ka¿dy, kto z³o¿y wniosek na urzê-
dowym formularzu10. Je�li chodzi o odpisy z ksi¹g prowadzonych w sys-
temie tradycyjnym, to zgodnie z art. 362 ust. 1 u.k.w.h. odpis mo¿e
uzyskaæ osoba zainteresowana lub mo¿e on byæ wydany na ¿¹danie s¹du,
prokuratora, notariusza, organu administracji rz¹dowej oraz jednostki
samorz¹du terytorialnego. Osob¹ zainteresowan¹ jest ka¿da osoba, na
rzecz której wpisane s¹ prawa, ostrze¿enia, prawa osobiste, roszczenia,
wzmianki o wniosku i ka¿dy, kto mo¿e siê domagaæ uzgodnienia stanu
prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym.Odpisy ksi¹gwieczystychobejmuj¹cewpisywykre�lonewydaje
siê na ¿¹danie s¹du, prokuratora, notariusza, organu administracji rz¹do-
wej oraz jednostki samorz¹du terytorialnego, a w przypadkach uzasad-
nionych � równie¿ na ¿¹danie osoby, której wykre�lony wpis dotyczy³
(art. 362 ust. 2 u.k.w.h.). W polskim systemie prawnym istniej¹ dwa
rodzaje odpisów z ksiêgi wieczystej: odpis zwyk³y i odpis zupe³ny11 i w
zale¿no�ci od tego, o jaki odpis ubiega siê wnioskodawca, inny kr¹g

9 E. B a ³ a n - G o n c i a r z, H. C i e p ³ a, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece.
Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do ksiêgi wieczystej, Oficyna 2007.

10 P. S i c i ñ s k i, Formularze w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, Monitor Praw-
niczy 2003, nr 19, s. 903; P. S i c i ñ s k i, Wniosek o wpis do ksiêgi wieczystej po wpro-
wadzeniu systemu informatycznego � wybrane zagadnienia, Monitor Prawniczy 2003,
nr 20, s. 952.

11 Paragraf 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie Centralnej Informacji Ksi¹g Wieczystych (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1571
� zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1011).
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podmiotów jest uprawniony do jego uzyskania. Pozyskanie odpisu zu-
pe³nego jest bardziej rygorystyczne ze wzglêdu na to, ¿e ustawodawca
wykluczy³ tutaj kr¹g podmiotów zainteresowanych, a mo¿liwo�æ pozy-
skania odpisu pozostawi³ jedynie podmiotom wymienionym taksatywnie
w przepisie art. 362 ust. 2 u.k.w.h. oraz osobom, których wykre�lony
wpis dotyczy³.
W systemie niemieckim uzyskanie odpisu z ksiêgi wieczystej jest

uzale¿nione od wykazania interesu prawnego, który uprawnia do przej-
rzenia ksiêgi wieczystej i przejrzenia akt z ksiêgi wieczystej. Je¿eli wnio-
skodawca posiada interes prawny do przejrzenia ksiêgi wieczystej i przej-
rzenia akt, mo¿e równie¿ uzyskaæ odpis z ksiêgi wieczystej (§ 12 ust. 2
GBO).

4. Uzyskanie odpisów dokumentów znajduj¹cych siê w aktach
ksiêgi wieczystej

Uzyskanie odpisów dokumentów jest mo¿liwe, je¿eli jest dozwolony
wgl¹d do akt ksiêgi wieczystej (§ 12 GBO ust. 2). Zatem wykazanie
interesu prawnego do przejrzenia akt ksiêgi wieczystej otwiera drogê do
uzyskania odpisu z tych dokumentów. W polskim systemie odpisy
dokumentów znajduj¹cych siê w aktach ksi¹g wieczystych wydaje siê
na ¿¹danie osób zainteresowanych lub na ¿¹danie s¹du, prokuratora,
notariusza, organu administracji rz¹dowej oraz jednostki samorz¹du te-
rytorialnego (art. 362 ust. 3 u.k.w.h.). Rodzimy system prawny uzale¿nia
zatem mo¿liwo�æ uzyskania odpisu z dokumentów od tego, czy dany
podmiot posiada interes prawny. Przepis wyra�nie wymienia tak¿e pewn¹
grupê podmiotów, które maj¹ tutaj status podmiotów uprzywilejowanych
i s¹ zwolnione z obowi¹zku wykazania interesu prawnego.
W niemieckim systemie prawnym przewidziano jednak mo¿liwo�æ

odst¹pienia od wykazania interesu prawnego do pozyskania informacji
z ksi¹gwieczystych za pomoc¹wy¿ejwymienionych no�nikówdla pewnej
grupy podmiotów12. Regulacja ta jest jednak nieco odmienna ni¿wpolskim

12 Podobna regulacja przewiduj¹ca mo¿liwo�æ udostêpnienia danych dla podmiotów
uprzywilejowanych jest przewidzianawSzwajcarii � B.V. S c h e g g,Grunbuchanmeldung
und Prûfungsplicht des Grunbuchverwalters im Eintragungsverfahren, Zûrich 1997.
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systemie prawnym. W drodze rozporz¹dzenia Ministerstwo Sprawiedli-
wo�ci mo¿e wydaæ zezwolenie i odst¹piæ od konieczno�ci wykazania
interesu prawnego przez podmioty, dla których pozyskanie tego rodzaju
informacji jest konieczne i usprawiedliwione ze wzglêdu na charakter lub
rodzaj wykonywanych czynno�ci (§ 12 ust. 3 pkt 1, 2 GBO). Oczywi�cie
dotyczy to urzêdów i instytucji, które ze wzglêdu na prowadzone czyn-
no�ci musz¹ pozyskaæ informacjê o stanie prawnym nieruchomo�ci, np.
ze wzglêdu na prowadzone postêpowanie podatkowe (fiskalne), postê-
powanie s¹dowe, postêpowanie administracyjne czy te¿ ze wzglêdu na
prowadzon¹ dzia³alno�æ (sprawowany urz¹d lub funkcje), np. notariat,
adwokatura, inne zawody, których dzia³alno�æ jest zwi¹zana z obrotem
nieruchomo�ciami. Inaczej ni¿ w systemie polskim nie wymienia siê
w przepisie taksatywniepodmiotów,które s¹zwolnionezwykazania interesu
prawnego, a jedynie na podstawie aktu o randze wykonawczej Minister-
stwo Sprawiedliwo�ci udzieli takiego zezwolenia, natomiast w gestii s¹du
(urzêdu wieczystoksiêgowego) pozostanie ocena, czy dany podmiot mo¿e
pozyskaæ informacje z ksi¹g wieczystych bez konieczno�ci wykazania
interesu prawnego ze wzglêdu na rangê i charakter dzia³alno�ci tego
podmiotu. W naszym systemie prawnym w akcie normatywnym o randze
ustawy13 zosta³y wymienione podmioty uprzywilejowane, a tak¿e pos³u-
¿ono siê pojêciem �osoby zainteresowanej� jako podmiotu uprawnionego
do pozyskania informacji z ksi¹g wieczystych, przy czym kr¹g tych
podmiotów jest inny douzyskania odpisu zwyk³ego (art. 362ust. 1 u.k.w.h.),
odpisu zupe³nego (art. 362 ust. 2 u.k.w.h.), odpisu dokumentów z akt
ksiêgi wieczystej (art. 362 ust. 3 u.k.w.h.), wgl¹du do akt ksiêgi wieczystej
(art. 361 ust. 4 u.k.w.h.). Ustawodawca pozostawi³ natomiast pe³n¹
swobodê co do przegl¹dania ksiêgi wieczystej (art. 361 ust. 3 u.k.w.h.)
i uzyskania odpisu z elektronicznej ksiêgi wieczystej.
W kontek�cie prawnoporównawczym chcia³abym przedstawiæ jesz-

cze jeden problem, który w ostatnim czasie pojawia siê w praktyce
wieczystoksiêgowej w sposób kontrowersyjny. Wydzia³y ksi¹g wieczy-
stych prowadz¹ tzw. rejestry w³a�cicieli nieruchomo�ci, które stanowi¹
wykazy poszczególnych podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych)

13 Art. 361 u.k.w.h., art. 362 u.k.w.h.
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bêd¹cych w³a�cicielami lub wieczystymi u¿ytkownikami nieruchomo�ci.
Wykazy te prowadzi siê alfabetycznie wed³ug nazwiska lub nazwy w³a-
�ciciela (u¿ytkownika wieczystego). Prowadzenie tych wykazów nie
znajduje umocowania w ¿adnej podstawie prawnej, albowiem nie powo-
³ano ¿adnego aktu o randze ustawowej b¹d� wykonawczej na tê oko-
liczno�æ.
Bior¹c pod uwagê rozwój historyczny ksi¹g wieczystych rejestr

w³a�cicieli przyjmowa³ ró¿ne formy:
1) w okresie prowadzenia ksi¹g wieczystych przez pañstwowe biura

notarialne � rejestr w³a�cicieli by³ prowadzony rêcznie,
2) w okresie przejêcia ksi¹g wieczystych przez s¹dy rejonowe i pro-

wadzenia ksi¹g wieczystych metod¹ tradycyjn¹ � rejestr by³ prowadzony
rêcznie,
3) w okresie prowadzenia ksi¹g wieczystych w systemie tradycyjnym,

ale przy pomocy systemu komputerowego (FENIKS) � rejestr by³ pro-
wadzony w systemie FENIKS,
4) w systemie elektronicznej ksiêgi wieczystej � rejestr jest prowa-

dzony w SWKW.
Rejestr w elektronicznej ksiêdze wieczystej jest uzupe³niany w miarê

migrowania kolejnych ksi¹g wieczystych do systemu SWKW. Nale¿y
zatem podkre�liæ, ¿e ka¿dy z tych rejestrów z osobna nie jest kompletny
i dopiero sprawdzenie we wszystkich tych rejestrach mo¿e stanowiæ
podstawê informacji o prowadzeniu ksiêgi wieczystej dla danego w³a�ci-
ciela. Zmigrowanie wszystkich ksi¹g wieczystych do systemu SWKW
(zamkniêcie migracji) stworzy dopiero mo¿liwo�æ prowadzenia pe³nego
i jednego rejestru w³a�cicieli . Obecnie prowadzone rejestry wymienione
w pkt 1, 2, 3 znajduj¹ siê w dyspozycji poszczególnych wydzia³ów ksi¹g
wieczystych, natomiast rejestr z pkt 4 jest dostêpny w ekspozyturach
CI przy wydzia³ach ksi¹g wieczystych, a tak¿e w Centralnej Informacji
w Warszawie. Nale¿y podkre�liæ, ¿e by³y to rejestry prowadzone dla
potrzeb wewn¹trzwydzia³owych w celu odszukania danej ksiêgi prowa-
dzonej dla konkretnegow³a�ciciela. Jednakzainteresowaniedanymi, a tak¿e
konieczno�æ �poszukiwania maj¹tku� przez niektóre podmioty stanowi
o du¿ym zainteresowaniu pozyskiwaniem danych z tych rejestrów.
W praktyce wieczystoksiêgowej przed wprowadzeniem SWKW

udzielano informacji, czy jest prowadzona ksiêga wieczysta na dane
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nazwisko w³a�ciciela, ale tylko podmiotom, które wykaza³y interes praw-
ny. Informacje te by³y udzielane z wielk¹ ostro¿no�ci¹, stwierdzaj¹c, ¿e
wed³ug dostêpnych danych jest (nie jest) prowadzona ksiêga wieczysta
na dany podmiot przywnikliwym zbadaniu, czywnioskodawcama interes
prawny do pozyskania takich danych. Wniosek taki najczê�ciej kierowa³y
podmioty �ci¹gaj¹ce nale¿no�ci podatkowe, komornicy itp., ale w nie-
których wypadkach zdarza³y siê tak¿e wnioski pochodz¹ce od innych
osób fizycznych czyosóbprawnych. Informacje te by³y udzielanew formie
za�wiadczenia pochodz¹cego od wydzia³u ksi¹g wieczystych. Nale¿y
jeszcze podkre�liæ, ¿e nie ma podstawy prawnej do tego rodzaju czyn-
no�ci, albowiem informacjê o stanie prawnym nieruchomo�ci mo¿na
uzyskaæ tylko w postaciach wskazanych w art. 361 i art. 362 u.k.w.h.
poprzez przejrzenie ksiêgi wieczystej, uzyskanie odpisu, wgl¹d do akt
ksiêgi wieczystej, uzyskanie odpisu z dokumentów znajduj¹cych siê
w aktach ksiêgi wieczystej.
Powo³anie na mocy art. 364 u.k.w.h. Centralnej Informacji nie wpro-

wadzi³o innych sposobów pozyskiwania informacji z ksi¹g wieczystych,
co potwierdza tre�æ rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14
sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji14, w którym to akcie
wykonawczym mówi siê o odpisie zwyk³ym, odpisie zupe³nym, za�wiad-
czeniu o zamkniêciu ksiêgi wieczystej. Intencj¹ ustawodawcy jest pozo-
stawienie dotychczasowego katalogu sposobów pozyskiwania informacji
o nieruchomo�ciach, skoro bowiem zosta³a powo³ana nowa komórka,
której zadaniem jest udzielane takich informacji i przy tej okazji nie ure-
gulowano trybu sk³adnia wniosków o sprawdzenie, czy jest prowadzona
ksiêga wieczysta na nazwisko w³a�ciciela, to oznacza to, ¿e ustawodawca
takiej mo¿liwo�ci w ogóle nie przewiduje. Problem w tym, ¿e w praktyce
istnieje corazwiêkszezainteresowaniepozyskiwanieminformacji zapomoc¹
tego rodzaju rejestrów prowadzonych przez wydzia³y ksi¹g wieczystych.
Nie jest to praktyka zupe³nie nieznana obcym systemomprawnym.W tym
zakresie pos³u¿ê siê przyk³adem w³a�nie z systemu prawa niemieckiego.
Umocowanie do prowadzenia rejestrów (spisów) przez urzêdy wieczy-
stoksiêgowe znajduje siê w § 12a GBO, a zatem w akcie o randze

14 Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1571 � zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1011.
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ustawowym, który to przepis stanowi, ¿e urzêdom wieczystoksiêgowym
wolno prowadziæ wykazy w³a�cicieli, a tak¿e za zezwoleniem Minister-
stwa Sprawiedliwo�ci wolno prowadziæ inne niezbêdne do prowadzenia
ksi¹g wieczystych rejestry. Wykazy te mog¹ byæ prowadzone w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej. Z tego rodzaju rejestrów udziela
siê informacji, o ile s³u¿y to do odnalezienia ksiêgi wieczystej, udostêp-
nienia ksiêgi wieczystej do wgl¹du, realizacji wniosku o wpis w ksiêdze
wieczystej. Ustawodawca zawê¿a zatem mo¿liwo�æ uzyskania informacji
tylko do wymienionych wy¿ej przypadków. Jednocze�nie przy spe³nieniu
tego rodzaju warunków wymienia podmioty, które s¹ uprawnione do
uzyskania informacji z rejestru, tj. s¹dy, urzêdy administracji, notariusze.
Ustawodawca zastrzega jednak, ¿e urzêdy wieczystoksiêgowe nie po-
nosz¹odpowiedzialno�ci z tytu³upodanianieprawid³owej informacji, a tak¿e
nie istnieje obowi¹zek uaktualniania tych rejestrów15. Tego rodzaju regu-
lacja jest niezwykle potrzebna i mo¿e stanowiæ rozwi¹zanie naszych pro-
blemów w zakresie podejmowania decyzji co do pozyskiwania danych
z tego rodzaju rejestrów.
Nale¿y bowiem podnie�æ, ¿e podmioty, które domagaj¹ siê tego ro-

dzaju informacji, to najczê�ciej podmioty, które posiadaj¹ ¿ywotny interes
do ustalenia �maj¹tku� d³u¿nika, w szczególno�ci s¹ to urzêdy skarbowe,
odzia³yZUS, jednostki samorz¹du terytorialnego i inne.Oczywi�cie zdarzaj¹
siê tak¿e inne podmioty i tu nale¿a³oby zastanowiæ siê, czy daæ legitymacjê
do z³o¿enia takiego wniosku osobom fizycznym, osobom prawnym,
których dzia³alno�æ jest zwi¹zana z obrotem nieruchomo�ciami lub z win-
dykacj¹ roszczeñ, a je�li tak, to dookre�liæ, jakie podmioty mia³yby takie
uprawnienie. Bior¹c pod uwagê, ¿e prowadzone rejestry w³a�cicieli s¹
niepe³ne, a tak¿e to, ¿e rejestr w SWKW nie zawsze w sposób jedno-
znaczny okre�la to¿samo�æ w³a�ciciela nieruchomo�ci poprzez to, ¿e
w zmigrowanych ksiêgach wieczystych brakuje pe³nego oznaczenia w³a-
�ciciela (niejednokrotnie brak numeru PESEL,REGON, drugiego imienia,
jest tylko jedno imiê rodziców), mo¿e to stwarzaæ problem dla prawi-
d³owej identyfikacji osoby wskazanej we wniosku. St¹d te¿ istnieje ko-

15 A. B r u n n e r, Die Anwendung neuer Informations und Kommunikationstechniken
im Zivilprozess und anderen Verfahren, Basel, Genf, Mûnchen 2000.
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nieczno�æ zastrze¿enia, ¿eCI, ekspozyturyCI (Skarb Pañstwa) nie ponosz¹
odpowiedzialno�ci z tytu³u podania nieprawid³owej informacji. W tym
zakresie nale¿y sformu³owaæ postulat de lege ferenda dokonania stosow-
nej nowelizacji i dodania do art. 361 u.k.w.h. ustêpu 4: �Na ¿¹danie s¹du,
prokuratora, notariusza, organu administracji rz¹dowej, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, urzêdów skarbowych, jednostek ZUS oraz osób
zainteresowanych udziela siê informacji rejestrów w³a�cicieli w celu
odnalezienia ksiêgi wieczystej (ustalenia ksiêgi wieczystej dla nierucho-
mo�ci lub konkretnego w³a�ciciela). Skarb Pañstwa (ekspozytury wy-
dzia³ów ksi¹g wieczystych oraz Centralna Informacja) nie ponosi odpo-
wiedzialno�ci za szkodywynik³e z udzielenia informacji z tych rejestrów�.*

Dr Agnieszka Maziarz � przewodnicz¹ca VI Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych,
sêdzia S¹du Rejonowego w Sosnowcu.

* Za pomoc w t³umaczeniu tekstów niemieckich autorka dziêkuje Panu SSOMarkowi
Szymanowskiemu, Panu SSOLeszkowiMazurowi.


