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Zakres nale¿no�ci zabezpieczonych hipotek¹

Zagadnienia intertemporalne
Nowelizacja przepisów ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece

wprowadzona ustaw¹ z dnia 19 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o ksiê-
gach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131,
poz. 1075) dokona³a zmiany zakresu nale¿no�ci zabezpieczonych hipo-
tek¹. Wskazana ustawa znowelizowa³a nie tylko przepisy ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece, wprowadzi³a równie¿ zmiany dotycz¹ce postê-
powania egzekucyjnego z nieruchomo�ci, w tym w szczególno�ci regu-
lacji zwi¹zanej z podzia³em sumy uzyskanej z egzekucji z przedmiotu
obci¹¿onego hipotek¹. Dla przedmiotu niniejszego opracowania ma to
o tyle istotne znaczenie, ¿e dotychczasowa regulacja, zawarta w przepisie
art. 69 u.k.w.h., wyznaczaj¹ca zakres nale¿no�ci zabezpieczonych hipo-
tek¹ odwo³ywa³a siê do przepisów kodeksu postêpowania cywilnego,
dok³adnie do art. 1025 § 3 k.p.c. Przed przyst¹pieniem do omówienia
problematyki zakresu nale¿no�ci zabezpieczonej hipotek¹ nale¿y wyja�niæ
kwestie intertemporalne odnosz¹ce siê zarówno do regulacji materialno-
prawnych, jak i procesowych.

W art. 13 ust. 1 nowej u.k.w.h., ustawodawca wprowadzi³ regulacjê,
zgodnie z któr¹, je¿eli postêpowanie egzekucyjne zosta³o wszczête przed
dniem wej�cia w ¿ycie ustawy, tj. przed dniem 20 lutego 2011 r., do
podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji z przedmiotu obci¹¿onego hipotek¹,
hipotek¹ morsk¹ stosuje siê przepisy dotychczasowe. Z mocy za� art.
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10 ust. 1 i 2 nowej u.k.w.h., do hipotek zwyk³ych (kaucyjnych) powsta-
³ych przed wej�ciem w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê przepisy ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece w dotychczasowym brzmieniu. To
samo dotyczy hipotek kaucyjnych zabezpieczaj¹cych roszczenia zwi¹za-
ne z wierzytelno�ci¹ hipoteczn¹, lecz nieobjêtych z mocy ustawy hipotek¹
zwyk³¹, powsta³ych przed dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej ustawy.

Na tle przedstawionej wy¿ej regulacji mo¿na wyodrêbniæ trzy sytuacje,
w których bêd¹ mia³y zastosowanie odmienne stany prawne.

Pierwsza: hipoteka powstaje przed dniem wej�cia w ¿ycie znoweli-
zowanej ustawy, przed tym dniem wszczynana jest równie¿ egzekucja
z nieruchomo�ci obci¹¿onej hipotek¹ � w tym przypadku do hipoteki oraz
podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji z przedmiotu obci¹¿onego hipotek¹
stosuje siê przepisy dotychczasowe.

Druga: hipoteka powstaje przed dniem wej�cia w ¿ycie ustawy,
egzekucja z przedmiotu obci¹¿onego hipotek¹ wszczynana jest po jej wej�ciu
w ¿ycie � w tym przypadku do hipoteki stosuje siê przepisy ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece w dotychczasowym brzemieniu, na-
tomiast do egzekucji z obci¹¿onej nieruchomo�ci stosuje siê przepisy
w brzmieniu nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹.

Trzecia: hipoteka powstaje po wej�ciu w ¿ycie wy¿ej wymienionej
ustawy. Po tej dacie wszczynana jest równie¿ egzekucja z przedmiotu
obci¹¿onego hipotek¹ � w tym przypadku zarówno do hipoteki, jak i po-
dzia³u sumy uzyskanej z egzekucji stosuje siê przepisy w brzmieniu nadanym
ustaw¹ nowelizuj¹c¹.

Sytuacje opisane w przypadku pierwszym i trzecim nie powinny budziæ
w¹tpliwo�ci interpretacyjnych. W¹tpliwo�ci mog¹ powstaæ na tle sytuacji
opisanej w drugim przypadku, gdzie z jednej strony stosujemy dotych-
czasowe przepisy o zakresie nale¿no�ci zabezpieczonych hipotek¹, z drugiej
za� strony stosujemy �nowe� przepisy o podziale sumy uzyskanej w eg-
zekucji z obci¹¿onego przedmiotu, które wprowadzaj¹ odmienn¹ od
dotychczasowej regulacjê zakresu nale¿no�ci zaspokajanych w kategorii,
w której zaspokajana jest hipoteka.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z poprzednio obowi¹zuj¹cym stanem
prawnym, w granicach przewidzianych w odrêbnych przepisach hipoteka
zabezpiecza tak¿e roszczenia o odsetki nieprzedawnione oraz o przyznane
koszty postêpowania � tak art. 69 u.k.w.h. Zgodnie z art. 1025 § 3 zd. 2
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k.p.c. z pierwszeñstwa przys³uguj¹cego hipotece korzystaj¹ odsetki tylko
za ostatnie dwa lata przed przys¹dzeniem w³asno�ci, a koszty postêpo-
wania w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej dziesi¹tej czê�ci kapita³u. Pozo-
sta³e odsetki i koszty zaspokaja siê w kategorii dziesi¹tej. Innymi s³owy,
w poprzednim stanie prawnym hipoteka zwyk³a zabezpiecza³a nale¿no�æ
g³ówn¹, nieprzedawnione odsetki, koszty postêpowania. W¹tpliwe jest,
o czym w dalszej czê�ci opracowania, czy zakres zabezpieczenia ogra-
nicza³ siê wy³¹cznie do nieprzedawnionych odsetek za dwa ostatnie lata
przed przys¹dzeniem w³asno�ci oraz kosztów postêpowania do wyso-
ko�ci dziesi¹tej czê�ci kapita³u.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 69 u.k.w.h., hipoteka
zabezpiecza mieszcz¹ce siê w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz
o przyznane koszty postêpowania, jak równie¿ inne roszczenia o �wiad-
czenia uboczne, je¿eli zosta³y wymienione w dokumencie stanowi¹cym
podstawê wpisu hipoteki do ksiêgi wieczystej. Z pierwszeñstwa równego
nale¿no�ciom zabezpieczonym hipotek¹ korzystaj¹ wszystkie roszczenia
o �wiadczenia uboczne objête zabezpieczeniem na mocy odrêbnych
przepisów. Roszczenia o �wiadczenia uboczne nieobjête zabezpieczeniem
zaspokaja siê w kategorii dziesi¹tej, chyba ¿e nale¿no�æ podlega³aby
zaspokojeniu w kategorii wcze�niejszej � tak z mocy art. 1025 § 3 zd. 2
k.p.c.

Zakres nale¿no�ci zabezpieczonych hipotek¹ ustanowion¹ przed
dniem 20 lutego 2011 r. w przypadku wszczêcia egzekucji przed
tym dniem

Jak wskazano na wstêpie rozwa¿añ, z przepisów intertemporalnych
znajduj¹cych siê w ustawie z dnia 19 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw wynika,
i¿ do hipoteki powsta³ej przed dniem wej�cia w ¿ycie ustawy oraz do
podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji stosuje siê przepisy dotychczasowe.

Zakres nale¿no�ci zabezpieczonych hipotek¹ zosta³ zakre�lony tre�ci¹
przepisu art. 69 u.k.w.h., zgodnie z którym, w granicach przewidzianych
w odrêbnych przepisach, hipoteka zabezpiecza tak¿e roszczenie o nie-
przedawnione odsetki oraz o przyznane koszty postêpowania (tre�æ sprzed
nowelizacji). W �wietle tego przepisu nale¿y stwierdziæ, ¿e hipoteka
zabezpiecza trzy rodzaje nale¿no�ci � wierzytelno�æ g³ówn¹, nieprzedaw-
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nione odsetki oraz koszty postêpowania, za� granice zabezpieczenia ww.
nale¿no�ci, co w literaturze i orzecznictwie jest bezsporne1, s¹ wyzna-
czane tre�ci¹ art. 1025 § 3 zd. 2 i 3 k.p.c.

Zgodnie z przepisem art. 1025 § 3 k.p.c. w brzmieniu sprzed nowe-
lizacji, w równym stopniu z nale¿no�ci¹ g³ówn¹ zabezpieczon¹ hipotek¹
ulegaj¹ zaspokojeniu odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przys¹dze-
niem w³asno�ci, a koszty postêpowania w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej
dziesi¹tej czê�ci kapita³u. Pozosta³e odsetki i koszty zaspokaja siê w kategorii
dziesi¹tej.

Analiza tre�ci art. 1025 § 3 zd. 2 i 3 k.p.c., w brzmieniu sprzed
nowelizacji, rodzi pytanie o granice zabezpieczenia hipotek¹ nieprzedaw-
nionych odsetek i kosztów. Mianowicie, czy hipoteka zabezpiecza³a
wy³¹cznie nieprzedawnione odsetki za dwa ostanie lata przed przys¹dze-
niem w³asno�ci, czy te¿ zabezpiecza³a nieprzedawnione odsetki w pe³nym
zakresie, tyle ¿e odmiennie hierarchizowa³a kolejno�æ zaspokojenia odse-
tek za dwa ostatnie lata oraz pozosta³ych nieprzedawnionych odsetek2,
oraz czy hipoteka zabezpiecza wy³¹cznie dziesi¹t¹ czê�æ kosztów, czy te¿
koszty w pe³nej wysoko�ci.

Przy czym, mówi¹c o odsetkach w rozumieniu art. 1025 § 3 k.p.c.
i art. 69 u.k.w.h., nale¿y mieæ na wzglêdzie wy³¹cznie odsetki za opó�-
nienie, a nie odsetki kapita³owe3. Odsetki kapita³owe w istocie s¹ wie-
rzytelno�ci¹ (dochodem wierzyciela) i musz¹ byæ wyra�nie wymienione
jako wierzytelno�æ podlegaj¹ca zabezpieczeniu we wpisie hipoteki, gdy¿
zwiêkszaj¹ sumê wyznaczaj¹c¹ granice odpowiedzialno�ci d³u¿nika hipo-
tecznego4. Rozwa¿ania, w jakiej czê�ci wraz z nale¿no�ci¹ g³ówn¹ s¹
zabezpieczone odsetki, dotycz¹ wy³¹cznie nieprzedawnionych odsetek
ustawowych za opó�nienie, bowiem obowi¹zek zap³aty tylko tych od-
setek powstaje niezale¿nie od woli obu stron i jako nale¿no�æ wynikaj¹ca
1 Por. m.in. J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002, s. 366; S. R u d n i c -

k i, Komentarz do ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2000, s. 310; wyrok
SN z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 525/07 (OSNC 2009, nr 4, poz. 69).
2 Co do zasady odsetki przedawniaj¹ siê z up³ywem trzech lat (art. 118 k.c.). Niemniej

odsetki stwierdzone w prawomocnym orzeczeniu s¹du nale¿ne na dzieñ wydania tytu³u (...)
przedawniaj¹ siê z up³ywem dziesiêciu lat (art. 125 k.c.).
3 J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka�, s. 87-89. Odmiennie W. S ³ u g i e w i c z, Hipoteczne

zabezpieczenie odsetek umownych, Przegl¹d S¹dowy 2003, nr 5, s. 26.
4 Wyrok SN z dnia 24 listopada 1998 r., I CKN 864/98 (OSNC 1999, nr 6, poz. 111).
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z faktu opó�nienia w spe³nieniu �wiadczenia jest chroniona przez usta-
wodawcê objêciem jej zabezpieczeniem, pomimo braku stosownych
postanowieñ w umowie o ustanowienie zabezpieczenia. Regulacja zawar-
ta w przepisie art. 69 u.k.w.h. nie dotyczy odsetek kapita³owych, po-
niewa¿ te, jako nale¿ne z woli obu stron, aby byæ objête zabezpieczeniem,
winny zostaæ uwzglêdnione przy oznaczeniu przez strony w umowie
o ustanowienie zabezpieczenia sumy, do której w³a�ciciel nieruchomo�ci
zabezpiecza wierzytelno�ci.

Przepis art. 69 u.k.w.h., stanowi¹c, i¿ granice nale¿no�ci zabezpie-
czonych hipotek¹ s¹ okre�lone w przepisach odrêbnych, wyra�nie na-
wi¹zuje do przepisów o podziale sumy uzyskanej z egzekucji, w tym
przepisu art. 1025 § 3 k.p.c. Nale¿y stwierdziæ, ¿e przepis art. 1025 k.p.c.
nie okre�la granic nale¿no�ci zabezpieczonych hipotek¹, a jedynie wska-
zuje, w jakiej kolejno�ci wierzytelno�æ hipoteczna zostaje zaspokojona5.
Z tre�ci przepisu art. 1025 § 3 zd. 2 i 3 k.p.c. wynika, ¿e hipoteka
zabezpiecza tak¿e nieprzedawnione odsetki za okres d³u¿szy ni¿ dwa lata
przed przys¹dzeniem w³asno�ci oraz koszty postêpowania w czê�ci
przewy¿szaj¹cej dziesi¹t¹ czê�æ kapita³u, tyle ¿e te nale¿no�ci nie zostaj¹
zaspokojone w kategorii pi¹tej, lecz dziesi¹tej6. Przepis art. 1025 § 3 zd.
2 i 3 k.p.c. nie ró¿nicuje, czy chodzi o wierzytelno�ci hipoteczne zabez-
pieczone na nieruchomo�ci d³u¿nika osobistego czy te¿ osoby, która takim
d³u¿nikiem nie jest, co przes¹dza o tym, i¿ sw¹ tre�ci¹ obejmuje tak¿e
wierzyciela, którego wierzytelno�æ zosta³a zabezpieczona na nieruchomo-
�ci stanowi¹cej w³asno�æ osoby, która nie jest jego d³u¿nikiem osobistym.
Je�li hipoteka nie mia³aby zabezpieczaæ pozosta³ej czê�ci nale¿no�ci, zbêdne
by³oby wprowadzanie zdania trzeciego wy¿ej wskazanego przepisu, który
wyra�nie nawi¹zuje do tre�ci zdania drugiego, albowiem bez tej regulacji
pozosta³e nale¿no�ci, jako nale¿no�ci niehipoteczne, wierzyciel (je�li
w³a�ciciel nieruchomo�ci jest jego d³u¿nikiem osobistym) móg³by zaspo-

5 Pogl¹d odmienny wyrazi³ S. R u d n i c k i, Komentarz do Kodeksu cywilnego, ksiêga
druga: W³asno�æ i inne prawa rzeczowe. Warszawa 1996, s. 310; B. S w a c z y n a, Hipoteka
umowna na nieruchomo�ci. Kraków 1999, s. 74.
6 T. C z e c h, Zabezpieczenie odsetek od wierzytelno�ci hipotecznej, Rejent 2003, nr 4,

s. 34. Podobny pogl¹d na tle zastawu, tyle ¿e bez uzasadnienia, kiedy nast¹pi zaspokojenie
odsetek w kategorii dziewi¹tej i dziesi¹tej, wyrazi³ M. L e � n i a k, Zastaw bez przeniesienia
posiadania przedmiotu zastawu, Kraków 2004, s. 219.
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koiæ w kategorii dziewi¹tej7. Wierzytelno�æ w tym zakresie przestawa³aby
byæ wierzytelno�ci¹ hipoteczn¹, a zatem winna zostaæ zaspokojona tak,
jak inna wierzytelno�æ przys³uguj¹ca wierzycielowi prowadz¹cemu eg-
zekucjê przeciwko d³u¿nikowi osobistemu, czyli w kategorii dziewi¹tej.
W takiej sytuacji wierzyciel hipoteczny realizuj¹cy przys³uguj¹ce mu prawo
z nieruchomo�ci d³u¿nika rzeczowego zosta³by pozbawiony mo¿liwo�ci
zaspokojenia dalszej czê�ci nale¿no�ci.

Jest jednak inaczej, ustawodawca wprowadza zdanie trzecie do prze-
pisu art. 1025 § 3 k.p.c., obejmuj¹c hipotek¹ wskazan¹ w zdaniu drugim
czê�æ nale¿no�ci niezaspokajanych w kategorii pi¹tej, przesuwaj¹c jedynie
jej zaspokojenie do kategorii dziesi¹tej. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia
wierzycielowi hipotecznemu dochodzenie pozosta³ej czê�ci nale¿no�ci od
w³a�ciciela nieruchomo�ci, który nie jest jego d³u¿nikiem osobistym. Ta
czê�æ nale¿no�ci zostanie zaspokojona w kategorii dziesi¹tej.

Mo¿liwo�æ zaspokajania nale¿no�ci z obci¹¿onej rzeczy, która nie jest
w³asno�ci¹ d³u¿nika osobistego, jest konsekwencj¹ zasady, zgodnie z któr¹
wierzyciel hipoteczny mo¿e zaspokoiæ zabezpieczon¹ wierzytelno�æ z ob-
ci¹¿onej nieruchomo�ci bez wzglêdu na to, czyj¹ sta³a siê w³asno�ci¹.
Skoro ustawodawca umo¿liwia wierzycielowi zaspokojenie nale¿no�ci
z tytu³u odsetek za okres przewy¿szaj¹cy dwa lata przed przys¹dzeniem
w³asno�ci oraz koszty postêpowania w wysoko�ci przewy¿szaj¹cej dziesi¹t¹
czê�æ kapita³u z sumy uzyskanej ze sprzeda¿y obci¹¿onej rzeczy, lokuj¹c
te nale¿no�ci w kategorii dziesi¹tej, to takie rozwi¹zanie potwierdza tezê,
¿e opisywane nale¿no�ci s¹ równie¿ zabezpieczone hipotek¹, tyle ¿e
zaspokojenie ich z sumy uzyskanej z egzekucji z obci¹¿onej rzeczy nastêpuje
nie w tej samej kategorii, co nale¿no�æ g³ówna, lecz kategorii ni¿szej8.
Zawsze jednak zaspokojenie nastêpuje z ceny uzyskanej ze sprzeda¿y
obci¹¿onej rzeczy.

Za s³uszno�ci¹ przedstawionej tezy przemawia równie¿ porównanie
dotychczas obwi¹zuj¹cej tre�ci art. 1025 § 3 k.p.c. z aktualnym stanem

7 Warunkiem ulokowania w kategorii dziewi¹tej wierzytelno�ci o odsetki i koszty
dochodzenia nale¿no�ci przys³uguj¹cych wierzycielowi osobistemu w zakresie niezaspo-
kojonym w kategorii pi¹tej jest prowadzenie egzekucji przez tego wierzyciela, to znaczy
z³o¿enia wniosku o wszczêcie egzekucji lub przy³¹czenie siê do niej. Tak J. J a n k o w s k i,
[w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2002, s. 337.
8 Odmiennie J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka�, s. 366.
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prawnym. W dotychczas obowi¹zuj¹cym przepisie art. 1025 § 3 zd. 2
i 3 k.p.c. ustawodawca, wskazuj¹c, ¿e w tej samej kategorii co nale¿no�æ
g³ówna zabezpieczona hipotek¹ zostaj¹ zaspokojone odsetki za dwa ostatnie
lata przed przys¹dzeniem w³asno�ci i koszty postêpowania do wysoko�ci
dziesi¹tej czê�ci kapita³u, nie u¿ywa³ zwrotu, z którego mia³oby wynikaæ,
i¿ tylko w tym zakresie odsetki i koszty s¹ objête zabezpieczeniem. Wrêcz
przeciwnie, w zdaniu trzecim ustawodawca stwierdza³, ¿e pozosta³e odsetki
i koszty, niezaspokojone w kategorii, w której zaspokajana by³a nale¿no�æ
g³ówna zabezpieczona hipotek¹, s¹ zaspokajane w kategorii dziesi¹tej, a co
za tym idzie, równie¿ te nale¿no�ci mie�ci³y siê w granicach zabezpie-
czenia, tyle ¿e zaspokajane by³y w dalszej kategorii. W obecnie obowi¹-
zuj¹cym stanie prawnym ustawodawca, pos³uguj¹c siê w art. 1025 § 3
zd. 2 k.p.c. zwrotem �w granicach zabezpieczenia�, wprost wskazuje,
¿e zabezpieczeniem hipotecznym objête s¹ wy³¹cznie te nale¿no�ci, które
s¹ zaspokajane w tej samej kategorii co nale¿no�æ g³ówna, a nale¿no�ci
o �wiadczenia uboczne �nieobjête zabezpieczeniem� s¹ zaspokajane
w kategorii dziesi¹tej.

Reasumuj¹c tê czê�æ rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, i¿ przepisy kodeksu
postêpowania cywilnego, w dotychczas obowi¹zuj¹cej tre�ci, nie okre-
�laj¹ granic nale¿no�ci zabezpieczonych hipotecznie, oznaczaj¹ jedynie
kolejno�æ ich zaspokajania. St¹d wniosek, ¿e hipoteka zabezpiecza odsetki
nale¿ne równie¿ za okres przewy¿szaj¹cy dwa lata przed przys¹dzeniem
w³asno�ci oraz koszty ponad dziesi¹t¹ czê�æ kapita³u, a granice ich
zabezpieczenia w zakresie odsetek, zgodnie z przepisem art. 69 u.k.w.h.,
wyznacza jedynie termin ich przedawnienia.

Zakres nale¿no�ci zabezpieczonych hipotek¹ ustanowion¹ przed
dniem 20 lutego 2001 r. w przypadku wszczêcia egzekucji po dniu
19 lutego 2011 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r., do hipotek
powsta³ych przed dniem wej�cia w ¿ycie ustawy stosuje siê przepisy
dotychczasowe, a co za tym idzie, przepis art. 69 u.k.w.h. w brzmieniu
dotychczasowym. Powstaje jednak w¹tpliwo�æ, jakie przepisy wyzna-
czaj¹ granice zabezpieczenia, o których mowa w art. 69 u.k.w.h., skoro
ten przepis odsy³a³ do przepisów kodeksu postêpowania cywilnego,
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a zgodnie z art. 12 ww. ustawy do podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji
przedmiotu obci¹¿onego hipotek¹ w postêpowaniach egzekucyjnych
wszczêtych po wej�ciu w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej stosuje siê przepisy
w brzemieniu nadanym t¹ ustaw¹ (przepisy po nowelizacji). Omawiana
nowelizacja zmieni³a równie¿ tre�æ art. 1025 § 3 k.p.c. Innymi s³owy,
czy granice zabezpieczenia hipoteki powsta³ej przed nowelizacj¹, w przy-
padku wszczêcia egzekucji z nieruchomo�ci po nowelizacji, wyznaczane
s¹ now¹ tre�ci¹ art. 1025 § 3 k.p.c., czy te¿ w takim przypadku granice
zabezpieczenia oznaczane s¹ dotychczasow¹ tre�ci¹ art. 1025 § 3 k.p.c.,
mimo i¿ egzekucja z obci¹¿onej nieruchomo�ci zosta³a wszczêta po wej�ciu
w ¿ycie przepisów nowelizuj¹cych hipotekê.

Rzecz jest o tyle istotna, ¿e w przypadku przyjêcia, ¿e odes³anie zawarte
w art. 69 u.k.w.h. winno odnosiæ siê do ju¿ znowelizowanego przepisu
art. 1025 § 3 k.p.c., w kategorii pi¹tej wierzyciel hipoteczny hipoteki
powsta³ej przed dniem 20 lutego 2011 r. uzyska³by zaspokojenie nie-
przedawnionych odsetek i przyznanych kosztów postêpowania w pe³nej
wysoko�ci (obecna tre�æ art. 1025 § 3 k.p.c. nie zawê¿a nale¿no�ci
odsetkowej do dwóch lat przed przys¹dzeniem w³asno�ci i do dziesi¹tej
czê�ci kapita³u odno�nie do przyznanych kosztów). Gdyby do zakresu
zabezpieczenia stosowaæ dotychczasowe przepisy ustawy o ksiêgach
wieczystych, w tym dotychczasowe przepisy, do których odsy³a³y ww.
przepisy, wierzyciel hipoteczny hipoteki powsta³ej przed wskazan¹ dat¹
w egzekucji wszczêtej po tej dacie w kategorii pi¹tej uzyska³by zaspo-
kojenie nale¿no�ci o odsetki jedynie za dwa lata przed przys¹dzeniem
w³asno�ci, a nale¿no�æ o przyznane koszty w zakresie dziesi¹tej czê�ci
kapita³u.

Wydaje siê, ¿e stosowanie dotychczasowych przepisów ustawy o ksiê-
gach wieczystych i hipotece, w przypadku gdy ich tre�æ by³a uzupe³niana
przepisami innych ustaw, oznacza, i¿ w tym zakresie nale¿y stosowaæ
równie¿ dotychczasowe przepisy, do których odsy³a³y przepisy ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece. Skoro dotychczasowa tre�æ przepisu
art. 69 u.k.w.h. wskazywa³a, ¿e granice zabezpieczenia s¹ okre�lone
w odrêbnych przepisach, to stosowanie przepisu art. 69 u.k.w.h. w do-
tychczasowej tre�ci oznacza równie¿, i¿ w dotychczasowej tre�ci winno
siê stosowaæ przepisy wype³niaj¹ce tre�æ ww. przepisu, tj. art. 1025 § 3
k.p.c. w tre�ci obowi¹zuj¹cej do dnia 19 lutego 2011 r.
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Za takim rozwi¹zaniem przemawia równie¿ to, ¿e zakres zabezpiecze-
nia hipotecznego nale¿y do tre�ci hipoteki, a co za tym idzie, stanowi
element instytucji prawa materialnego, w przeciwieñstwie do przywilejów
egzekucyjnych, które zawieraj¹ w sobie elementy prawnoprocesowe.
Regulacja zawarta w art. 1025 § 3 k.p.c., w brzmieniu sprzed nowelizacji,
mimo umieszczenia jej w kodeksie postêpowania cywilnego ma charakter
materialnoprawny wyznaczaj¹cy granice zabezpieczenia. W przeciwieñ-
stwie do regulacji prawnoprocesowych, skutki prawne zdarzeñ cywil-
noprawnych winno siê oceniaæ wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w chwili
zdarzenia9. Skoro do hipotek powsta³ych przed dniem 20 lutego 2011 r.
winno stosowaæ siê dotychczasowe przepisy ustawy o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece, to równie¿ nale¿y stosowaæ do tych hipotek dotych-
czasowe przepisy materialnoprawne, do których odsy³a³y przepisy przy-
wo³ywanej ustawy. Poszerzanie zakresu zabezpieczenia o pe³ne
nieprzedawnione odsetki stanowi³oby naruszenie wyra¿onej w art. 3 k.c.
zasady zakazu dzia³ania ustawy wstecz. Wierzyciele hipotek korzystaj¹-
cych z dalszego pierwszeñstwa uzyskaliby mniejsze zaspokojenie na skutek
rozszerzania zakresu zabezpieczenia hipotek korzystaj¹cych z wy¿szego
pierwszeñstwa tylko dlatego, ¿e egzekucja z obci¹¿onej nieruchomo�ci
zosta³a wszczêta po dniu 19 lutego 2011 r.

Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e wype³niaj¹c odes³anie zawarte w art.
69 u.k.w.h. w dotychczasowym brzemieniu znowelizowan¹ tre�ci¹ art.
1025 § 3 k.p.c, w istocie nie mo¿na by³oby ustaliæ zakresu zabezpieczenia.
Dotychczasowa tre�æ art. 69 u.k.w.h. i obecna tre�æ art. 1025 § 3 k.p.c.
nie koresponduj¹ ze sob¹. Przepis art. 69 u.k.w.h. stanowi³, i¿ granice
zabezpieczenia przewidziane s¹ w odrêbnych przepisach. Obecna tre�æ
art. 1025 § 3 k.p.c. równie¿ stanowi, ¿e w kategorii pi¹tej ulegaj¹ za-
spokojeniu wszystkie �wiadczenia objête zabezpieczeniem na mocy od-
rêbnych przepisów. O jakie �odrêbne przepisy� w takim przypadku chodzi,
skoro zarówno art. 69 u.k.w.h. w poprzednim brzmieniu, jak i art. 1025
§ 3 k.p.c. w obecnym brzmieniu do nich odsy³a. Przyjêcie tezy, ¿e na
skutek dokonanych zmian dotychczasowa tre�æ art. 69 u.k.w.h. odsy³a
do obecnej tre�ci art. 1025 § 3 k.p.c. uniemo¿liwia ustalenie zakresu
zabezpieczenia.

9 A. Wo l t e r, Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 1968, s. 78.
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Warto równie¿ wskazaæ, i¿ prowadzenie odmiennej ni¿ zaprezentowa-
na wyk³adni ww. przepisów oznacza³oby, ¿e zakres zabezpieczenia hi-
potek¹ powsta³¹ przed dniem 20 lutego 2011 r. jest ró¿ny w zale¿no�ci
od tego, w jakiej chwili wszczynana jest egzekucja. Ró¿nicowanie sytuacji
prawnych wierzycieli hipotecznych hipotek powsta³ych pod rz¹dem
dotychczasowych przepisów wy³¹cznie od tego, w jakiej chwili wszczy-
nana jest egzekucja, stanowi³oby naruszenie konstytucyjnej zasady rów-
no�ci wobec prawa.

Reasumuj¹c, zakres zabezpieczenia hipoteki powsta³ej przed dniem 20
lutego 2011 r., w przypadku egzekucji wszczêtej po dniu 19 lutego 2011 r.,
jest oznaczony art. 69 u.k.w.h. i art. 1025 § 3 k.p.c. w brzmieniu
dotychczasowym. W omawianej sytuacji aktualne pozostaj¹ wy¿ej przed-
stawione rozwa¿ania dotycz¹ce zakresu nale¿no�ci zabezpieczonych
hipotek¹ powsta³¹ przed dniem 20 lutego 2011 r. w przypadku wszczêcia
egzekucji z obci¹¿onej nieruchomo�ci przed tym dniem.

Zakres zabezpieczenia hipoteki powsta³ej po wej�ciu w ¿ycie
ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r.

Nowelizacja ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece dokonana ustaw¹
z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieni³a charakter hipoteki. Mówi¹c w skrócie,
obecnie ustawodawca nie przewiduje mo¿liwo�ci ustanawiania hipoteki
�zwyk³ej�. Hipoteki ustanawiane od dnia 20 lutego 2011 r. zbli¿one s¹
swym charakterem do dotychczas istniej¹cej instytucji hipoteki kaucyjnej.

W obecnym stanie prawnym zakres nale¿no�ci zabezpieczonych
hipotek¹ nie jest wyznaczany �odrêbnymi przepisami�, lecz przepisem art.
69 u.k.w.h., co wprost wynika z tre�ci art. 1025 § 3 zd. 2 k.p.c.

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym przepisem art. 1025 § 1 k.p.c.
nale¿no�æ zabezpieczona hipotek¹ zaspokajana jest w kategorii pi¹tej. Z mocy
art. 1025 § 3 k.p.c., z pierwszeñstwa równego nale¿no�ciom kategorii
pi¹tej korzystaj¹ wszystkie roszczenia o �wiadczenia uboczne objête
zabezpieczeniem na mocy odrêbnych przepisów. Roszczenia o �wiadcze-
nia uboczne nieobjête zabezpieczeniem zaspokaja siê w kategorii dziesi¹tej,
chyba ¿e nale¿no�æ podlega³aby zaspokojeniu w kategorii wcze�niejszej.
Tre�æ ww. przepisu jednoznacznie wskazuje, ¿e obecnie zakres zabez-
pieczenia hipotek¹ nie jest uregulowany przepisem art. 1025 § 3 k.p.c.,
lecz przepisami odrêbnymi, tj. przepisem art. 68 § 1 i 2 i art. 69 u.k.w.h.
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Zgodnie z pierwszym z powo³anych przepisów hipoteka zabezpiecza
wierzytelno�æ pieniê¿n¹ do oznaczonej sumy zabezpieczenia. Z mocy
drugiego z ww. przepisów, w granicach oznaczonej sumy zabezpieczenia
hipoteka zabezpiecza roszczenie o odsetki oraz przyznane koszty postê-
powania, jak równie¿ inne roszczenia o �wiadczenia uboczne, je¿eli zosta³y
wymienione w dokumencie stanowi¹cym podstawê wpisu hipoteki do
ksiêgi wieczystej. Z tre�ci cytowanych przepisów wynika, i¿ hipoteka
zabezpiecza nale¿no�ci jedynie maksymalnie do sumy zabezpieczenia
wskazanej we wpisie hipoteki.

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ redakcja art. 69 u.k.w.h. wskazuje na to,
¿e z mocy prawa objêta zabezpieczeniem jest nale¿no�æ g³ówna, odsetki
i koszty postêpowania. Nie ma potrzeby wskazywania w dokumencie
stanowi¹cym podstawê wpisu hipoteki do ksiêgi wieczystej odsetek i kosz-
tów postêpowania, poniewa¿ te nale¿no�ci pozostaj¹ objête zabezpiecze-
niem z mocy art. 69 u.k.w.h. Tre�æ art. 69 u.k.w.h. wyra�nie stwierdza,
i¿ wskazanie nale¿no�ci ubocznych w dokumencie stanowi¹cym podsta-
wê wpisu, jako warunku objêcia tych nale¿no�ci zabezpieczeniem, do-
tyczy wy³¹cznie �innych� nale¿no�ci ubocznych ni¿ odsetki i koszty
postêpowania10.

Ustawodawca, w przeciwieñstwie do poprzednio obowi¹zuj¹cej re-
gulacji, nie wskazuje, czy odsetkom objêtym zabezpieczeniem musi
przys³ugiwaæ przymiot zaskar¿alno�ci (odsetki nieprzedawnione). Pomi-
niêcie w obecnej tre�ci art. 69 u.k.w.h. kryterium nieprzedawnienia oznacza,
¿e zabezpieczeniem s¹ objête równie¿ przedawnione odsetki. Sam fakt,
i¿ zgodnie z art. 77 zdanie drugie u.k.w.h. ustawodawca przewiduje
wy³¹czenie uprawnienia do zaspokojenia z nieruchomo�ci obci¹¿onej
hipotek¹ przedawnionych nale¿no�ci ubocznych, nie oznacza, ¿e przedaw-
nione nale¿no�ci uboczne nie s¹ objête zabezpieczeniem. Przedawnienie
uwzglêdnia siê jedynie na zarzut (art. 117 § 2 k.c.), a � co za tym idzie
� w przypadku niepodniesienia zarzutu przedawnienia przez d³u¿nika (w³a-
�ciciela obci¹¿onej nieruchomo�ci) przedawnione nale¿no�ci uboczne bêd¹
objête zabezpieczenie, je�li mieszcz¹ siê w sumie hipoteki (art. 69 u.k.w.h.)11.

10 M. K u æ k a, Hipoteka po nowelizacji, Warszawa 2001, s. 185; T. C z e c h, Uwagi
do nowelizacji przepisów o hipotece, Przegl¹d Legislacyjny 2009, s. 154.
11 £. P r z y b o r o w s k i, Hipoteka po nowelizacji, Warszawa 2011, s. 185
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Organ egzekucyjny, sporz¹dzaj¹c plan podzia³u, winien z urzêdu
uwzglêdniæ w planie wierzyciela hipotecznego, chocia¿by w chwili spo-
rz¹dzenia planu nie dysponowa³ tytu³em wykonawczym (art. 1036 § 1
pkt 3  k.p.c.). W zwi¹zku z powy¿szym w planie podzia³u na nale¿no�æ
zabezpieczon¹ hipotek¹ organ egzekucyjny winien wydzieliæ sumê po-
zwalaj¹c¹ na zaspokojenie wszystkich nale¿no�ci objêtych zabezpiecze-
niem,  nie wy³¹czaj¹c przedawnionych nale¿no�ci ubocznych, poniewa¿
te s¹ objête, z mocy art. 69 u.k.w.h., zabezpieczeniem. Tak wydzielona
suma powinna byæ, zgodnie z art. 1036 § 2 k.p.c., z³o¿ona na rachunek
depozytowy s¹du do czasu uzyskania tytu³u wykonawczego przez wie-
rzyciela hipotecznego. Je�li uzyskany przez wierzyciela tytu³ wykonaw-
czy nie bêdzie obejmowaæ przedawnionych nale¿no�ci ubocznych, cho-
cia¿by z uwagi na podniesiony przez d³u¿nika zarzut przedawnienia,
uprzednio wydzielona na te nale¿no�ci suma powinna zostaæ podzielona
w taki sam sposób, jak w przypadku sumy wydzielonej na hipotekê, której
wierzytelno�æ nie istnieje. Innymi s³owy, obecnie hipoteka zabezpiecza,
w granicach sumy zabezpieczenia, przedawnione nale¿no�ci uboczne, tyle
¿e d³u¿nik co do tych nale¿no�ci mo¿e podnie�æ zarzut przedawnienia.
Je�li takiego zarzutu nie podniesie, wierzyciel bêdzie uprawniony do
zaspokojenia uprzednio przedawnionych nale¿no�ci ubocznych z przywi-
lejem i pierwszeñstwem s³u¿¹cym hipotece.

Oczywi�cie problem objêcia przedawnionych nale¿no�ci ubocznych
zakresem zabezpieczenia nie wystêpuje w przypadku, gdy ju¿ na etapie
sporz¹dzania planu podzia³u wierzyciel hipoteczny dysponuje tytu³em
wykonawczym obejmuj¹cym uprzednio przedawnione nale¿no�ci ubocz-
ne. Objêcie przedawnionych nale¿no�ci ubocznych tytu³em wykonaw-
czym skutkuje uzyskaniem przymiotu zaskar¿alno�ci, co oznacza, i¿ te
nale¿no�ci przestaj¹ byæ przedawnione.

Konieczne jest równie¿ wyja�nienie, jakie odsetki, z mocy prawa, s¹
objête zabezpieczeniem, czy wskazany przepis dotyczy wy³¹cznie odsetek
ustawowych za opó�nienie, czy te¿ jego tre�ci¹ objêt¹ s¹ równie¿ odsetki
umowne (kapita³owe). W literaturze zaprezentowano pogl¹d, ¿e zakresem
zabezpieczenia objête s¹ zarówno odsetki ustawowe, jak i umowne, o ile
mieszcz¹ siê w sumie zabezpieczenia, bez potrzeby ujawniania odsetek
umownych w dokumencie stanowi¹cym podstawê wpisu hipoteki do
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ksiêgi wieczystej12. Dla uzasadnienia stawianej tezy wskazano, ¿e obecne
regulacje instytucji hipoteki nawi¹zuj¹ do uprzednio obowi¹zuj¹cych prze-
pisów o hipotece kaucyjnej, gdzie zgodnie twierdzono, i¿ nale¿no�æ o odsetki
nie musi byæ objêta wpisem, poniewa¿ zakres odpowiedzialno�æ w³a�ci-
ciela obci¹¿onej nieruchomo�ci by³ wyznaczany sum¹ zabezpieczenia.

Przedstawiony wy¿ej pogl¹d nie jest trafny. Odsetki kapita³owe, aby
mog³y zostaæ objête zabezpieczeniem, musz¹ byæ wymienione w doku-
mencie stanowi¹cym podstawê wpisu hipoteki. Objêcie z mocy ustawy
zabezpieczeniem odsetek, bez potrzeby ujawnienia w tym dokumencie,
dotyczy wy³¹cznie odsetek ustawowych za opó�nienie.

Argumentuj¹c przedstawion¹ wy¿ej tezê, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
istnieje istotna ró¿nica miêdzy charakterem prawnym odsetek ustawo-
wych za opó�nienie a charakterem prawnym odsetek kapita³owych. Otó¿
odsetki ustawowe s¹ tzw. elementem naturalnym tre�ci stosunku cywil-
noprawnego, co oznacza, ¿e strony ³¹czy obowi¹zek zap³aty ww. od-
setek, chocia¿by o tym wprost nie postanowi³y w umowie (art. 56 k.c.,
w zw. z art. 481 § 1 k.c.). Podobnie jest w przypadku roszczenia o zwrot
kosztów. Natomiast odsetki kapita³owe stanowi¹ tzw. element podmio-
towo istotny tre�ci stosunku cywilnoprawnego, co oznacza, i¿ roszczenie
o zap³atê ww. odsetek powstaje wy³¹cznie wtedy, gdy strony wprost tak
postanowi¹ w tre�ci umowy.

Je�li wol¹ ustawodawcy by³oby objêcie zabezpieczeniem hipotecznym
w granicach sumy hipoteki zarówno elementów naturalnych, jak i pod-
miotowo istotnych, zbêdne by³oby wprowadzenie w art. 69 u.k.w.h.
rozró¿nienia na odsetki i koszt, które z mocy prawa s¹ objête zabezpie-
czeniem, oraz inne nale¿no�ci, które do objêcia zabezpieczeniem wymagaj¹
ich wymienienia w dokumencie stanowi¹cym podstawê wpisu hipoteki.
Wystarczaj¹ce by³oby wskazanie, i¿ hipoteka zabezpiecza nale¿no�æ g³ówn¹
i zwi¹zane z ni¹ nale¿no�ci uboczne w granicach sumy zabezpieczenia13.
Tre�æ art. 69 u.k.w.h. jednoznacznie wskazuje, ¿e do objêcia zabezpiecze-

12 M. K u æ k a, Hipoteka�, s. 270 i nast.
13 Autor argumentuje, ¿e obecnie straci³o na znaczeniu odwo³ywanie siê do zasady

szczegó³owo�ci hipoteki, albowiem hipoteka mo¿e zabezpieczaæ ró¿ne nale¿no�ci. Do
zabezpieczenia odsetek kapita³owych nie ma potrzeby wymienienia ich w dokumencie
stanowi¹cym postawê wpisu hipoteki celem ochrony nabywców, poniewa¿ nabywca i tak
odpowiada z nieruchomo�ci maksymalnie do sumy hipoteki.
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niem innych nale¿no�ci ubocznych ni¿ odsetki i koszty konieczne jest
wymienienie ich w dokumencie stanowi¹cym podstawê wpisu hipoteki.
Sam fakt, ¿e mieszcz¹ siê one w sumie hipoteki, jest niewystarczaj¹cy.
Nie jest zatem tak, ¿e ustawodawcy obojêtne jest, jakie nale¿no�ci s¹
objête zabezpieczeniem, byleby mie�ci³y siê w sumie zabezpieczenia,
poniewa¿ na skutek zmiany charakteru hipoteki odpada argument ochrony
nabywcy, który zawsze odpowiada do sumy hipoteki. Nie ulega w¹tpli-
wo�ci, i¿ konieczno�æ wymienienia w dokumencie stanowi¹cym postawê
wpisu hipoteki innych nale¿no�ci ubocznych ma na celu ochronê osób
trzecich � nabywców obci¹¿onej nieruchomo�ci. Ustawodawcy nie jest
obojêtna ta ochrona z uwagi na maksymaln¹ granicê odpowiedzialno�ci
do sumy hipoteki. Ustawodawca, chroni¹c nabywców, wymaga, aby
czê�æ nale¿no�ci, mimo i¿ mieszcz¹ siê w sumie zabezpieczenia, by³a
wymieniona w dokumencie stanowi¹cym postawê wpisu hipoteki.

Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, czy odsetki kapita³owe s¹ równie¿
objête zabezpieczeniem z mocy prawa bez potrzeby wymienienia ich
w dokumencie stanowi¹cym postawê wpisu, nale¿y siê zastanowiæ, dla-
czego ustawodawca obj¹³ z mocy prawa zabezpieczeniem �odsetki i koszty�,
a co do pozosta³ych nale¿no�ci wprowadzi³ wymóg ich wymienienia
w dokumencie stanowi¹cym postawê wpisu.

Objêcie zabezpieczeniem z mocy prawa odsetek i kosztów wynika
z tego, ¿e nale¿no�æ o odsetki (odsetki ustawowe za opó�nienie) i koszty
jest nale¿no�ci¹, jaka powstaje z mocy prawa. Skoro ww. nale¿no�ci
powstaj¹ z mocy prawa bez potrzeby obejmowania ich tre�ci¹ o�wiad-
czeñ woli, to równie¿ z tego powodu z mocy prawa s¹ one objête
zabezpieczeniem. Nale¿no�ci wynikaj¹ z mocy powszechnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów prawa, których tre�æ winna byæ znana potencjalnemu
nabywcy. St¹d co do tych nale¿no�ci odpada argument ochrony nabywcy
realizowany przez potrzebê ujawnienia nale¿no�ci w dokumencie stano-
wi¹cym postawê wpisu.

Obowi¹zek zap³aty innych zwi¹zanych z nale¿no�ci¹ g³ówn¹ nale¿no-
�ci ubocznych nie wynika z mocy prawa, lecz z tre�ci o�wiadczeñ woli.
W zwi¹zku z powy¿szym, aby te nale¿no�ci by³y objête zabezpieczeniem,
musz¹ byæ wymienione w dokumencie stanowi¹cym postawê wpisu
hipoteki.
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Innymi s³owy, przez �odsetki i koszty�, o których mowa w art. 69
u.k.w.h., nale¿y rozumieæ wy³¹cznie te odsetki i koszty, które stanowi¹
element naturalny tre�ci stosunku cywilnoprawnego, to znaczy, których
obowi¹zek zap³aty powstaje z mocy przepisów prawa. Zatem tre�ci¹
wskazanego w art. 69 u.k.w.h. pojêcia �odsetki� objête s¹ wy³¹cznie
odsetki ustawowe za opó�nienie nale¿ne z mocy art. 481 § 1 k.c. i art.
359 § 2 k.c. Natomiast odsetki kapita³owe w zwi¹zku z tym, ¿e nale¿¹
siê wierzycielowi wy³¹cznie dlatego, ¿e zosta³y objête tre�ci¹ o�wiadczeñ
woli stron stosunku cywilnoprawnego, aby by³y objête zabezpieczeniem,
musz¹ byæ wymienione w dokumencie stanowi¹cym postawê wpisu
hipoteki.

W tej kwestii aktualne pozostaj¹ orzeczenia S¹du Najwy¿szego14,
w których wyra¿ono pogl¹d, ¿e hipoteka obejmuje z mocy ustawy odsetki
ustawowe za opó�nienie. Hipoteka zabezpiecza odsetki kapita³owe tylko
wtedy, gdy zosta³y ujawnione we wpisie.

W przeciwieñstwie do poprzednio obowi¹zuj¹cej regulacji wraz z na-
le¿no�ci¹ g³ówn¹ zabezpieczon¹ hipotek¹ w kategorii pi¹tej zaspokaja siê
pe³ne przyznane koszty postêpowania, o ile mieszcz¹ siê one w sumie
zabezpieczenia. Poprzednio obowi¹zuj¹ca regulacja ogranicza³a wysoko�æ
kosztów do dziesi¹tej czê�ci kapita³u. Obecnie ograniczenie odnosi siê do
sumy zabezpieczenia.

Pozosta³e nale¿no�ci uboczne, które z mocy dokumentu stanowi¹cego
podstawê wpisu hipoteki s¹ objête zabezpieczeniem, mog¹ dotyczyæ, jak
ju¿ wy¿ej wskazano, odsetek umownych kapita³owych, op³at, prowizji
i innych nale¿no�ci, które maj¹ charakter uboczny w stosunku do wie-
rzytelno�ci, dla zabezpieczenia której ustanowiono hipotekê.

Wierzytelno�ci zabezpieczone hipotek¹ s¹ zaspokajane w kategorii pi¹tej
wed³ug przys³uguj¹cego im pierwszeñstwa (kolejno�ci wpisu hipoteki �
art. 12 u.k.w.h.).

Odrêbnego omówienia wymaga równie¿ tre�æ zdania trzeciego art.
1025 § 3 k.p.c., zgodnie z którym roszczenia o �wiadczenia uboczne

14 Wyroki SN: z dnia 24 listopada 1998 r., I CKN 864/98 (OSNC 1999, nr 6, poz.
11); z dnia 12 marca 2003 r., III CKN 1026/00 (niepubl.); z dnia 17 marca 2004 r., II
CK 81/03 (niepubl.); uchwa³a z dnia 20 maja 2005 r., III CZP 24/05 (OSNC 2006, nr 4,
poz. 60); wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r., IV CK 451/04 (niepubl.).
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nieobjête zabezpieczeniem zaspokaja siê w kategorii dziesi¹tej, chyba ¿e
nale¿no�æ podlega³aby zaspokojeniu w kategorii wcze�niejszej. Cytowany
przepis milczy na temat nale¿no�ci wymienionej w art. 69 u.k.w.h.,
a niezaspokojonej w kategorii pi¹tej w wydzielonej w tej kategorii sumie
(sytuacja mo¿e powstaæ w przypadku, gdy sumê hipoteki wype³ni¹
przyznane koszty i odsetki, tj. nale¿no�ci które w ramach wydzielonej
kwoty s¹ zaspokajane przed nale¿no�ci¹ g³ówn¹ � art. 1026 § 2 k.p.c.).
Nale¿y przyj¹æ, i¿ w przypadku niezaspokojenia w kategorii pi¹tej nale¿-
no�ci wierzyciel hipoteczny prowadz¹cy egzekucje, je�li egzekwowany
d³u¿nik jest jego d³u¿nikiem osobistym, mo¿e zaspokoiæ sw¹ wierzytel-
no�æ w kategorii dziewi¹tej. Zawarte w ww. przepisie odes³anie do kategorii
dziesi¹tej dotyczy wy³¹cznie takiej sytuacji, w której nale¿no�ci nie pod-
lega³yby zaspokojeniu w kategoriach wcze�niejszych. Je�li egzekwowany
d³u¿nik jest d³u¿nikiem osobistym wierzyciela hipotecznego prowadz¹ce-
go egzekucjê, gdyby nie ustanowione zabezpieczenie, wierzyciel uzyska³-
by zaspokojenie wszystkich swoich nale¿no�ci w kategorii dziewi¹tej,
w tym równie¿ nale¿no�ci o przyznane koszty postêpowania i inne na-
le¿no�ci uboczne. W omawianym przypadku istnienie zabezpieczenia nie
mo¿e pogorszyæ sytuacji wierzyciela hipotecznego15.

Zawarte w art. 1025 § 3 zd. 3 k.p.c. odes³anie nale¿no�ci niezabez-
pieczonych hipotek¹ do kategorii dziesi¹tej dotyczy jedynie wierzyciela
hipotecznego niebêd¹cego wierzycielem egzekwuj¹cym, którego egze-
kwowany d³u¿nik jest d³u¿nikiem osobistym. Wierzyciel hipoteczny jest
uczestnikiem postêpowania egzekucyjnego z mocy prawa (art. 922 k.p.c.).
Je�li nie bierze aktywnego udzia³u w postêpowaniu egzekucyjnym (nie
przedk³ada tytu³u wykonawczego, ¿¹daj¹c wszczêcia egzekucji z przed-
miotu hipotek), nie jest wierzycielem egzekwuj¹cym, a co za tym idzie,
nie mo¿na przys³uguj¹cych mu nale¿no�ci zaspokajaæ w kategorii dzie-
wi¹tej (nale¿no�ci wierzycieli, którzy prowadzili egzekucjê). St¹d odes³a-
nie do kategorii dziesi¹tej. Wierzyciele hipoteczny, którego egzekwowany
d³u¿nik nie jest d³u¿nikiem osobistym, nie bêdzie uprawniony do zaspo-
kojenia w kategorii dziesi¹tej pozosta³ych, nieobjêtych zabezpieczeniem
nale¿no�ci, poniewa¿ uprawnienie tego wierzyciela do zaspokojenia siê

15 I. K u n i c k i, Podzia³ sumy uzyskanej z egzekucji, Sopot 1999, s. 116 i nast.
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z rzeczy, która nie stanowi³a w³asno�ci jego d³u¿nika osobistego, wynika
wy³¹cznie z hipoteki, a ta ogranicza siê jedynie do obci¹¿onej rzeczy
w granicach zabezpieczenia (art. 68 i art. 69 u.k.w.h.).

Poprzedni stan prawny odmiennie regulowa³ tê kwestiê. W przypadku
hipoteki zwyk³ej granicami zabezpieczenia objête by³y wszystkie nieprzedaw-
nione odsetki i przyznane koszty postêpowania. W kategorii pi¹tej koszty
by³y zaspokajane do dziesi¹tej czê�ci kapita³u, a odsetki za dwa lata przed
przys¹dzeniem w³asno�ci. Pozosta³e koszty i odsetki by³y zatem objête
zabezpieczeniem, tyle ¿e nie by³y zaspokajane w kategorii pi¹tej, co
uprawnia³o wierzyciela zaspokojenia tych nale¿no�ci w dalszej kategorii,
by³y one bowiem objête zabezpieczeniem. Obecnie zakres zabezpieczenia
jest wyznaczany sum¹ zabezpieczenia. Poza t¹ sum¹ wierzyciel nie jest
uprawniony do zaspokojenia swej wierzytelno�ci z rzeczy stanowi¹cej
w³asno�æ d³u¿nika niebêd¹cego jego d³u¿nikiem osobistym.

Dr Zbigniew Wo�niak � adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim; sêdzia
S¹du Rejonowego w Nowej Soli.


