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Podstawa wpisu do ksiêgi wieczystej
I. Wprowadzenie
Pojêcie „podstaw wpisu” w postêpowaniu wieczystoksiêgowym nie
tylko wydaje siê byæ zagadnieniem istotnym, ale rzeczywiœcie ma charakter kluczowy dla merytorycznego zakoñczenia zainicjowanego postêpowania. Nie antycypuj¹c dalszego toku rozwa¿añ ju¿ w tym miejscu
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ dotychczas przedmiotem rozwa¿añ doktrynalnych
w tym kontekœcie by³o uto¿samianie podstaw wpisu z dokumentami, na
podstawie których wpis mo¿e zostaæ dokonany1, co poci¹ga³o za sob¹
kazuistycznoœæ rozwa¿añ, a nade wszystko k³opoty w okreœleniu ogólnych zasad. Niniejsze opracowanie stanowi próbê szerszego spojrzenia
na problematykê „podstaw wpisu”, co w zamierzeniu ma doprowadziæ
do wykazania i przejrzystoœci zasad ogólnych, a co istotne, znajduje oparcie
w zastanej regulacji prawnej. Punktem wyjœciowym sk³aniaj¹cym do
dalszych rozwa¿añ s¹ pojêcia, jakimi pos³uguje siê ustawodawca w przepisach o kluczowym dla postêpowania wieczystoksiêgowego charakterze.
W art. 6262 § 3 k.p.c. ustawodawca nakazuje do wniosku do³¹czyæ
dokumenty bêd¹ce podstaw¹ wpisu, natomiast w art. 6269 k.p.c. brak
podstaw wskazuje jako jedn¹ z dwóch przyczyn oddalenia wniosku o wpis.
Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e w pierwszym z przepisów zosta³o u¿yte pojêcie
„podstaw wpisu”, a w drugim ju¿ tylko „podstaw”. Nie mo¿na tak¿e
1

Zob. na przyk³ad J. I g n a t o w i c z, J. Wa s i l k o w s k i, [w:] System prawa cywilnego, t. II, red. J. Ignatowicz, Warszawa-Wroc³aw-Kraków-Gdañsk 1977, s. 933.
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pomin¹æ art. 31 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych
i hipotece (dalej: u.k.w.h.)2, który mówi o dokumentach stanowi¹cych
podstawê wpisu. Analizuj¹c powy¿sze przepisy nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mamy
tu do czynienia z dwoma pojêciami o ró¿nym zakresie. W pierwszym
i trzecim wypadku mowa jest o podstawie wpisu jako pewnych dokumentach, ale ju¿ art. 6269 k.p.c. podstawa wpisu przybiera znacznie szerszy
zakres i jawi siê jako podstawa faktyczna rozstrzygniêcia. Do tego wniosku
musi prowadziæ rozumowanie znajduj¹ce wsparcie w pozosta³ych regulacjach, które musz¹ jako ca³oœæ tworzyæ pewien logiczny ci¹g a nade
wszystko nie stanowiæ sprzecznoœci. Gdyby bowiem przyj¹æ, ¿e art. 6269
k.p.c. mówi jedynie o podstawie wpisu jako dokumencie, to nale¿a³oby
przyj¹æ, ¿e bez takich dokumentów do³¹czonych do wniosku nie mo¿na
dokonaæ wpisu. Ale, o czym mowa bêdzie w dalszej czêœci rozwa¿añ,
wpisu – zgodnie z istniej¹c¹ regulacj¹ – mo¿na dokonaæ tak¿e jedynie na
podstawie okreœlonego przepisu prawa, bez koniecznoœci sk³adania dokumentów. Postêpowanie wieczystoksiêgowe, mimo swoistych dla niego
cech i odrêbnoœci, nie mo¿e byæ oderwane od postêpowania cywilnego
procesowego zupe³nie. Istniej¹ pewne pojêcia i instytucje wspólne, czêœciowo stosowane czy rozumiane odpowiednio. Jednym z podstawowych zagadnieñ procesu cywilnego, które ma znaczenie dla omawianej
problematyki, jak równie¿ przedstawianej tezy jest „podstawa faktyczna
rozstrzygniêcia”. Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci jej istnienie tak¿e na gruncie
postêpowania wieczystoksiêgowego, a okreœlenie, czym jest, sprowadza
siê do udzielenia odpowiedzi na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze,
jakie fakty musz¹ zostaæ dowiedzione, aby wpis zosta³ dokonany, a po
drugie, za pomoc¹ jakich œrodków dowodowych mo¿na to uczyniæ.
Zauwa¿yæ mo¿na w ten sposób istotny zwi¹zek, jaki pojawia siê miêdzy
pojêciem „podstawy faktycznej rozstrzygniêcia”, a „podstaw¹ wpisu”.
Modyfikuj¹c zawart¹ w art. 328 § 2 k.p.c. definicjê „podstawy faktycznej” stosownie do postêpowania, o jakim mowa, mo¿na powiedzieæ, ¿e
podstaw¹ wpisu s¹ fakty konieczne dla dokonania wpisu i dowody
konieczne do ich wykazania. Definicja podstawy faktycznej powództwa
zawarta w kodeksie postêpowania cywilnego ma trochê inn¹ formê ze
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wzglêdu na to, ¿e zosta³a umieszczona w przepisach dotycz¹cych uzasadnienia wyroku3. Jest w niej wyeksponowana rola s¹du w ustaleniu
tych faktów. Modyfikacje odnoœnie do definicji podstaw wpisu konieczne
s¹ z dwóch powodów:
1) nie sporz¹dza siê uzasadnienia wpisu oraz
2) w postêpowaniu wieczystoksiêgowym kognicja s¹du zosta³a ukszta³towana w sposób szczególny, co w praktyce sprawia pewne problemy,
dlatego rozwa¿ania dotycz¹ce podstaw wpisu znacznie sensowniej bêdzie
prowadziæ, nie wchodz¹c w kontrowersje wokó³ zakresu kognicji s¹du
wieczystoksiêgowego.
Mo¿na wyró¿niæ dwie koncepcje podstaw wpisu, jedn¹, opart¹ o zasadê legalizmu materialnego oraz drug¹, opart¹ o zasadê konsensu formalnego.
Zasada legalizmu materialnego zwana te¿ zasad¹ legalizmu w znaczeniu
materialnym przewiduje, ¿e podstaw¹ wpisu mo¿e byæ tylko dokument,
który w swej treœci okreœla zmianê stanu prawnego nieruchomoœci. Na
przyk³ad, w wypadku przejœcia w³asnoœci nieruchomoœci na podstawie
umowy, wpis prawa w³asnoœci mo¿e byæ dokonany tylko na podstawie
dokumentu zawieraj¹cego tê umowê4. System taki daje dosyæ du¿¹
wiarygodnoœæ praw wpisanych w ksiêdze wieczystej, poniewa¿ wpis nie
mo¿e w³aœciwie zostaæ dokonany bez podstawy materialnoprawnej, która
musi zostaæ udowodniona i to czêsto w sposób kwalifikowany, co mo¿e
byæ powodem zarzutu zbytniego formalizmu takiego rozwi¹zania.
Drugim rozwi¹zaniem jest system oparty o zasadê konsensu formalnego, wed³ug której do wpisu wystarcza dokument wskazuj¹cy z du¿ym
prawdopodobieñstwem na zmianê stanu prawnego. Najczêœciej jest to
zgoda uprawnionego, którego prawo ma byæ dotkniête wpisem. W klasycznej wersji tej zasady zgoda ta ma czysto abstrakcyjny charakter5.

3
Szerzej na ten temat: J. K l i c h - R u m p, Podstawa faktyczna rozstrzygniêcia s¹dowego w procesie cywilnym, Warszawa 1977, s. 43-47.
4
J. I g n a t o w i c z, Podstawy wpisów w ksiêgach wieczystych, Rejent 1994, nr 2,
s. 14; podobnie J. I g n a t o w i c z, J. W a s i l k o w s k i, [w:] System prawa…, s. 936 oraz
J. W a s i l k o w s k i, Znaczenie wpisu do ksiêgi wieczystej wed³ug prawa rzeczowego,
Pañstwo i Prawo 1947, nr 5/6, s. 50.
5
J. I g n a t o w i c z, Podstawy wpisów..., s. 15.
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System ten sprzyja przyœpieszeniu postêpowania. Niemniej jednak nie daje
ca³kowitej pewnoœci, ¿e zasz³y wszystkie przes³anki konieczne do zmiany
stanu prawnego.
Nale¿y podkreœliæ w tym miejscu, ¿e istotn¹ kwesti¹ w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym jest zachowanie równowagi miêdzy postulatem
szybkoœci postêpowania a zapewnieniem nale¿ytej ochrony obrotu nieruchomoœciami. Balans pomiêdzy tymi wartoœciami powoduje, ¿e czêsto
koncepcje podstaw wpisu stanowi¹ pewien kompromis miêdzy dwiema
powy¿ej przedstawionymi koncepcjami.

II. Podstawa wpisu w ujêciu prawnoporównawczym
Nasze prawo zawiera dosyæ skrótow¹ i ogóln¹ regulacjê podstaw
wpisu. W art. 31 ust. 1 u.k.w.h. okreœlono minimaln¹ formê jako dokument z podpisem notarialnie poœwiadczonym. Ustêp 2 tego¿ artyku³u
okreœla, ¿e wpis potrzebny do usuniêcia niezgodnoœci miêdzy treœci¹ ksiêgi
wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym mo¿e nast¹piæ, gdy niezgodnoœæ bêdzie wykazana orzeczeniem s¹du lub innymi odpowiednimi dokumentami. Z kolei art. 32 ust 1 u.k.w.h. stwierdza, ¿e do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomoœci wystarcza dokument
obejmuj¹cy oœwiadczenie w³aœciciela o ustanowieniu tego prawa. Natomiast do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument
obejmuj¹cy oœwiadczenie woli w³aœciciela o ustanowieniu tego prawa albo
obejmuj¹cy zgodê na wpis roszczenia, a regulacjê tê stosuje siê odpowiednio do wpisu przeniesienia hipoteki i ustêpstwa pierwszeñstwa, a gdy
ustêpstwem pierwszeñstwa maj¹ byæ dotkniête prawa innej jeszcze osoby,
potrzebny jest tak¿e dokument obejmuj¹cy zgodê tej osoby (art. 32 ust. 2
u.k.w.h.). Ustêp 3 art. 32 stwierdza, ¿e zgoda na dokonanie wpisu nie
mo¿e byæ uzale¿niona od warunku lub terminu. S¹ to jedyne przepisy,
które wprost reguluj¹ ogólne zagadnienia zwi¹zane z wpisem.
W prawie szwajcarskim regulacja ta jest nieco bardziej przejrzysta. Art.
965 ZGB6 stwierdza, ¿e wpisy w ksiêdze wieczystej, takie jak wpis,
zmiana i wykreœlenie, mog¹ byæ dokonywane tylko i wy³¹cznie na podstawie
wykazania prawa rozporz¹dzania danym prawem i podstawy prawnej.

6
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Wykazanie prawa rozporz¹dzania polega na udowodnieniu, ¿e osoba
podejmuj¹ca czynnoœæ jest wpisana jako uprawniona do ksiêgi wieczystej
albo od takowej posiada pe³nomocnictwo. Wykazanie podstawy prawnej
polega na udowodnieniu, ¿e dla danej czynnoœci zosta³a zachowana nale¿yta
forma. Natomiast art. 966 ZGB nakazuje wniosek o wpis oddaliæ, je¿eli
dowody powy¿szego nie zostan¹ do niego do³¹czone. Podstawami wpisu
s¹ tam czynnoœæ prawna, decyzja administracyjna, wyrok albo ustawa7.
Uszczegó³owienie podstaw wpisu znajduje siê w rozporz¹dzeniu wykonawczym (Grundbuchverordnung8 cytowane dalej GBV, miêdzy innymi
art. 18-22 GBV), gdzie przedstawia siê odpowiednie dokumenty we
wskazanych wypadkach, ale wed³ug opinii doktryny nie tworzy to zamkniêtego katalogu podstaw wpisu9.
W prawie niemieckim kwestiê podstaw wpisu reguluje § 19 GBO10
„Wpis nastêpuje na podstawie zgody osoby, której prawo ma byæ wpisem
dotkniête”. Nastêpne paragrafy zawieraj¹ wyj¹tki od tej zasady. Jednak¿e
ogóln¹ zasad¹ jest, ¿e do wpisu konieczna jest zgoda osoby wpisanej jako
uprawniona do rozporz¹dzania11. Minimum formy okreœla § 29 GBO
stwierdzaj¹c, ¿e podstaw¹ wpisu mog¹ byæ tylko dokumenty urzêdowe
b¹dŸ urzêdowo poœwiadczone.
W prawie austriackim podstawy wpisu reguluje § 94 ust. 1 Allgemeines Grundbuchsgesetz (dalej: GBG)12, który wskazuje cztery warunki
dokonania wpisu:
1. Z ksiêgi wieczystej nie wynikaj¹ ¿adne przeszkody do wpisu.
2. Nie ma w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o zdolnoœæ bycia stron¹ postêpowania lub zdolnoœæ rozporz¹dzania.
3. ¯¹danie wniosku znajduje uzasadnienie w do³¹czonych do niego
dokumentach.
4. Do³¹czone dokumenty maj¹ odpowiedni¹ formê.
7

D. Z o b l, Grundbuchrecht, Zurych 1999, s. 179.
Z 10.02.1910 r. (SR 211.432.1).
9
D. Z o b l, Grundbuchrecht..., s. 179.
10
Grundbuchordnung (RGBl. I 1073) cytowane jako GBO.
11
D. E i c k m a n n, Grundbuch – Verfaharensrecht: ein Lehrbuch, Bielefeld 1994,
s. 85-87; 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. 177-181; W. B ö h r i n g e r, Besonderheiten des deutschen Grundbuchsystems, referaty z VII estoñskich dni ksi¹g wieczystych i notariatu, Tallin 2000, s. 92.
12
BGBl 1955/39.
8
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Jak widaæ regulacja austriacka, bardzo wyraŸnie formu³uje przes³anki
wpisu, w jednym rzêdzie stawiaj¹c podstawy (3 i 4) i przeszkody (1 i 2).
GBG rozró¿nia dwa rodzaje wpisów – wpis stanowczy i prenotacjê13.
Ogólne zasady dotycz¹ce podstaw normuj¹ § 26 i 27 GBG. Dokument
musi byæ sporz¹dzony w odpowiedniej formie. Je¿eli dotyczy on nabycia
lub zmiany prawa rzeczowego, musi obejmowaæ równie¿ podstawê prawn¹
tej czynnoœci. Obostrzenie odnosi siê tak¿e do okreœlenia miejsca i daty
jego sporz¹dzenia oraz osób dokonuj¹cych czynnoœci. Dokumenty nie
mog¹ mieæ tak¿e widocznych braków os³abiaj¹cych ich wiarygodnoœæ.
Jeœli chodzi o wpis stanowczy, dodatkowe wymogi takich dokumentów
okreœlaj¹ § 31-34 GBG. Musz¹ byæ to dokumenty urzêdowe lub z podpisem
poœwiadczonym, a nadto zawieraæ dok³adne oznaczenie nieruchomoœci
lub prawa, których ma dotyczyæ wpis, a tak¿e zgodê na wpis stanowczy.
Zgoda nie stanowi tu samodzielnej podstawy wpisu, ma byæ tylko wyrazem
woli stron na bezwarunkow¹ zmianê stanu prawnego. Je¿eli dokumenty
nie spe³niaj¹ wszelkich wymogów z § 31-34 GBG, stanowiæ mog¹ tylko
podstawê prenotacji. Pomimo tak szczegó³owej regulacji prawnej w doktrynie austriackiej wskazuje siê na pewne niedoci¹gniêcia, np. brak wymogu
zamieszczania adresów stron w umowach14.
W angielskim Land Registration Act z 2002 roku (cytowany dalej jako
LRA 2002) wyró¿niæ mo¿na dwa rodzaje podstaw wpisu. Akt ten rozró¿nia pierwszy wpis oraz wpisy dotycz¹ce zarejestrowanych nieruchomoœci. W przypadku pierwszej rejestracji wyraŸnie jest okreœlone, jakiego
rodzaju dokumenty wnioskodawca ma dostarczyæ, jednak¿e organ rejestruj¹cy ma prawo za¿¹daæ innych dokumentów. W razie ich braku
dopuszcza siê inne dowody15, np. odpowiednie kopie dokumentów16.
13

GBG rozró¿nia dwa rodzaje wpisów Einverleibung und Vormerkung. Jeœliby t³umaczyæ dos³ownie – „wcielenie, aneksja” i „zastrze¿enie”. Pierwsze okreœlenie niezbyt dobrze
oddaje istotê wpisu stanowczego, natomiast „ zastrze¿enie” w prawie polskim u¿ywane jest
na okreœlenie zastrze¿enia pierwszeñstwa, tak samo jak w prawie niemieckim (§ 883 BGB).
Dlatego te¿ lepiej stosowaæ terminologiê u¿ywan¹ w dawnym zaborze austriackim Einverleibung – wpis stanowczy oraz Vormerkung – prenotacja. Gwoli œcis³oœci GBG zna równie¿
trzeci rodzaj wpisów Anmerkung – adnotacjê, ale problematyka ta zostanie tu pominiêta.
14
W.H. R e c h b e r g e r, L. B i t t n e r, Grundbuchsrecht, Wien 1999, s. 136-143.
15
C. H a r p u m, J. B i g n e l l, Registered Land. Law and Practice under the Land
Registration Act 2002, Bristol 2004, s. 30-32.
16
Land Registration Rules z 2003 roku (dalej: LRR 2003) rule 213.
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Natomiast, je¿eli chodzi o wpisy dotycz¹ce zarejestrowanych nieruchomoœci regulacja jest tu bardziej rygorystyczna. Wymaga siê, aby dokumenty maj¹ce stanowiæ podstawê wpisu by³y z³o¿one w oryginale lub
poœwiadczonej albo urzêdowej kopii17. Nie ma tu wymogu minimum formy,
co do zasady czynnoœci s¹ dokonywane w formie pisemnej b¹dŸ w pewnych wypadkach w formie dokumentów podpisanych w obecnoœci
œwiadków18. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ca³y obrót nieruchomoœciami odbywa
siê za poœrednictwem podmiotów profesjonalnych (conveyancer), st¹d
te¿ wynika specyfika systemów anglosaskich.
Na podstawie powy¿szego krótkiego porównania mo¿na stwierdziæ,
¿e problematyka podstaw wpisu w prawie polskim uregulowana jest dosyæ
skrótowo, a przecie¿, o czym mowa by³a we wstêpnej czêœci rozwa¿añ
i co nie powinno podlegaæ ¿adnym w¹tpliwoœciom, jest to najistotniejszy
punkt decyduj¹cy o rozstrzygniêciu merytorycznym s¹du. Ogólne regulacje daj¹ wprawdzie elastycznoœæ, ale te¿ zbyt du¿a swoboda decyzyjna
mo¿e staæ siê przyczyn¹ niejednolitoœci orzecznictwa i k³opotów w wypracowaniu zasad.

III. Zasada legalizmu materialnego
Przepis art. 31 ust. 2 u.k.w.h. stanowi: „Wpis potrzebny do usuniêcia
niezgodnoœci miêdzy treœci¹ ksiêgi wieczystej a rzeczywistym stanem
prawnym mo¿e nast¹piæ, gdy niezgodnoœæ bêdzie wykazana orzeczeniem
s¹du lub innymi odpowiednimi dokumentami”.
Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece
rozró¿nia dwa rodzaje niezgodnoœci:
1) miêdzy treœci¹ ksiêgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
oraz
2) miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze
wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Najlepiej widaæ to rozró¿nienie na przyk³adzie regulacji rêkojmi. Artyku³
23 pr. rzecz. omawian¹ przes³ankê rêkojmi okreœla³ jako niezgodnoœæ
treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Obecnie w art. 5
u.k.w.h. definiuj¹cym rêkojmiê u¿yto drugiego z tych okreœleñ. Wed³ug
17
18

C. H a r p u m, J. B i g n e l l, Registered Land..., s. 277-278.
Dictionary of Law, Oxford 2003 s. 139.
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S. Rudnickiego zmiana ta ma podkreœlaæ, ¿e niezgodnoœæ mo¿e dotyczyæ
tylko stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej19. Na tle dawnego okreœlenia w literaturze pojawi³y siê równie¿ g³osy, ¿e rêkojmia
obejmuje tak¿e opisy nieruchomoœci zawarte w ksiêgach wieczystych20.
Wskazaæ nale¿y w takim uk³adzie, ¿e pojêcie treœci ksiêgi wieczystej
zawiera w sobie pojêcie stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej, a tak¿e dane faktyczne zawarte w ksiêdze wieczystej. Dlatego te¿
przepis art. 31 ust. 2 u.k.w.h. mo¿e dotyczyæ niezgodnoœci w dziale I-O,
jednak¿e w takim wypadku zastosowanie znajd¹ art. 26 i 27 u.k.w.h.
W literaturze powszechnie przyjmuje siê rozró¿nienie niezgodnoœci ze
wzglêdu na moment powstania oraz sposób powstania. Wed³ug pierwszego podzia³u wyró¿niæ mo¿na niezgodnoœæ pierwotn¹, to jest tak¹, gdy
wpisano stan prawny nieodpowiadaj¹cy rzeczywistemu i nastêpcz¹, gdy
po wpisie stan prawny uleg³ zmianie pozaksiêgowo21. Ze wzglêdu na
sposób powstania wyró¿nia siê niezgodnoœæ polegaj¹c¹ na omy³ce w treœci wpisu, wpisie prawa nieistniej¹cego lub bez podstawy prawnej oraz
nieujawnieniu istniej¹cego prawa22.
Pojêcie niezgodnoœci obejmuje bardzo szeroki zakres wypadków. Bior¹c
pod uwagê, ¿e stan prawny nieruchomoœci, co do zasady, w naszym
systemie zmienia siê bez koniecznoœci wpisu, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e na
podstawie wykazania niezgodnoœci miêdzy treœci¹ ksiêgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym mo¿na dokonaæ wiêkszoœci wpisów. Z braku
innych przepisów nale¿y art. 31 ust. 2 u.k.w.h. uznaæ za podstawow¹
regulacjê podstaw wpisu. Wynika z niego, ¿e podstawami wpisu s¹
orzeczenia s¹dowe lub inne dokumenty stanowi¹ce dowód niezgodnoœci
19

S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach…, s. 36.
W. P r ¹ d z y ñ s k i, Rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych, Przegl¹d Notarialny 1948, nr 9/10, s. 221-222.
21
S. H e j m o w s k i, Nieprawdziwoœæ ksiêgi wieczystej, Poznañ 1932, s. 14-19;
A. S z p u n a r, Roszczenie o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym, Rejent 1997, nr 12, s. 12; J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994,
s. 312; J. I g n a t o w i c z, J. W a s i l k o w s k i, [w:] System prawa…, s. 909. Podzia³ ten
ma du¿e znaczenie, je¿eli chodzi o powództwo z art. 10 u.k.w., na ogó³ przy niezgodnoœci
nastêpnej nie ma potrzeby stosowania go, wystarcza wniosek o ujawnienie zmiany stanu
prawnego.
22
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. 38; J. S y s i a k, Rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych, Rejent 1994, nr 12, s. 90-92.
20
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miêdzy treœci¹ ksiêgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Mog¹
one byæ dowodami zmiany stanu prawnego nieruchomoœci ujawnionego
w ksiêdze wieczystej lub innych przypadków niezgodnoœci tego stanu
z rzeczywistym stanem prawnym. Analizowany przepis stanowi wyraz
legalizmu materialnego w naszym systemie, poniewa¿ uzale¿nia wpis od
dowodu na niezgodnoœæ stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e omawiany przepis dopuszcza wykazanie
stanu niezgodnoœci tylko i wy³¹cznie za pomoc¹ orzeczenia s¹du lub
innych odpowiednich dokumentów. Wymogi stawiane tym dokumentom
zostan¹ omówione w dalszej czêœci opracowania.
Bardzo podobnie do naszego art. 31 ust 2 u.k.w.h. brzmi § 22 GBO,
który stanowi, ¿e do sprostowania ksiêgi wieczystej konieczne jest
wykazanie jej niezgodnoœci. W razie wykazania niezgodnoœci nie jest
konieczna zgoda przewidziana w § 19 GBO, jednak w systemie niemieckim jest to wyj¹tek od ogólnej zasady wyra¿onej w § 19 GBO23. Warto
jednak zauwa¿yæ, ¿e w nauce niemieckiej podkreœla siê koniecznoœæ
wykazania niezgodnoœci w sposób bezsporny za pomoc¹ dokumentów
stanowi¹cych w odpowiedniej formie dowód stanu materialnoprawnego
nieruchomoœci, a w razie braku takich dokumentów pozostaje tylko
powództwo o uzgodnienie ksiêgi wieczystej24.

IV. Wyj¹tki od zasady legalizmu materialnego
Jak s³usznie zauwa¿y³ J. Ignatowicz zasad¹ w naszym systemie jest
legalizm materialny z pewnymi wyj¹tkami na rzecz zasady konsensu
formalnego. Wyj¹tek taki stanowi mo¿liwoœæ dokonania wpisu na podstawie oœwiadczeñ tylko jednej strony b¹dŸ nawet tylko zgody na dokonanie wpisu25. Przeciwne stanowisko w tej kwestii zajmuje E. Gniewek,
którego zdaniem system nasz realizuje zasadê legalizmu materialnego i w
art. 32 u.k.w.h. nie mo¿na dopatrywaæ siê wyj¹tków na rzecz zasady
23
D. Eickmann w swoim opracowaniu postêpowanie o usuniêcie niezgodnoœci (na
podstawie § 22 GBO) omawia jako jeden ze szczególnych rodzajów postêpowañ (besondere Verfahrensarten). Patrz D. E i c k m a n n, Grundbuch…, s. 245-252.
24
D. E i c k m a n n, Grundbuch…, s. 246-247.
25
J. I g n a t o w i c z, Podstawy wpisów…, s. 15, podobnie J. W a s i l k o w s k i, Znaczenie wpisu…, s. 50.
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konsensu formalnego26. Trudno jednak¿e zgodziæ siê ze stanowiskiem
tego ostatniego autora, gdy¿ brak mu oparcia w przepisach prawa. Nale¿y
przede wszystkim podkreœliæ, ¿e art. 32 ust. 2 u.k.w.h. wyraŸnie dopuszcza wpis roszczenia na podstawie samej zgody w³aœciciela. Natomiast
ograniczenie podstaw wpisu w przypadku ograniczonych praw rzeczowych do oœwiadczenia w³aœciciela – a w przypadku praw osobistych
i roszczeñ do oœwiadczenia woli – na pewno nie stanowi przejawu legalizmu materialnego. Istnieje przecie¿ mo¿liwoœæ, ¿e oœwiadczenie drugiej strony konieczne do powstania takiego prawa nigdy nie zosta³o z³o¿one.
Dlatego te¿ w takim wypadku mo¿na przyj¹æ jedynie tylko z bardzo
du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e takie uprawnienia powsta³y. Na marginesie nale¿y zwróciæ uwagê na wyraŸne rozró¿nienie w art. 32 u.k.w.h.
oœwiadczeñ i oœwiadczeñ woli. W artykule tym mówi siê o dokumencie
obejmuj¹cym oœwiadczenie w³aœciciela o ustanowieniu tego prawa, przez
co nale¿y rozumieæ, ¿e dokument taki nie tylko powinien zawieraæ oœwiadczenie woli o ustanowieniu, ale równie¿ w zwi¹zku z odpowiednim
stosowaniem przepisów o przeniesieniu w³asnoœci nieruchomoœci, wskazanie podstawy prawnej.
Podkreœlenia wymaga tak¿e i to, ¿e tak pojmowana zasada konsensu
formalnego ma u nas zastosowanie alternatywnie obok systemu legalizmu
materialnego. W art. 32 u.k.w.h. wyraŸnie siê mówi, ¿e takie dokumenty
s¹ wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do dokonania wpisu. Oznacza to, ¿e mo¿na
równie¿ do³¹czyæ w odpowiedniej formie dokumenty stanowi¹ce dowód
czynnoœci prawnej i bêd¹ one mog³y stanowiæ podstawê wpisu.
Teoretycznie rzecz ujmuj¹c, system legalizmu materialnego zapewnia
znacznie wiêksz¹ pewnoœæ, ¿e stan prawny ujawniony w ksiêdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jednak¿e, jak
wskazuje doktryna niemiecka, system konsensu formalnego, który tam
jest zasad¹, równie¿ daje takie gwarancje. Autorzy niemieccy przekonuj¹,
¿e w³aœciciel bez uzasadnionego powodu zgody na wpis nie udzieli.
Niew¹tpliwym plusem tej zasady jest uproszczenie postêpowania27.
26

E. G n i e w e k, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. IV, red. E. Gniewek, Warszawa 2005, s. 100-101.
27
D. E i c k m a n n, Grundbuch…, s. 85-87; W. B ö h r i n g e r, Vereinfachung und
Beschleunigung des Eintragungsverfahrens in Grundbuchsachen, referat z VIII estoñskich dni ksi¹g wieczystych i notariatu, Tallin 2001, s. 13-17.
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Wydawaæ by siê mog³o, ¿e system polski i niemiecki bardzo siê od siebie
ró¿ni¹, a to ze wzglêdu na sposób regulacji, poniewa¿ podstaw¹ s¹
przeciwstawne zasady. Jednak¿e ocena zmienia siê po analizie wyj¹tków
od tych zasad. W naszym systemie zasada legalizmu materialnego dotyczy
prawa w³asnoœci i u¿ytkowania wieczystego, natomiast § 20 GBO ustanawia wyj¹tki od zasady konsensu formalnego, nakazuj¹c badaæ podstawy materialnoprawne przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci oraz ustanowienia, zmiany treœci i przeniesienia prawa zabudowy. Jak wskazuje
D. Eickmann, ze wzglêdu na szczególne znacznie tych praw nale¿y
ograniczyæ mo¿liwoœci powstania niezgodnoœci treœci ksiêgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym28. Konsens formalny w polskiej wersji
stwarza nieco wiêksze prawdopodobieñstwo zmiany stanu prawnego,
poniewa¿ zamiast samej zgody wymaga udokumentowania istotnej czêœci
podstaw zmiany. Tylko w wypadku roszczeñ wystarcza sama zgoda.
System ten jest stosowany alternatywnie, a nie zamiast legalizmu materialnego. Taka regulacja zapewnia te¿ uniezale¿nienie od woli w³aœciciela
ujawnienia innych praw ci¹¿¹cych na nieruchomoœci, co jest bardzo istotne
w takim systemie jak nasz, gdzie wiêkszoœæ praw powstaje niezale¿nie
od wpisu.
Jeœli chodzi o system szwajcarski, przyjêta tam zasada legalizmu
materialnego niew¹tpliwie zmniejsza mo¿liwoœæ powstania niezgodnoœci
pomiêdzy treœci¹ ksiêgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Regulacja ta wed³ug D. Zobla jest przejawem zasady kauzalnoœci w prawie
szwajcarskim29. W doktrynie austriackiej wskazuje siê, ¿e w ich systemie
prawnym obowi¹zuje zasada ograniczonego legalizmu, poniewa¿ s¹d bada
tylko dokumenty30. Zgodziæ siê jednak nale¿y z przedstawicielami doktryny niemieckiej, ¿e zasada konsensu formalnego w odniesieniu do wy¿ej
wskazanych praw jest rozs¹dnym kompromisem pomiêdzy bezpieczeñstwem obrotu a sprawnoœci¹ postêpowania31.

28

D. E i c k m a n n, Grundbuch…, s. 87.
D. Z o b l, Grundbuchrecht..., s. 178.
30
W.H. R e c h b e r g e r, L. B i t t n e r, Grundbuchsrecht..., s. 133-134.
31
D. E i c k m a n n, Grundbuch…, s. 87; W. B ö h r i n g e r, Vereinfachung…, s. 2021; 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. 181.
29
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V. Podstawy wpisów konstytutywnych i przy zak³adaniu ksiêgi
wieczystej
Jak wynika z wczeœniejszych rozwa¿añ podstawami wpisów s¹
dokumenty stanowi¹ce dowód niezgodnoœci miêdzy treœci¹ ksiêgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Problem pojawia siê, gdy chodzi
o wpisy konstytutywne i za³o¿enie ksiêgi wieczystej. W pierwszym
wypadku wpis jest jedn¹ z przes³anek zmiany stanu prawnego, wiêc je¿eli
go nie ma, to nie mo¿na mówiæ o niezgodnoœci. W drugim wypadku,
z powodu braku ksiêgi, nie ma co byæ niezgodne z rzeczywistym stanem
prawnym. Obydwie sytuacje maj¹ charakter wyj¹tkowych.
Wpis konstytutywny w naszym systemie prawnym wystêpuje na
zasadzie wyj¹tku od zasady wpisu deklaratywnego, dlatego te¿ ogólne
zasady nale¿y w tym wypadku stosowaæ odpowiednio. Wpis konstytutywny jest zawsze tylko jedn¹ spoœród przes³anek zmiany stanu prawnego, nigdy jedyn¹. Dlatego te¿ podstawami wpisu wówczas s¹ dokumenty stanowi¹ce dowód spe³nienia wszystkich pozosta³ych przes³anek
zmiany stanu prawnego, chyba ¿e przepis szczególny przewiduje inne
dokumenty.
Zgodnie z art. 6268 § 10 k.p.c. za³o¿enie ksiêgi wieczystej nastêpuje
z chwil¹ dokonania pierwszego wpisu. Dodatkowe przepisy dotycz¹ce
zak³adania ksi¹g wieczystych znajduj¹ siê w rozporz¹dzeniu Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 17.wrzeœnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g
wieczystych i zbiorów dokumentów32. Regulacja ta jednak¿e jest sprzeczna z art. 92 Konstytucji RP. Upowa¿nienie ustawowe do wydania tego
rozporz¹dzenia nie zawiera bowiem w swoim zakresie problematyki
zak³adania ksi¹g wieczystych, a kwestii tej nie mo¿na podci¹gn¹æ pod
sposób prowadzenia ksiêgi wieczystej jak brzmi tytu³ rozdzia³u drugiego
rozporz¹dzenia, w którym szeœæ spoœród siedmiu paragrafów poœwiêconych jest zak³adaniu ksi¹g wieczystych.
W chwili obecnej nie ma ¿adnego odrêbnego postêpowania o za³o¿enie
ksiêgi wieczystej, dlatego te¿ za³o¿enie ksiêgi nastêpuje na ogólnych zasadach
postêpowania wieczystoksiêgowego, które nale¿y stosowaæ odpowiednio
w sytuacji, gdy nie mo¿na ich stosowaæ wprost. Odnosz¹c to do podstaw
pierwszego wpisu, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e musz¹ to byæ dokumenty sta32
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nowi¹ce dowód w³asnoœci nieruchomoœci b¹dŸ w³asnoœciowego spó³dzielczego prawa do lokalu. Stanowczo nale¿y odrzuciæ stanowisko
S. Rudnickiego i E. Jefimko o mo¿liwoœci przeprowadzenia w postêpowaniu wieczystoksiêgowym innych dowodów jak dowody z dokumentów33. Zgodnie z art. 6268 § 2 k.p.c. rozpoznaj¹c wniosek o wpis, s¹d
bada jedynie treœæ i formê wniosku, do³¹czonych do wniosku dokumentów oraz treœæ ksiêgi wieczystej. W obecnym stanie prawnym brak jest
jakichkolwiek podstaw do robienia wyj¹tków od tej zasady przy zak³adaniu ksiêgi wieczystej. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zlikwidowanie
osobnego postêpowania o za³o¿enie ksiêgi wieczystej niew¹tpliwie w pewnych wypadkach utrudnia³o ich zak³adanie.

VI. Zasada wpisu uprzedniego
Poni¿sze rozwa¿ania zostan¹ poœwiêcone przedstawieniu bardzo
donios³ych konsekwencji wyp³ywaj¹cych z regulacji art. 34 u.k.w.h. dla
problematyki podstaw wpisu. Dotychczas w doktrynie temat ten, choæ
zosta³ zauwa¿ony, nadal pozostaje niedoceniony, a przecie¿ dotyczy on
podstawowych zasad postêpowania wieczystoksiêgowego.
Dowiedzenie stanu prawnego nieruchomoœci za pomoc¹ dokumentów
mo¿e niejednokrotnie stanowiæ problem. Jak trafnie zauwa¿y³ SN w uchwale z dnia 25 maja 1957 r. (I CO 39/56)34 „Prawo nasze nie zna bowiem
dowodów stwierdzaj¹cych w³asnoœæ w sposób bezwzglêdny i przeciwko
ka¿demu dowodowi dopuszcza prowadzenie przeciwdowodu, przy czym
dzieje siê to z ró¿nych wzglêdów: a) dokument mo¿e byæ sfa³szowany,
b) dokument, nawet publiczny, stanowi tylko dowód z³o¿enia odpowiednich oœwiadczeñ (...), natomiast nie dowodzi, ¿e stwierdzona nim czynnoœæ jest pod wzglêdem materialnoprawnym skuteczna, i to z najró¿norodniejszych przyczyn (wada oœwiadczenia, zbycie rzeczy cudzej itp.),
c) dokumenty stwierdzaj¹ jedynie stan z daty ich sporz¹dzenia.” Bardzo
wa¿ny dowód stanu prawnego nieruchomoœci stanowi¹ wpisy w ksiê-

33
S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach…, s. 379-380; E. J e f i m k o, Œrodki dowodowe
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym w razie zaginiêcia lub zniszczenia dokumentów stwierdzaj¹cych nabycie prawa w³asnoœci nieruchomoœci, Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 5, s. 117118.
34
OSNC 1958, nr 4, poz. 91, uchwa³a ca³ej Izby Cywilnej.
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gach wieczystych, a ich moc dowodowa jest wzmocniona odpowiednimi
domniemaniami. Wykorzystywane jest to w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, gdy zgodnie z art. 6268 § 2 k.p.c. s¹d bada miêdzy innymi
treœæ ksiêgi wieczystej, poniewa¿ wpis mo¿e nast¹piæ, gdy osoba, której
prawo ma byæ wpisem dotkniête, jest lub zostaje jednoczeœnie wpisana
do ksiêgi wieczystej jako uprawniona (art. 34 u.k.w.h.). Komentatorzy
tego przepisu zauwa¿aj¹, ¿e celem tej regulacji jest zapewnienie nieprzerwanego ci¹gu nastêpstwa prawnego35, jakkolwiek nie dostrzegaj¹ praktycznego znaczenia tej regulacji, któr¹ nale¿y przecie¿ uznaæ za podstawow¹ zasadê postêpowania wieczystoksiêgowego.
Uzale¿nienie dokonania wpisu od istnienia wpisu uprawnieñ, których
przeniesienie b¹dŸ ograniczenie ma stanowiæ podstawê dokonania wpisu,
mo¿na nazwaæ zasad¹ wpisu uprzedniego. Jej celem jest zapewnienie
nieprzerwanego ci¹gu nastêpstwa wpisów, dokumentuj¹cego ci¹g nastêpstwa prawnego. Zasada wpisu uprzedniego jest to prawnie konieczny
element dokonania skutecznego wpisu w ksiêdze wieczystej. Dostrze¿enie jej istotnej roli spowoduje ³atwoœæ rozwa¿añ prowadzonych w przedmiocie postêpowania wieczystoksiêgowego, a taka rola zazwyczaj przyœwieca siêganiu po definicje, maj¹ce w za³o¿eniu u³atwiæ komunikacjê.
Identyczn¹ regulacjê zawiera równie¿ niemiecki § 39 GBO, a podobn¹
austriacki § 21 GBG. Doktryna niemiecka wskazuje na trzy funkcje
istniej¹cej tak¿e w ich prawodawstwie zasady wpisu uprzedniego: legitymacyjn¹, ochronn¹ i wyjaœniaj¹c¹ zmiany stanu prawnego nieruchomoœci. Skutek legitymacyjny wpisu uprzedniego wywodzony jest z domniemañ zwi¹zanych z wpisem. Skutek ochronny polega na tym, ¿e tylko
zdarzenia prawne dotycz¹ce wpisanego uprawnionego mog¹ stanowiæ
podstawê wpisu. Wyjaœnienie zmiany stanu prawnego zaœ oznacza, ¿e
wpisy w ksiêdze powinny oddawaæ zmiany stanu prawnego po kolei. Ten
ostatni skutek uwa¿any jest za najbardziej dyskusyjny36. Odnosz¹c powy¿sze uwagi do naszego systemu podstaw wpisu i pomijaj¹c problematykê samego wpisu uprzedniego, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e dokumenty lub
35
S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach…, s. 162; K. P i a s e c k i, Ksiêgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Bydgoszcz 1996, s. 110.
36
D. E i c k m a n n, Grundbuch…, s. 155-157 i cytowana tam literatura. Autor kwestionuje niektóre z tych funkcji, ale w rozwa¿aniach dotycz¹cych podstaw wpisu ma to
drugorzêdne znaczenie.
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przepisy prawa stanowi¹ce podstawê wpisu musz¹ byæ dowodami przejœcia, ustanowienia, zmiany lub wygaœniêcia uprawnienia, które ma byæ
wpisane, pochodz¹cymi od osoby (lub bezpoœrednio jej dotycz¹cymi),
która aktualnie jest wpisana b¹dŸ bêdzie wpisana najpóŸniej wraz z dokonaniem tego¿ wpisu. Dotyczy to równie¿ dokumentów, które na mocy
wyj¹tków od zasady legalizmu materialnego mog¹ byæ podstawami wpisów.
Modyfikacjê zasady wpisu uprzedniego przewiduje art. 34 zd. 2 u.k.w.h.
stwierdzaj¹c, ¿e do ujawnienia w³aœciciela wystarcza, aby nastêpstwo
prawne po osobie wpisanej jako w³aœciciel zosta³o wykazane odpowiednimi dokumentami. Nale¿y stwierdziæ, i¿ rozwi¹zanie to, stanowi¹c wyj¹tek
od ci¹g³oœci wpisów widniej¹cych w ksiêdze wieczystej, powoduje
koniecznoœæ wykazania ci¹g³oœci nastêpstwa prawnego osób uprawnionych. Z punktu widzenia rozwa¿añ o podstawie wpisu nie wprowadza
to wiêkszej ró¿nicy. Dla wpisania obecnie uprawnionego i tak nale¿y
przeprowadziæ dowód ci¹g³oœci nastêpstwa prawnego. Jeœli chodzi o podstawê wpisu, to ma drugorzêdne znaczenie, czy trzeba wpisaæ wszystkich poprzedników prawnych, czy od razu mo¿na wpisaæ obecnie
uprawnionego. Rozwi¹zanie to jest wyrazem zachowania elastycznoœci,
a jednoczeœnie, poprzez wymóg stanowczego wykazania ci¹g³oœci,
w nastêpstwie wystarczaj¹co zabezpiecza pewnoœæ obrotu i prawid³owoœæ dokonanych wpisów. W przypadku deklaratywnego wpisu w³asnoœci zanika wymóg bezpoœrednioœci podnoszony we wczeœniejszych rozwa¿aniach, co stanowi niew¹tpliwe u³atwienie przy ujawnianiu tego prawa.
Taki sam wyj¹tek przewiduje § 22 GBG, a w literaturze austriackiej wskazuje
siê, ¿e mo¿e to byæ bezpoœrednio wol¹ stron, aby zarejestrowaæ jedynie
ostatniego nabywcê37. W prawie niemieckim brak jest wyj¹tków od zasady
wpisu uprzedniego dopuszcza je jednak orzecznictwo38.
Regulacja art. 34 u.k.w.h. wi¹¿e podstawy wpisów, które maj¹ byæ
dokonane, z wpisami ju¿ istniej¹cymi, a zatem nie ma zastosowania
w przypadku nabycia pierwotnego w³asnoœci (np. zasiedzenia), na co
s³usznie zwróci³ uwagê SN w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 30 grudnia
1992 r. (III CZP 157/92)39.
37
W.H. R e c h b e r g e r, L. B i t t n e r, Grundbuchsrecht..., s. 65, prawo austriackie
zna równie¿ inne wyj¹tki.
38
D. E i c k m a n n, Grundbuch…, s. 155-157.
39
OSNCP 1993, nr 5, poz. 84, s. 89.
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Rola zasady wpisu uprzedniego w naszej doktrynie jest niedoceniana.
Ma ona istotne znaczenie, jeœli chodzi o rozgraniczenie postêpowania
wieczystoksiêgowego i powództwa z art. 10 u.k.w.h. (o uzgodnienie
treœci ksiêgi wieczystej). Zapewnienie równowagi miêdzy szybkoœci¹
postêpowania wieczystoksiêgowego a zachowaniem bezpieczeñstwa
obrotu realizowane jest poprzez wykorzystanie mocy wpisów ju¿ istniej¹cych. Fakty dowodzone jako podstawa wpisu musz¹ siê odnosiæ do
stanu wpisów w ksiêdze wieczystej, a gdy jest to niemo¿liwe, pozostaje
tylko powództwo z art. 10 u.k.w.h. Ograniczenie to wyraŸnie wynika
z podstawowego przepisu normuj¹cego kognicjê s¹du, tj. art. 6268 § 2
k.p.c., który nakazuje badaæ jedynie treœæ i formê wniosku, do³¹czonych
do niego dokumentów oraz treœæ ksiêgi wieczystej. Omawiana zasada
³¹czy te trzy elementy w jedn¹ ca³oœæ. W przypadku wszystkich pochodnych sposobów nabycia prawa, których nie mo¿na odnieœæ do uprawnionego wed³ug ksiêgi wieczystej, niemo¿liwe jest uzyskanie wpisu
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, natomiast konieczne jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie. Nale¿y wskazaæ, ¿e w zakresie zastosowania zasady wpisu uprzedniego zdarzenie prawne musi odnosiæ siê
do podmiotu wpisanego bezpoœrednio, w przypadku kilkustopniowego
nastêpstwa ró¿nych podmiotów, ka¿dy taki podmiot musi zostaæ kolejno
wpisany. Jeœli chodzi o prawo w³asnoœci, mamy do czynienia z pewn¹
modyfikacj¹, wówczas dziêki odpowiednio udokumentowanemu ci¹gowi
nastêpstwa prawnego mo¿na wpisaæ ostatni z podmiotów uprawniony
zgodnie z ci¹giem nastêpstw, pomijaj¹c podmioty nieujawnione.
Zasada wpisu uprzedniego ma za zadanie uproœciæ postêpowanie i zarazem zwiêkszyæ pewnoœæ ustalenia stanu prawnego w oparciu o ksiêgi
wieczyste. S¹d orzekaj¹c, opiera siê na wi¹¿¹cym domniemaniu zwi¹zanym z wpisem ju¿ istniej¹cym. Jest to dostateczny dowód uprawnienia
do rozporz¹dzania i pozostaje tylko wykazanie zdarzenia prawnego przenosz¹cego uprawnienie od wpisanego dotychczas. Wyklucza to koniecznoœæ bardziej skomplikowanych dowodów. Od dawna zdawano sobie
sprawê z trudnoœci udowodnienia stanu prawnego nieruchomoœci, poniewa¿, logicznie rzecz ujmuj¹c, powinien on obejmowaæ dowód nabycia
pierwotnego, a potem nastêpstwo wszystkich kolejnych uprawnionych,
co okreœlano mianem probatio diabolica. Rozwi¹zanie przyjête w postê-
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powaniu wieczystoksiêgowym eliminuje tak¹ koniecznoœæ, zapewniaj¹c
usprawnienie obrotu.

VII. Forma podstawy wpisu
Zgodnie z art. 31 ust. 1 u.k.w.h. wpis mo¿e byæ dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poœwiadczonym, je¿eli przepisy
szczególne nie przewiduj¹ innej formy dokumentu. Podobnie jak w prawie
niemieckim (§ 29 GBO) polski ustawodawca przyj¹³ regulacjê dotycz¹c¹
minimum formy podstaw wpisów. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w wielu
wypadkach przepisy szczególne wymagaj¹ formy aktu notarialnego dla
dokonania okreœlonej czynnoœci prawnej, a wówczas konieczne jest
zachowanie tej formy jako podstawy wpisu.
Jak trafnie zauwa¿y³ SN w uchwale z dnia 30 paŸdziernika 1984 r.
(III CZP 62/84) nie ma koniecznoœci stosowania formy z podpisem
notarialnie poœwiadczonym, gdy podstaw¹ wpisu jest orzeczenie s¹dowe
b¹dŸ dokument urzêdowy w rozumieniu 244 k.p.c.40
Powodem wprowadzenia regulacji dotycz¹cej minimum formy jest
usprawnienie postêpowania. S¹d rozpoznaj¹c wniosek w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym, korzysta z zasady wpisu uprzedniego oraz bada,
czy dokument stanowi¹cy podstawê wpisu pochodzi od osoby uprawnionej wed³ug ksiêgi wieczystej, a forma kwalifikowana zwiêksza pewnoœæ obrotu.
Jak trafnie wskazuje SN w uchwale z dnia 8 grudnia 2005 r. (III CZP
101/05) do wniosku jako podstawy wpisu nale¿y za³¹czyæ orygina³y dokumentów, a wyj¹tki od tej zasady musz¹ przewidywaæ przepisy ustawowe41. Jako przyk³ady takich przepisów mo¿na wskazaæ art. 109 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, (dalej: pr. o not.)42, który
wypisom aktu notarialnego przyznaje moc orygina³u, oraz art. 250 k.p.c.
Przepis ten zezwala na przedstawienie urzêdowo poœwiadczonego przez
organy w³adzy publicznej i inne organy pañstwowe odpisu lub wyci¹gu
z dokumentu, je¿eli znajduje siê on w aktach takich organów. W tym
40
OSNC 1985, nr 7, poz. 88. Tak te¿ postanowienie SN z dnia 24 czerwca 1997 r.
(II CKN 216/97, OSNC 1998, nr 1, poz. 7).
41
Orzeczenie niepublikowane.
42
Dz.U z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
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aspekcie SN s³usznie wskaza³ w postanowieniu z dnia 24 paŸdziernika
1997 r. (II CKN 216/97), ¿e podstaw¹ wpisu do ksiêgi wieczystej nie
mo¿e byæ odpis z odpisu dokumentu urzêdowego poœwiadczony przez
organ pañstwowy bêd¹cy w posiadaniu odpisu tego dokumentu43.
Jako najwa¿niejsze dokumenty stanowi¹ce podstawê wpisu nale¿y
wskazaæ akty notarialne, orzeczenia s¹dowe, decyzje administracyjne oraz
dokumenty bankowe. Wiele przepisów szczególnych przewiduje ró¿ne
inne dokumenty. Ze wzglêdu na cel rozwa¿añ, a przede wszystkim
ograniczone rozmiary opracowania, problematyka poszczególnych dokumentów zostanie tu pominiêta.

VIII. Przepis prawa jako podstawa wpisu
Jak wynika z wczeœniejszych rozwa¿añ podstaw¹ wpisu s¹ dokumenty, ale jak te¿ zaznaczono wstêpnie w pewnych wypadkach podstawê
tê mo¿e stanowiæ sam przepis prawa, a wówczas nie jest konieczne
dostarczanie dodatkowych dokumentów. SN w postanowieniu z dnia 24
paŸdziernika 1997 r. (II CKN 216/97) wskaza³, ¿e przepis prawa mo¿e
stanowiæ podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej tylko wówczas, gdy
stwierdza nabycie ex lege prawa podlegaj¹cego ujawnieniu w ksiêdze
wieczystej bez ustawowego wymagania poœwiadczenia tego nabycia44.
Podobne stanowisko zajmuje J. Ignatowicz45, wskazuj¹c jako przyk³ad
takiego przepisu dekret z dnia 26 paŸdziernika 1946 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy46.
Poruszana tu kwestia z uwagi na podnoszon¹ we wprowadzeniu
problematykê powszechnego uto¿samiania podstaw wpisu jedynie z dokumentami wymaga szerszego rozwiniêcia. Przede wszystkim zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e przepisy mog¹ce stanowiæ podstawê wpisu, spe³niaj¹ce wymóg
nabycia ex lege, mog¹ wystêpowaæ w dwóch postaciach. Po pierwsze
przepis taki okreœli jedynie ogólnie, jakiego rodzaju nieruchomoœci okreœlony podmiot nabywa. Wówczas z ksiêgi wieczystej musi wynikaæ, ¿e
s¹ to nieruchomoœci tego rodzaju, a brak tego okreœlenia spowoduje
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niemo¿noœæ dokonania wpisu (przepis nie bêdzie wystarczaj¹cy), np.
zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy47 mienie okreœlonych podmiotów staje siê mieniem
m.st. Warszawy. Ten przepis mo¿e stanowiæ podstawê wpisu tylko wtedy,
gdy jeden ze wskazanych w nim podmiotów jest wpisany do ksiêgi
wieczystej jako uprawniony, w przeciwnym wypadku nale¿y wykazaæ
uprawnienie tego podmiotu. Drugi rodzaj przepisów mo¿e wskazywaæ
wprost wszelkie niezbêdne dane, poprzez wskazanie zarówno œciœle
okreœlonej nieruchomoœci, jak równie¿ œciœle okreœlonego podmiotu staj¹cego siê w³aœcicielem. W takiej sytuacji zupe³nie bez znaczenia pozostaje
to, co jest wpisane w ksiêdze wieczystej i to, czy jest ona prowadzona.
Uœciœlony w taki sposób przepis mo¿e staæ siê wystarczaj¹c¹ podstaw¹
wpisu, bez koniecznoœci do³¹czania innych dokumentów. Przyk³adem
takiego przepisu jest art. 36 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej
Polskiej, który warto tu zacytowaæ: „Przywraca siê Koœcio³owi jako ca³oœci
w³asnoœæ zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Krakowie przy ul. Straszewskiego nr 20, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna gruntu nr 11
o powierzchni 1211 m2, w obrêbie 145, objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ Kw
nr 223, w stanie wolnym od obci¹¿eñ oraz roszczeñ z tytu³u wszelkich
nak³adów poniesionych przez jej dotychczasowych u¿ytkowników”.
Dodatkowo art. 39 wskazanej ustawy stanowi, ¿e przepis ten jest podstaw¹ wpisu48. Oczywiœcie przypadki tu omawiane zdarzaj¹ siê wyj¹tkowo, nie mniej jednak nale¿y mieæ je na uwadze.

IX. Podsumowanie
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e
problematyka podstaw wpisu nie mo¿e byæ ograniczona jedynie do
dokumentów, a powinna byæ ujmowana szerzej jako podstawa faktyczna
wpisu – czyli fakty konieczne dla dokonania wpisu i dowody konieczne
do ich wykazania. Istniej¹ce w zakresie postêpowania wieczystoksiêgowego uregulowania prawne pozwalaj¹ z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, i¿

47
48

Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361.
Dz.U. z 1995 r. Nr 97, poz. 479.
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w naszym systemie przyjêto jako podstawê zasadê legalizmu materialnego
z pewnymi wyj¹tkami na rzecz konsensu formalnego. W tym aspekcie
niebagatelne znaczenie ma zasada wpisu uprzedniego, które powinno zostaæ
znacznie bardziej docenione, jako ¿e nie tylko u³atwi to skrótowoœæ
w zakresie prowadzonych rozwa¿añ, ale te¿ przede wszystkim ma aspekt
praktyczny i udzia³ merytoryczny w prawid³owym rozgraniczeniu postêpowania wieczystoksiêgowego i powództwa z art. 10 u.k.w.h. (o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej).
W postêpowaniu wieczystoksiêgowym dla uzyskania wpisu nale¿y
wykazaæ niezgodnoœæ stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym, jedynym dopuszczalnym dowodem
jest dowód z dokumentów. Dokumenty takie musz¹ stanowiæ dowód
przejœcia prawa z osoby obecnie wpisanej na osobê, która ma byæ wpisana,
b¹dŸ dowód pierwotnego nabycia prawa. W szczególnych wypadkach
wy³¹czn¹ podstaw¹ wpisu mo¿e byæ przepis prawa.
Podstaw¹ wpisu mog¹ byæ dokumenty sporz¹dzone co najmniej
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poœwiadczonym, orzeczenia
s¹dowe b¹dŸ dokumenty urzêdowe.
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