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Materialnoprawne skutki oznaczenia nieruchomoci
w dziale I-O ksiêgi wieczystej
I. W literaturze, a tak¿e w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego1 czêsto
pojawia siê stwierdzenie, ¿e wpisy w dziale I-O ksiêgi wieczystej nie s¹
objête domniemaniem wiarygodnoci ksi¹g wieczystych (art. 3 ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece2, zwanej dalej u.k.w.h.) oraz nie s¹
chronione rêkojmi¹ wiary publicznej ksi¹g wieczystych3 (art. 5 u.k.w.h.).
Teza ta, a przynajmniej dominuj¹ca jej interpretacja, stoi w sprzecznoci
z podstawowymi za³o¿eniami systemu ksi¹g wieczystych i powo³anymi
przepisami prawnymi. Warto podj¹æ próbê wyjanienia pojawiaj¹cych siê
na tym tle w¹tpliwoci. Jest to uzasadnione szczególnie ze wzglêdu na
fakt, ¿e zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie istnieje wyrana
rozbie¿noæ stanowisk w tym wzglêdzie oraz znaczny nie³ad terminologiczny, o czym bêdzie mowa w stosownym miejscu.
II. Przed przyst¹pieniem do oceny materialnoprawnego znaczenia wpisu
danych w dziale I-O warto zwróciæ uwagê na kilka kwestii o znaczeniu
podstawowym. Chodzi o wskazanie charakteru podmiotowych praw
rzeczowych oraz najwa¿niejszych zasad odnosz¹cych siê do ksi¹g wie1
Stanowisko S¹du Najwy¿szego oraz przedstawicieli nauki zostanie dok³adniej przedstawione w dalszej czêci pracy, co uzasadnia rezygnacjê z powo³ywania w tym miejscu
konkretnych orzeczeñ czy publikacji.
2
Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z pón. zm.
3
Zwanej dalej rêkojmi¹.
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czystych. Przypomnienie tych wiadomoci u³atwi prowadzenie w³aciwych rozwa¿añ.
Prawo podmiotowe stanowi kategoriê zbiorcz¹, obejmuj¹c¹ jedno lub
wiêcej uprawnieñ przys³uguj¹cych podmiotowi w ramach danego stosunku prawnego4 . Przedmiotem za stosunku prawnego (a wiêc i prawa
podmiotowego) jest dozwolone, nakazane lub zakazane zachowanie jego
stron. Zachowanie to dotyczy nieraz okrelonych obiektów materialnych
i niematerialnych, dlatego w pewnym uproszczeniu nazywa siê te obiekty
przedmiotami stosunku cywilnoprawnego czy przedmiotami prawa
podmiotowego5 . Przyjmuj¹c na potrzeby niniejszych rozwa¿añ takie
rozumienie wskazanych pojêæ, trzeba zauwa¿yæ, ¿e wynika z nich jasno,
i¿ przedmiot stosunku cywilnoprawnego odgrywa istotn¹ rolê przy
wyznaczeniu sytuacji prawnej jego stron, konkretyzuje bowiem treæ ich
powinnego lub dozwolonego zachowania6 .
Nale¿y w zwi¹zku z tym przypomnieæ, ¿e przedmiotem praw rzeczowych (w znaczeniu podmiotowym) mog¹ byæ, zgodnie z definicj¹ z art.
45 k.c., jedynie rzeczy w sensie technicznoprawnym7, istniej¹ce i zindywidualizowane8. Oznacza to, ¿e prawo w³asnoci i inne prawa rzeczowe s¹ zawsze zrelatywizowane do okrelonych przedmiotów materialnych. Nie mo¿e zatem istnieæ prawo w³asnoci bez stanowi¹cej jego
przedmiot rzeczy. W razie unicestwienia rzeczy, prawa rzeczowe jej dotycz¹ce gasn¹. Konsekwencj¹ tych podstawowych za³o¿eñ jest miêdzy
innymi przepis art. 155 § 2 k.c. statuuj¹cy zasadê, ¿e dla nabycia w³aA. W o l t e r, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej, Warszawa 2001, s. 113 i 125.
Nale¿a³oby tu w zasadzie mówiæ o przedmiocie przedmiotu stosunku prawnego czy
prawa podmiotowego, z oczywistych jednak wzglêdów tak daleko posuniêta precyzja
sformu³owañ nie jest konieczna. Por. A. W o l t e r, Prawo cywilne , s. 232; E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s. 3; podobnie Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne
 czêæ ogólna, Warszawa 2005, s. 116.
6
P. M a c h n i k o w s k i, [w:] System prawa prywatnego, prawo rzeczowe, t. III, red.
T. D y b o w s k i, Warszawa 2003, s. 20. Autor stwierdza, ¿e cechy i rodzaj przedmiotu
praw rzeczowych w znacznym stopniu determinuj¹ treæ uprawnieñ i obowi¹zków stron
stosunku prawnego.
7
Por. co do definicji rzeczy S. G r z y b o w s k i, [w:] System prawa cywilnego, t. I,
red. S. Grzybowski, Warszawa 1985, s. 411; E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe , s. 4; A. W o l t e r, Prawo cywilne , s. 233.
8
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe , s. 4.
4

5
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snoci rzeczy oznaczonych w treci czynnoci prawnej tylko co do gatunku
(lub rzeczy przysz³ych) konieczne jest przeniesienie posiadania, a wiêc
indywidualizacja rzeczy. Tylko konkretna, ju¿ istniej¹ca rzecz mo¿e byæ
przedmiotem praw rzeczowych.
Z poczynionych uwag wynika istotny wniosek. Przedmiot prawa
rzeczowego kszta³tuje sytuacjê prawn¹ jego podmiotu, a tak¿e sytuacjê
innych podmiotów, na których ci¹¿¹ wynikaj¹ce z treci prawa podmiotowego obowi¹zki9. Okrelenie przedmiotu tego prawa wyznacza przecie¿
w danym wypadku zakres uprawnieñ i obowi¹zków stron stosunku
prawnego. Inna jest sytuacja prawna w³aciciela samochodu, a inna
w³aciciela komputera czy nieruchomoci lokalowej10.
Nale¿y nastêpnie powiêciæ kilka uwag ogólnym za³o¿eniom polskiego
systemu ksi¹g wieczystych11. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.k.w.h. ksiêgi
wieczyste prowadzi siê w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomoci.
Ksiêgi wieczyste maj¹ s³u¿yæ ujawnianiu praw rzeczowych na nieruchomociach, co uzasadnione jest przede wszystkim bezwzglêdnym charakterem tych praw12. Istotn¹ funkcj¹ ksi¹g wieczystych jest u³atwianie obrotu
nieruchomociami poprzez zapewnienie jego wzmo¿onego bezpieczeñstwa. Cel ten ustawodawca osi¹gn¹³, przyznaj¹c wpisom w ksiêdze
wieczystej szczególne znaczenie materialnoprawne, polegaj¹ce na ustanowieniu domniemania zgodnoci wpisania prawa z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 u.k.w.h.) oraz specyficznego sposobu nabycia
prawa podmiotowego, jakim jest rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczyNie ma w¹tpliwoci, ¿e w wypadku praw podmiotowych rzeczowych istnieje stosunek
prawny pomiêdzy uprawnionym a nieokrelonym krêgiem podmiotów, tych mianowicie,
które s¹ zobowi¹zane do nieprzeszkadzania w wykonywaniu prawa; szerzej P. M a c h n i k o w s k i, [w:] System prawa prywatnego, s. 5 i nast.; tak te¿ A. W o l t e r, Prawo cywilne , s. 108.
10
Chodzi tu o tzw. stosunek prawny konkretny, a wiêc istniej¹cy w okrelonej sytuacji
pomiêdzy okrelonymi podmiotami, a nie abstrakcyjny, ujmowany jako hipotetyczna
treæ stosunku prawnego wynikaj¹ca z reguluj¹cych go ogólnie norm prawnych.
11
Szerzej o funkcjach i genezie ksi¹g wieczystych E. G n i e w e k, [w:] System prawa
prywatnego. Prawo rzeczowe, t. IV, red. E. Gniewek, Warszawa 2005, s. 69; 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 cywilnego, t. II, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1977, s. 889; J. I g n a t o w i c z, [w:] J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo
rzeczowe, Warszawa 2003, s. 309 i nast.
12
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe , s. 287.
9
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stych (art. 5 u.k.w.h.). Mo¿na sformu³owaæ na tle tych regulacji tezê
o ogólniejszym znaczeniu. Mimo ¿e nie przyjêto w ustawie zasady formalnej prawomocnoci wpisów13, ustawodawca w swoisty sposób motywuje do ujawniania swych praw w ksiêgach wieczystych. Zaniechanie
ujawnienia w³asnego prawa mo¿e bowiem doprowadziæ do jego wyganiêcia lub ograniczenia. Kolejn¹ funkcj¹, jak¹ od dawna spe³niaj¹ ksiêgi
wieczyste, jest zapewnienie bezpieczeñstwa kredytu hipotecznego14.
Koñcz¹c wstêpn¹ czêæ rozwa¿añ, wypada wskazaæ te uregulowania
omawianej ustawy, które  jako wi¹¿¹ce z okrelonymi wpisami znaczenie
materialnoprawne  bêd¹ przedmiotem w³aciwej analizy. Przede wszystkim nale¿y wiêc odnieæ siê do domniemania zgodnoci wpisu z rzeczywistym stanem prawnym oraz rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych15. Ze wzglêdu na znaczenie praktyczne oraz wystêpowanie w³anie
w tym zakresie rozbie¿noci w orzecznictwie i pimiennictwie wiêcej
uwagi zostanie powiêcone drugiemu ze wskazanych zagadnieñ. Nastêpnie konieczne bêdzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie
usuniêcie nieprawid³owoci wpisów w dziale I-O powinno odbywaæ siê
w trybie przewidzianym w art. 10 u.k.w.h., dotycz¹cym uzgodnienia
treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawym.
III. Mo¿na obecnie przejæ do oceny, czy i w jakim zakresie oznaczenie nieruchomoci w dziale I-O objête jest domniemaniem z art. 3
u.k.w.h. Konsekwencj¹ uznawania wpisów w tym dziale za dane czysto
faktyczne jest pogl¹d o niedzia³aniu domniemañ w tym zakresie16.
13
Która oznacza, ¿e ka¿dy wpis, dokonany nawet bez podstawy prawnej lub omy³kowo, tworzy lub niweczy prawo podmiotowe. Przyjêcie tej zasady by³oby oczywicie zbyt
daleko id¹ce, por. 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 cywilnego ,
s. 903.
14
Dlatego w niektórych ustawodawstwach okrelano ksiêgi wieczyste mianem hipotecznych.
15
E. G n i e w e k, [w:] System prawa prywatnego , s. 114 i nast. wskazuje wiêcej
materialnoprawnych skutków wpisów do ksi¹g wieczystych, m.in. kwestiê charakteru prawnego wpisu. Ze wzglêdu na charakter wpisów w dziale I-O mo¿na pomin¹æ te problemy
w artykule.
16
Przyk³adowo S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Przepisy
o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, Warszawa 2005, s. 33,
dalej powo³ywany jako Komentarz; P. H o f f m a n n, Dane i informacje z ewidencji gruntów i budynków a ksiêgi wieczyste, Rejent 2002, nr 5, s. 99.
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Rozwa¿ania wypada rozpocz¹æ od przytoczenia treci art. 3 u.k.w.h.
Zgodnie z tym przepisem, domniemywa siê, ¿e prawo jawne z ksiêgi
wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym,
a ponadto domniemywa siê, ¿e prawo wykrelone nie istnieje. Znaczenie tych domniemañ wzmacnia treæ art. 4 u.k.w.h., który stanowi, ¿e
przeciwko domniemaniu prawa wynikaj¹cemu z wpisu w ksiêdze wieczystej nie mo¿na powo³ywaæ siê na domniemanie prawa wynikaj¹ce
z posiadania.
Na wstêpie nale¿y dokonaæ pewnego rozró¿nienia. Domniemanie
prawdziwoci danych z dzia³u I-O mo¿e potencjalnie odnosiæ siê do dwóch
ró¿nych kategorii okolicznoci. Po pierwsze, mog³oby ono oznaczaæ, ¿e
domniemywa siê, i¿ nieruchomoæ, dla której prowadzona jest ksiêga
wieczysta, posiada wszelkie cechy wynikaj¹ce z zawartego w niej opisu.
Po drugie, ¿e nale¿y domniemywaæ istnienie okrelonych praw podmiotowych w stosunku do oznaczonej w dziale I-O nieruchomoci.
Pierwszy wariant polega³by na dopuszczalnoci powo³ania siê w jakimkolwiek procesie na treæ ksiêgi wieczystej dla udowodnienia maj¹cych znaczenie dla rozstrzygniêcia takich okolicznoci, jak faktyczne
przeznaczenie danej nieruchomoci, jej obszar (powierzchnia wyra¿ona
w jednostkach miary) czy istnienie na niej okrelonych budynków.
Rozwi¹zanie takie polega³oby wiêc na przerzuceniu na drug¹ stronê procesu
koniecznoci udowodnienia, ¿e treæ ksiêgi wieczystej jest w tym zakresie
niezgodna z rzeczywistoci¹. Koncepcjê tak¹ nale¿y odrzuciæ wobec
jednoznacznego brzmienia przepisu art. 3 u.k.w.h., który stanowi tylko
o prawach jawnych z ksiêgi wieczystej. Domniemanie nie odnosi siê
zatem do istnienia w rzeczywistoci okrelonego stanu faktycznego. Jest
to oczywiste tym bardziej, ¿e zawsze mo¿na dokonaæ weryfikacji prawdziwoci tego rodzaju danych, na przyk³ad dokonuj¹c pomiaru nieruchomoci w terenie. W tym wiêc sensie domniemanie z art. 3 u.k.w.h. nie
obejmuje danych faktycznych z dzia³u I-O, a cilej  nie obejmuje tych
sporód zawartych tam informacji, które zawieraj¹ dane opisowe, takie
jak wyniki pomiarów nieruchomoci.
Trafna jest natomiast druga koncepcja, zgodnie z któr¹ omawiane
domniemanie dotyczy istnienia okrelonych praw podmiotowych. Oceniaj¹c znaczenie danych zawartych w dziale I-O dla tej instytucji, wypada
jeszcze raz przypomnieæ, ¿e istnieje cis³y zwi¹zek pomiêdzy prawem
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rzeczowym a jego przedmiotem. Przedmiot ten okrela faktyczny zakres
danego, konkretnego prawa podmiotowego. Z kolei ksiêga wieczysta jest
przeznaczona do ujawniania stanu prawnego nieruchomoci. Na stan ten
sk³ada siê tak¿e przedmiot wpisywanych do ksiêgi praw. W zwi¹zku
z tym równie¿ te z danych zawartych w dziale I-O, które pozwalaj¹ na
oznaczenie nieruchomoci, odnosz¹ siê do jej stanu prawnego. Dlatego
domniemanie istnienia prawa jawnego z ksiêgi wieczystej dotyczy nie
tylko samego faktu istnienia tego prawa, ale tak¿e okolicznoci, ¿e przedmiotem tego prawa jest nieruchomoæ oznaczona w dziale I-O. Przyk³adowo, mo¿na powo³aæ siê na domniemanie z art. 3 u.k.w.h. dla udowodnienia, ¿e wpisanemu w dziale II w³acicielowi przys³uguje ca³a
nieruchomoæ oznaczona w ksiêdze wieczystej (wszystkie wpisane tam
dzia³ki).
Przyjêcie za³o¿enia, ¿e oznaczenie nieruchomoci nie jest objête domniemaniem z przywo³ywanego art. 3 powodowa³oby pozbawienie go
praktycznego znaczenia. W³aciciel wpisany w dziale II musia³by za ka¿dym
razem udowadniaæ, ¿e jego prawo rozci¹ga siê na dan¹ dzia³kê czy te¿
jej fragment. Zmuszony by³by zatem de facto do przeprowadzania dowodu w³asnoci wbrew wyranemu brzmieniu przepisu. Gdyby osoba
Y twierdzi³a, ¿e jest w³acicielem jedynie czêci nieruchomoci oznaczonej
w ksiêdze wieczystej17, w której osoba X ujawniona jest jako w³aciciel,
krytykowany pogl¹d nakazywa³by przyjêcie, ¿e nie kwestionuje ona prawa
jawnego z ksiêgi wieczystej. W takim wypadku Y móg³by na przyk³ad
powo³aæ siê na domniemanie wynikaj¹ce z posiadania, gdy¿ art. 4 u.k.w.h.
nie znajdowa³by do niego zastosowania. W ka¿dej sytuacji, w której kto
twierdzi³by, ¿e nie kwestionuje samego prawa w³asnoci, a jedynie obszar
objêtej nim nieruchomoci, zastosowanie art. 3 oraz art. 4 u.k.w.h. by³oby
wy³¹czone. Z tak¹ wyk³adni¹ wskazanych przepisów nie mo¿na siê zgodziæ.
Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e domniemania ustanowione w art. 3 u.k.w.h.
rozci¹gaj¹ siê na okolicznoæ, ¿e przedmiotem ujawnionych w ksiêdze
wieczystej praw jest ca³a oznaczona w dziale I-O nieruchomoæ18. W tym
sensie obejmuj¹ one te¿ dane faktyczne zawarte w tym dziale. Osoba
17
Na przyk³ad czêci sk³adaj¹cej siê z 99% powierzchni oznaczonej w dziale I-O
nieruchomoci.
18
Oraz ¿e wykrelone prawa nie istniej¹ na ca³ej tak oznaczonej nieruchomoci  art.
3 ust. 2 u.k.w.h.
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d¹¿¹ca do wykazania, ¿e prawo jawne z ksiêgi wieczystej dotyczy nieruchomoci o innym sk³adzie faktycznym, nieobejmuj¹cym pewnych
dzia³ek lub ich czêci, kwestionuje fakt, ¿e prawo jawne z ksiêgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Z tego
powodu zmuszona jest obaliæ wynikaj¹ce z ustawy domniemanie i nie
mo¿e przy tym powo³ywaæ siê na domniemania p³yn¹ce z posiadania.
IV. Wypada nastêpnie wskazaæ argumenty maj¹ce przemawiaæ za
niedzia³aniem rêkojmi w stosunku do wpisów w dziale I-O. Reprezentatywne jest w tym wzglêdzie stanowisko P. Hoffmana, który stwierdzi³,
¿e wpis obszaru nieruchomoci do ksiêgi wieczystej czy wpis jej oznaczenia nie rozstrzyga, ¿e osoba naby³a w³anie ten obszar gruntu czy te¿
tê w³anie dzia³kê (podkr. K.G.), jaka jest okrelona w dziale I-O ksiêgi19.
W tym zakresie ma znajdowaæ zastosowanie ogólna zasada nemo plus
iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
Obszerniejsze wywody znaleæ mo¿na w uzasadnieniu wyroku S¹du
Najwy¿szego z dnia 28 lutego 1989 roku20. Do zawartej tam argumentacji
odwo³uje siê te¿ m.in. S. Rudnicki21. Ze wzglêdu na okolicznoæ, ¿e
wskazany wyrok zosta³ wydany na tle bardzo typowego dla omawianego
zagadnienia stanu faktycznego, warto skrótowo go opisaæ. Dla nieruchomoci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek o numerach 166, 168 i 169 prowadzono
ksiêgê wieczyst¹, w której osoba C ujawniona by³a jako w³aciciel. Powód,
osoba A, zosta³ w dniu 4 listopada 1971 roku w³acicielem nieruchomoci,
która stanowi³a czêæ dzia³ek oznaczonych numerami 166 i 168. Fakt ten
nie zosta³ ujawniony w ksiêdze wieczystej, nie dosz³o w zwi¹zku z tym
do za³o¿enia dla nowej nieruchomoci oddzielnej ksiêgi. Pozwany, osoba
B, w dniu 18 maja 1983 roku zawar³ umowê sprzeda¿y nieruchomoci
z wpisan¹ jako w³aciciel osob¹ C, przy czym zgodnie z danymi zawartymi w dziale I-O nieruchomoæ ta sk³ada³a siê nadal z dzia³ek (ca³ych)
P. H o f f m a n n, Dane i informacje..., s. 99; podobnie J. T r z e  n i e w s k i K w i e c i e ñ, [w:] J. T r z e  n i e w s k i - K w i e c i e ñ, P. B o r k o w s k i, Wpisy do ksi¹g
wieczystych, Warszawa 2002, s. 60.
20
III CZP 13/89 (OSNCP 1990, nr 2-3, poz. 26).
21
S. R u d n i c k i, Komentarz, s. 41. Argumentacjê tê akceptuje równie¿ R.A. D o m a ñ s k i, Czy istnieje mo¿liwoæ nabycia nieruchomoci gruntowej o cechach innych ni¿
te, które wynikaj¹ z ksiêgi wieczystej, Rejent 2005, nr 12, s. 41-42.
19
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o numerach 166, 168 i 169. Spór dotyczy³ w³asnoci czêci nieruchomoci nabytej przez powoda (A) przed zawarciem umowy sprzeda¿y,
a wiêc czêci dzia³ek o numerach 166 i 168.
Zagadnienie, jakie rozstrzyga³ S¹d Najwy¿szy sprowadza³o siê do
ustalenia, czy B, zawieraj¹c umowê sprzeda¿y z osob¹ C wpisan¹ jako
w³aciciel, naby³ w³asnoæ ca³ej opisanej w ksiêdze wieczystej nieruchomoci. Innymi s³owy, chodzi³o o przes¹dzenie, czy mo¿na nabyæ w³asnoæ ca³ej opisanej w dziale I-O nieruchomoci, jeli wczeniej jej czêæ
sta³a siê w³asnoci¹ innej osoby, a fakt ten nie zosta³ ujawniony w ksiêdze
wieczystej.
S¹d Najwy¿szy odmówi³ pozwanemu ochrony wynikaj¹cej z rêkojmi,
stwierdzaj¹c, ¿e art. 5 u.k.w.h. nie znajduje w opisanym stanie faktycznym zastosowania. Osoba B naby³a w dniu 18 maja 1983 roku  zdaniem
s¹du  tylko czêæ dzia³ek o numerach 166 i 168, w pozosta³ej czêci
ich w³acicielem mia³a byæ nadal osoba A (powód). Warto przytoczyæ
tok rozumowania, który doprowadzi³ S¹d Najwy¿szy do tego zaskakuj¹cego rozstrzygniêcia.
W pierwszym rzêdzie S¹d Najwy¿szy powo³a³ siê na fakt, ¿e rêkojmia
nie dotyczy cech fizycznych nieruchomoci, lecz jej stanu prawnego
wynikaj¹cego z wpisów. Jawny stan prawny nieruchomoci z ksiêgi
wieczystej jest za kategori¹ prawa, a nie fizycznego faktu, i ma on treæ
zgodn¹ z treci¹ wpisów przeznaczonych do ujawniania praw i obowi¹zków. Oznaczenie nieruchomoci jest opisem cech fizycznych rzeczy,
które wprawdzie nie s¹ pozbawione znaczenia prawnego, ale które te¿
same przez siê nie tworz¹ stanu prawnego tej rzeczy. Oznaczenie nieruchomoci w dziale pierwszym nie rozstrzyga na korzyæ nabywcy
o konkretnej powierzchni gruntu, która w dacie czynnoci prawnej na
skutek ró¿nych zasz³oci faktycznych lub zdarzeñ prawnych (podkr.
K.G.) mo¿e byæ wiêksza lub mniejsza od wykazanej w ksiêdze wieczystej. Konkluduj¹c, S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e objêcie rêkojmi¹ wiary
publicznej ksi¹g wieczystych tak¿e obszaru i jej czêci sk³adowych mo¿e
doprowadziæ do wyniku, który w konfrontacji ze stanem faktycznym
oka¿e siê bezprzedmiotowy, np. w konsekwencji nieistnienia ju¿ opisanych w ksiêdze wieczystej fizycznych sk³adników nieruchomoci.
Stanowisko S¹du Najwy¿szego nale¿y uznaæ za nietrafne. O argumentacji zawartej w uzasadnieniu opiera siê na wyra¿anym równie¿
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w literaturze przekonaniu, ¿e treæ wpisów w dziale I ksiêgi wieczystej
(...) nie jest wprawdzie obojêtna dla nabywcy nieruchomoci, poniewa¿
okrela przedmiot i zakres nabywanego prawa, jednak¿e dane te ujawniaj¹
stan faktyczny, w jakim nieruchomoæ znajduje siê, ale nie okrelaj¹ samego
prawa w³asnoci, ani innych praw rzeczowych22 . Zwolennicy krytykowanego tu zapatrywania wyró¿niaj¹ dwie kategorie danych zawartych
w ksiêdze wieczystej. Przeciwstawiaj¹ znajduj¹ce siê w niej dane faktyczne ujawnionemu w ksiêdze stanowi prawnemu. Twierdz¹ nastêpnie, ¿e
rêkojmia obejmuje jedynie okolicznoci o znaczeniu prawnym, nie za
informacje faktyczne. Jest to oczywicie myl co do zasady trafna i zas³uguj¹ca na aprobatê. Trzeba wszak¿e sprecyzowaæ jej sens.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nieobjêcie rêkojmi¹ danych faktycznych nie wynika
wcale ze szczególnych cech tej instytucji prawnej, ale z charakteru takich
informacji. Nie mo¿na przecie¿ oczekiwaæ, aby zastosowanie przepisu
prawnego (nawet o tak szczególnym charakterze jak art. 5 u.k.w.h.)
zmienia³o stan faktyczny nieruchomoci. Decyduj¹ o tym zrozumia³e dla
ka¿dego i niezale¿ne od ustawodawcy przyczyny. Warto wskazaæ zatem
kilka sytuacji, w których rêkojmia nie znajdzie niew¹tpliwie zastosowania.
Nabywca w dobrej wierze nie uzyska w³asnoci budynku, który zgodnie
z treci¹ ksiêgi wieczystej znajduje siê na nieruchomoci, jeli budynek
ten zosta³ wczeniej wyburzony. Podobnie nale¿y oceniæ sytuacjê, gdy
w dziale I-O zostanie opisana dzia³ka, która nie istnieje w chwili dokonania
czynnoci prawnej (zosta³a zabrana przez morze lub rzekê23, oznaczono
przez pomy³kê dzia³kê nieistniej¹c¹ w rzeczywistoci w terenie24). Wynika
22
S. R u d n i c k i, Dwa problemy rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych, Przegl¹d
S¹dowy 2002, nr 6, s. 12. W zwi¹zku z cytowan¹ wypowiedzi¹ nasuwa siê pytanie, w jaki
sposób pewna okolicznoæ mo¿e okrelaæ zakres nabywanego prawa, pozostaj¹c zarazem okolicznoci¹ nie okrelaj¹c¹ samego prawa. Sprzecznoæ logiczna zachodz¹ca
wewn¹trz tego stanowiska jest widoczna.
23
Co oznacza jej nieistnienie w sensie prawnym  rzeki czy morze nie s¹ rzeczami
w technicznoprawnym znaczeniu, przez co nie mog¹ byæ przedmiotem w³asnoci, por.
A. W o l t e r, Prawo cywilne , s. 233.
24
S. R u d n i c k i, Komentarz, s. 46 i 47. Autor okrela wpis prawa odnosz¹cego siê
do nieistniej¹cej dzia³ki jako dotkniêty istotnymi wadami merytorycznymi i w zwi¹zku
z tym niepodlegaj¹cy ochronie rêkojmi. Nale¿y jednak uznaæ, ¿e to nie wadliwoæ wpisu
jest przyczyn¹ niedzia³ania rêkojmi, ale wynikaj¹ca z natury praw podmiotowych rzeczowych niemo¿noæ funkcjonowania w obrocie prawa rzeczowego co do nieistniej¹cej rzeczy.
Wpis niew³aciwej osoby jako w³aciciela jest przecie¿ równie¿ dotkniêty istotn¹ wad¹,
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to nie z takiego b¹d innego charakteru wpisów w dziale I-O, ale z omówionych w punkcie II w³aciwoci praw rzeczowych. Nie mo¿na byæ
bowiem w³acicielem nieistniej¹cej rzeczy. Tak samo trzeba zakwalifikowaæ sytuacjê, w której wskutek omy³ki pisarskiej b¹d rachunkowej lub
dokonania nieprecyzyjnych pomiarów w terenie w ³amie szóstym dzia³u
I ksiêgi obszar nabywanej nieruchomoci zostanie okrelony jako wiêkszy
od rzeczywistego. W razie poprawnego wskazania dzia³ki (to znaczy
oznaczenia granic nieruchomoci w terenie), a jedynie nieprawid³owego
obliczenia b¹d wpisania jej powierzchni nie jest przecie¿ mo¿liwe, aby
wskutek dzia³ania rêkojmi nieruchomoæ w rzeczywistoci rozros³a siê,
a wiêc sta³a siê wiêksza.
W zwi¹zku ze wskazanymi przyk³adami nasuwa siê wniosek, i¿ rêkojmia
nie dzia³a w sytuacjach, w których z przyczyn natury podstawowej po
prostu dzia³aæ nie mo¿e. Ró¿nego rodzaju zdarzenia prawne  zawierane
umowy, orzeczenia s¹dowe, decyzje administracyjne  nie s¹ w stanie
wywo³aæ bezporednich skutków w sferze faktycznej. Tak jak umowa
o dzie³o sama nie powoduje powstania dzie³a, tak dzia³anie rêkojmi nie
mo¿e spowodowaæ powstania budynku czy zmiany faktycznego przeznaczenia nieruchomoci.
Krytykowany tu pogl¹d S¹du Najwy¿szego oraz czêci doktryny zak³ada
jednak inne, szersze od przedstawionego przed chwil¹ rozumienie pojêcia
danych czysto faktycznych opisuj¹cych nieruchomoæ w ksiêdze
wieczystej: w³¹cza do niego tak¿e oznaczenie nieruchomoci pozwalaj¹ce
zindywidualizowaæ j¹ i wskazaæ jej granice przestrzenne w terenie oraz
odró¿niæ od innych nieruchomoci. W konsekwencji przyjêcia wspomnianego za³o¿enia, mimo opisania w dziale I-O nieruchomoci, która
w rzeczywistoci istnieje, jej nabywca w dobrej wierze nie mo¿e uzyskaæ
w³asnoci ca³ej w ten sposób oznaczonej rzeczy, jeli tylko jej czêæ nie
jest w³asnoci¹ zbywcy25.
Wypada w tym miejscu zwróciæ uwagê na jeszcze jedno zagadnienie.
Nie da siê wykluczyæ, ¿e istniej¹ce rozbie¿noci i nieporozumienia wynikaj¹
nie wy³¹cza jednak dzia³ania rêkojmi; przeciwnie  stanowi jedn¹ z przes³anek jej zastosowania.
25
Gdyby ca³a nieruchomoæ by³a w³asnoci¹ zbywcy, nie by³oby w ogóle problemu
stosowania rêkojmi, skoro podstaw¹ nabycia prawa by³oby przys³uguj¹ce zbywcy uprawnienie do rozporz¹dzania nim.

130

Materialnoprawne skutki oznaczenia nieruchomoci...

w znacznej mierze z kwestii terminologicznych. Szczególnie myl¹ce mo¿e
byæ pos³ugiwanie siê pojêciem obszar. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy26 obszarem jest wpisywana w ³amie 6 dzia³u I-O
powierzchnia gruntu wyra¿ona w miarach metrycznych: w hektarach,
arach i metrach kwadratowych27. Tymczasem potocznie pod tym pojêciem czêciej rozumie siê w³anie oznaczenie nieruchomoci, czyli
wskazanie, jakie dzia³ki i o jakich granicach wchodz¹ w jej sk³ad. Jest
oczywiste, ¿e obszar (jako wskazanie wielkoci powierzchni nieruchomoci, a wiêc w znaczeniu u¿ytym w rozporz¹dzeniu) nie mo¿e byæ
objêty ani rêkojmi¹, ani domniemaniem z art. 3 u.k.w.h., o czym by³a
ju¿ mowa. Jednak zdanie rêkojmia nie obejmuje obszaru nabywanej nieruchomoci jest czêsto interpretowane w inny sposób i prowadzi do
przyjmowania b³êdnych rozwi¹zañ, jak to mia³o miejsce w powo³anej
uchwale S¹du Najwy¿szego, który wyranie zinterpretowa³ pojêcie obszar jako oznaczenie nieruchomoci (a wiêc wskazanie przedmiotu
ujawnionych w ksiêdze wieczystej praw), nie za jako okrelenie jego
powierzchni w miarach metrycznych.
W uzasadnieniu uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 28 lutego 1989 roku
stwierdzono, ¿e stan prawny ujawniony w ksiêdze ma treæ zgodn¹
z treci¹ wpisów przeznaczonych do ujawniania praw i obowi¹zków.
Równie¿ w pimiennictwie wyra¿ono pogl¹d, ¿e da siê wyró¿niæ wpisy
dotycz¹ce stanu prawnego nieruchomoci (np. wpis w³asnoci, hipoteki)
oraz wpisy niezwi¹zane ze stanem prawnym nieruchomoci, do których zaliczyæ nale¿y oznaczenie nieruchomoci28. Druga kategoria
wpisów mia³aby byæ nieobjêta rêkojmi¹ i domniemaniami z art. 3 u.k.w.h.
W takim ujêciu jedynie wpisy praw kszta³towa³yby stan prawny nieruchomoci, a jej oznaczenie pozbawione by³oby znaczenia prawnego. Wy26
Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2001 r. w sprawie
prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122.
Za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia okrela wzór ksiêgi wieczystej.
27
Tak równie¿ § 22 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 sierpnia 2003 r.
o zak³adaniu i prowadzeniu ksi¹g wieczystych w systemie informatycznym, Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1575, który przy okrelaniu zawartoci rubryki obszar pos³uguje siê pojêciem
pole powierzchni.
28
J. T r z e  n i e w s k i - K w i e c i e ñ, [w:] J. T r z e  n i e w s k i - K w i e c i e ñ,
P. B o r k o w s k i, Wpisy do ksi¹g wieczystych..., s. 60; tak równie¿ P. H o f f m a n n, Dane
i informacje..., s. 98.
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pada jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e art. 5 u.k.w.h. nie odwo³uje siê
do pojêcia wpisu ani tym bardziej nie wskazuje wprost wpisów, które
podlegaj¹ ochronie rêkojmi. Przepis ten stanowi, ¿e przes³ank¹ zastosowania instytucji rêkojmi jest niezgodnoæ stanu prawnego nieruchomoci
ujawnionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Ochronie rêkojmi podlega wiêc stan prawny nieruchomoci ujawniony
w ksiêdze wieczystej. Dlatego dla stwierdzenia, czy w danym wypadku
rêkojmia znajdzie zastosowanie, istotne jest ustalenie, które wpisy kszta³tuj¹ stan prawny nieruchomoci.
Nale¿y w zwi¹zku z tym rozwa¿yæ, czy zakres pojêcia stan prawny
nieruchomoci ujawniony w ksiêdze wieczystej rzeczywicie nie obejmuje oznaczenia nieruchomoci w dziale I-O. Jak wspomniano na wstêpie,
zakres uprawnieñ i obowi¹zków stron stosunków prawnorzeczowych
pozostaje w cis³ej relacji z ich przedmiotem, a prawo w³asnoci i inne
prawa rzeczowe mog¹ istnieæ jedynie w odniesieniu do okrelonych
i zindywidualizowanych rzeczy. Zdanie dana osoba jest w³acicielem nic
nie oznacza, podobnie jak zwrot samochód jest koloru. Nie mo¿e istnieæ
prawo rzeczowe bez swojego cile oznaczonego przedmiotu. Pogl¹d
g³osz¹cy, ¿e wpis prawa w³asnoci samodzielnie przes¹dza ju¿ o okrelonym stanie prawnym nieruchomoci jest po prostu nietrafny, gdy¿ nie
mo¿na byæ w³acicielem in abstaracto. Wpis ten oznacza przecie¿, ¿e
wskazana w nim osoba jest w³acicielem okrelonej nieruchomoci. O tym
za, o jak¹ nieruchomoæ chodzi, przes¹dza w³anie czêæ wpisów
dokonywanych w dziale I-O. W konsekwencji nale¿y uznaæ, ¿e wpisy
te kszta³tuj¹ stan prawny nieruchomoci wespó³ z wpisami w dalszych
dzia³ach, przede wszystkim wpisem prawa w³asnoci.
O tym, ¿e w rozstrzyganej przez S¹d Najwy¿szy sprawie wystêpowa³a
niezgodnoæ miêdzy stanem prawnym ujawnionym w ksiêdze wieczystej
a rzeczywistym stanem prawnym wiadczy równie¿ fakt, ¿e w rzeczywistoci istnia³y dwie nieruchomoci. Zgodnie z definicj¹ z art. 46 k.c.
nieruchomoæ gruntowa to czêæ powierzchni ziemskiej stanowi¹ca odrêbny przedmiot w³asnoci. Ustawodawca, okrelaj¹c pojêcie gruntu,
pos³uguje siê zatem kryterium prawnym: o odrêbnoci jednej nieruchomoci od innych decyduje osoba jej w³aciciela29. Je¿eli wiêc ró¿ne czêci
29
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dzia³ek 166 i 168 stanowi³y w³asnoæ dwóch ró¿nych osób, to w istocie
istnia³y dwie odrêbne rzeczy. W polskim prawie cywilnym nie wystêpuje
instytucja wspó³w³asnoci opartej na udziale w oznaczonym co do to¿samoci fragmencie rzeczy. Nie mo¿na w zwi¹zku z tym przyj¹æ, ¿e
dzia³ki nr 166 i 168 by³y przedmiotem wspó³w³asnoci. St¹d wniosek,
¿e skoro w rzeczywistoci mielimy do czynienia z dwoma rzeczami,
a w ksiêdze wieczystej opisana by³a jedna rzecz, to niezgodnoæ rzeczywistego stanu prawnego ze stanem opisanym w ksiêdze by³a oczywista.
Krytykowanej tu koncepcji mo¿na postawiæ trudny do odparcia zarzut.
Skoro rêkojmi¹ nie s¹ objête dane faktyczne z dzia³u I-O, to rodzi siê
w naturalny sposób pytanie, na jakiej podstawie okrela siê w ogóle
przedmiot prawa nabytego w tym szczególnym trybie w przypadkach,
gdy rêkojmia jednak dzia³a30 . Jeli dane zawarte w dziale I-O nie przes¹dzaj¹ o rozmiarze nabytej nieruchomoci, a ponadto z oczywistych
wzglêdów okolicznoæ ta nie wynika te¿ z treci (rozmiaru) uprawnieñ
zbywcy31 (ex definitione jest on przecie¿ osob¹ nieuprawnion¹), to brak
jest jakichkolwiek kryteriów pozwalaj¹cych na dostatecznie precyzyjne
ustalenie skutków czynnoci prawnej os³anianej rêkojmi¹. Konsekwentnie nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e rêkojmia nigdy nie znajdzie zastosowania, gdy¿
nie ma mo¿liwoci okrelenia, co jest przedmiotem nabywanego prawa
podmiotowego, a wiêc  przyk³adowo  w³asnoæ jakiej rzeczy uzyskuje
osoba dzia³aj¹ca w dobrej wierze lub jaka nieruchomoæ zostaje obci¹¿ona
s³u¿ebnoci¹ lub hipotek¹.
Reasumuj¹c tê czêæ rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e te z danych
zawartych w dziale I-O, które pozwalaj¹ na indywidualizacjê (okrelenie)
przedmiotu wpisanych w dalszych dzia³ach ksiêgi wieczystej praw podmiotowych, wspó³tworz¹ stan prawny nieruchomoci ujawniony w ksiêdze
³¹cznie z wpisami praw zawartymi w dalszych dzia³ach. W tym sensie
mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ one objête rêkojmi¹32 . Inny jest bowiem stan
Najprostszym tego typu przyk³adem, akceptowanym powszechnie jako podlegaj¹cy ochronie rêkojmi, jest sytuacja, gdy umowê przenosz¹c¹ w³asnoæ zawiera osoba
wpisana w ksiêdze wieczystej jako w³aciciel, w rzeczywistoci niebêd¹ca w³acicielem
nawet czêci zbywanej nieruchomoci.
31
Jak to ma miejsce przy zbyciu dokonanym przez rzeczywicie uprawnionego.
32
Nale¿y wszak¿e pamiêtaæ, ¿e precyzyjnie rzecz ujmuj¹c, to nie poszczególne wpisy
s¹ objête ochron¹ z art. 5 u.k.w.h., a stan prawny ujawniony w ksiêdze wieczystej.
30
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prawny, gdy w³acicielem dzia³ek nr 1, 2 i 3 jest osoba X, a inny, gdy
w³acicielem dzia³ek nr 1, 2 oraz czêci dzia³ki nr 3 jest osoba X, natomiast
w³acicielem pozosta³ej czêci dzia³ki nr 3 jest osoba Y. Jeli wskazana
w dziale I-O nieruchomoæ istnieje (fizycznie) w rzeczywistoci w opisanych w ksiêdze granicach, to rêkojmia chroni nabycie praw podmiotowych odnosz¹cych siê do ca³ej tak oznaczonej rzeczy. Nie obejmuje
ona natomiast z oczywistych wzglêdów danych maj¹cych charakter
dodatkowych informacji opisowych, zawartych w szczególnoci w ³amach
5 oraz 6 dzia³u I-O ksiêgi wieczystej.
Na marginesie niniejszych rozwa¿añ nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e maj¹
one odniesienie jedynie do przypadków, gdy dla czêci nieruchomoci
stanowi¹cej przedmiot w³asnoci innej osoby nie jest prowadzona oddzielna ksiêga wieczysta. Gdyby w³aciciel czêci nieruchomoci z³o¿y³ wniosek
o urz¹dzenie dla niej oddzielnej ksiêgi wieczystej, a jednoczenie nie dosz³oby
do oznaczenia od³¹czenia czêci nieruchomoci od starej ksiêgi, wyst¹pi³aby sytuacja prowadzenia dwóch ksi¹g wieczystych dla jednej nieruchomoci. Dominuj¹cy w doktrynie i jednolicie reprezentowany
w orzecznictwie pogl¹d g³osi, ¿e w sytuacji takiej stosowanie przepisów
o rêkojmi jest w ogóle wy³¹czone33.
IV. Warto przedstawiæ kilka przyk³adów praktycznych konsekwencji
przyjêcia krytykowanego tu pogl¹du o charakterze wpisów w dziale I-O.
Konfrontacja rezultatów z podstawowymi funkcjami, jakie maj¹ spe³niaæ
ksiêgi wieczyste pozwoli uzyskaæ dodatkowy argument dla poparcia
prezentowanego stanowiska.
Za³ó¿my, ¿e osoba X by³a w³acicielem nieruchomoci sk³adaj¹cej siê
z dzia³ek nr 1, 2 i 3, które zosta³y w³aciwie oznaczone w ksiêdze wieczystej.
Jeli X sprzeda czêæ nieruchomoci, np. dzia³kê nr 3, i fakt ten nie
zostanie ujawniony w ksiêdze wieczystej za pomoc¹ odpowiedniego wpisu,
to  wed³ug dominuj¹cego pogl¹du  stan prawny ujawniony w ksiêdze
wieczystej bêdzie zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Wpis w³aciciela jest bowiem nadal prawid³owy, nieprawid³owe jest natomiast bêd¹ce
33
Tak uchwa³a SN z 24 padziernika 2003 r., III CZP 70/03 (OSNC 2004, nr 12, poz.
192), te¿ S. R u d n i c k i, Komentarz, s. 46; odmiennie P. M y s i a k, Glosa do uchwa³y
S¹du Najwy¿szego z dnia 24 padziernika 2003 r., Rejent 2005, nr 2, s. 174.
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kwesti¹ faktu oznaczenie przys³uguj¹cej mu nieruchomoci. Absurdalnoæ takiego wniosku ujawni siê w szczególnoci w wypadku, gdy zmieni
siê stan faktyczny przez przyjêcie, ¿e X zby³ ca³e dzia³ki nr 2 i 3 oraz
80% powierzchni dzia³ki nr 1.
Je¿eli w opisanym stanie faktycznym X sprzeda nieruchomoæ osobie
Y znajduj¹cej siê w dobrej wierze, dominuj¹cy pogl¹d ka¿e przyj¹æ, ¿e
Y naby³ jedynie w³asnoæ dzia³ek 1 i 2 (lub 20% powierzchni dzia³ki nr 1
w wypadku drugiego wariantu stanu faktycznego). Na czym polega
w takim razie funkcja ksi¹g wieczystych? Z ca³¹ pewnoci¹ nie na zapewnieniu bezpieczeñstwa obrotu34. Skoro treæ ksiêgi wieczystej nie daje
nigdy pewnoci co do tego, ¿e oznaczona w ksiêdze nieruchomoæ jest
w³asnoci¹ wskazanej w dziale II osoby, to o bezpieczeñstwie takim nie
mo¿e byæ mowy. Nawet przy do³o¿eniu nale¿ytej starannoci, sprawdzeniu treci wpisów i skonfrontowaniu ich ze stanem faktycznym nieruchomoci, potencjalny nabywca nie mo¿e byæ pewny skutków dokonanej
czynnoci prawnej. Ksiêga wieczysta zgodnie z krytykowanym tu zapatrywaniem gwarantuje jedynie, ¿e wpisana w niej osoba jest w³acicielem
jakiej (bli¿ej jednak nieokrelonej) nieruchomoci, która mo¿e mieæ ca³kowicie inny sk³ad faktyczny w stosunku do tego, co wskazuj¹ zawarte
w dziale I-O dane.
Co ciekawe, nie podwa¿a siê w literaturze i orzecznictwie dzia³ania
rêkojmi, gdy wpisana w dziale II ksiêgi osoba nie jest w ogóle w³acicielem oznaczonej w dziale I-O nieruchomoci (nawet jej czêci)35. W takiej
sytuacji uznaje siê, ¿e nabywca dzia³aj¹cy w zaufaniu do treci ksiêgi
wieczystej uzyskuje w³asnoæ ca³ej nieruchomoci. Trudno zrozumieæ,
jakie argumenty maj¹ uzasadniaæ takie zró¿nicowanie skutków prawnych
wyst¹pienia tych podobnych przecie¿ stanów faktycznych. W obu
wypadkach (wczeniejszego zbycia ca³ej nieruchomoci ujawnionej
w ksiêdze, jak równie¿ zbycia jej czêci) ksiêga wieczysta wskazuje po34
R.A. D o m a ñ s k i, Czy istnieje mo¿liwoæ..., s. 44, akceptuj¹c krytykowane tu
stanowisko S¹du Najwy¿szego i czêci doktryny, dostrzega problem jego konsekwencji
w postaci zagro¿enia pewnoci obrotu nieruchomociami gruntowymi.
35
Na przyk³ad z powodu nieujawnionego w ksiêdze wieczystej jej zbycia, wpisania
danej osoby jako w³aciciela bez podstawy prawnej czy te¿ up³ywu biegn¹cego przeciwko
niej terminu zasiedzenia.
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tencjalnym nabywcom, ¿e w³acicielem okrelonej (dzia³ I-O) nieruchomoci jest konkretna osoba (dzia³ II). Realizacja podstawowej funkcji
ksi¹g wieczystych jest wiêc mo¿liwa jedynie w wypadku uznania, ¿e
rêkojmia, przy spe³nieniu wskazanych w ustawie przes³anek, dzia³a na
korzyæ takiej osoby, niezale¿nie od tego, czy ujawnionemu w ksiêdze
wieczystej jako uprawniony podmiotowi przys³uguje w³asnoæ czêci
nieruchomoci czy te¿ prawo to nie przys³uguje jej w ogóle36.
Teza o wy³¹czeniu spod dzia³ania rêkojmi oznaczenia nieruchomoci
czyni z nabycia w³asnoci czynnoæ prawn¹ o niedaj¹cych siê przewidzieæ skutkach. Stoi to w sprzecznoci z za³o¿eniem, zgodnie z którym
ksiêgi wieczyste maj¹ w stosunkach prawnorzeczowych pe³niæ funkcjê
stabilizuj¹c¹ poprzez ujawnianie praw dotycz¹cych nieruchomoci. Praktyczne konsekwencje tego pogl¹du s¹ bardzo istotne. Jest oczywiste, ¿e
nabywca nie d¹¿y do uzyskania w³asnoci jakiejkolwiek nieruchomoci,
ale wybiera i decyduje siê na nabycie okrelonej rzeczy, która spe³nia jego
wymagania (po³o¿enie, obszar, rodzaj budynków). Gdyby ksiêga wieczysta nie dawa³a ¿adnej pewnoci w zakresie oznaczenia objêtej ni¹ nieruchomoci, jej znaczenie dla obrotu by³oby minimalne.
Nale¿y poza tym zwróciæ uwagê, ¿e w swych podstawowych za³o¿eniach instytucja rêkojmi ma powodowaæ utrwalenie stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej poprzez utratê praw w niej nieujawnionych przez osoby uprawnione, w tym nawet utratê prawa przez
niewpisanego do ksiêgi rzeczywistego w³aciciela, na korzyæ osoby dzia³aj¹cej w zaufaniu do treci ksiêgi (a wiêc pozostaj¹cej w dobrej wierze)37.
Ma to s³u¿yæ zapewnieniu przejrzystoci stosunków prawnorzeczowych
dotycz¹cych danej nieruchomoci. Przyjêcie, ¿e rêkojmia nie odnosi siê
do oznaczenia zawartego w dziale I-O, prowadzi do utrzymywania ci¹g³ej
niepewnoci dotycz¹cej stanu prawnego nieruchomoci. W wietle dominuj¹cego pogl¹du nawet po wielu latach od dokonania czynnoci prawnej
36
Pomijaj¹c ju¿ absurdalnoæ za³o¿enia, ¿e skoro zbywcy prawo nie przys³uguje w ogóle, to rêkojmia umo¿liwia nabycie ca³ej nieruchomoci, natomiast w wypadku, gdy przys³uguje mu choæ w niewielkiej czêci, to rêkojmia jest wy³¹czona.
37
Jest to  w zakresie wyganiêcia nieujawnionych obci¹¿eñ rzeczy  tzw. negatywne
dzia³anie rêkojmi, którego dopuszczalnoæ bywa³a dawniej kwestionowana, a obecnie nie
budzi ju¿ w¹tpliwoci; por. S. R u d n i c k i, Komentarz, s. 45 i nast.
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mo¿e bowiem okazaæ siê, ¿e prawo nabyte przez osobê dzia³aj¹c¹ w dobrej
wierze jest znacznie mniejsze ni¿ wynika³by to z treci ksiêgi wieczystej.
Z omówion¹ kwesti¹ wi¹¿e siê inny istotny problem. Instytucje rêkojmi oraz domniemañ z art. 3 u.k.w.h. nie spe³niaj¹ jedynie funkcji
ochronnej dla nabywców. Porednio maj¹ przyczyniaæ siê do pe³nego
ujawniania stanu prawnorzeczowego nieruchomoci poprzez zagro¿enie,
¿e prawa nieujawnione w ksiêdze wieczystej mog¹ wygasn¹æ, co ma
motywowaæ uprawnionych do sk³adania wniosków o wpis. Przyk³adowo
osoba, której przys³uguje s³u¿ebnoæ w stosunku do nieruchomoci
posiadaj¹cej urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹, musi liczyæ siê z tym, ¿e w razie
niewpisania s³u¿ebnoci do ksiêgi, zbycie nieruchomoci spowoduje
unicestwienie jej prawa. Treæ ksiêgi (zgodnie z któr¹ nieruchomoæ wolna
jest od obci¹¿eñ) rozstrzygnie bowiem na korzyæ nabywcy w dobrej
wierze. Szczególnie istotne znaczenie ma wspomniany mechanizm w stosunku do prawa w³asnoci. Opiesza³y w³aciciel mo¿e ponieæ dotkliwe
konsekwencje swych zaniechañ w postaci ca³kowitej utraty prawa. Taka
w³anie sytuacja wyst¹pi³a w stanie faktycznym, który sta³ siê podstaw¹
rozwa¿añ zawartych w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 28 lutego 1989
roku. W³aciciel czêci nieruchomoci przez d³ugi okres, jaki up³yn¹³ od
uzyskania w³asnoci w 1971 roku do dokonania przez dawnego w³aciciela sprzeda¿y w 1983 roku nie zadba³ o zabezpieczenie swoich interesów, co móg³ uczyniæ, wnosz¹c wniosek o za³o¿enie nowej ksiêgi
wieczystej dla swojej nieruchomoci i jej od³¹czenie od starej ksiêgi.
W³anie ta osoba porednio doprowadzi³a do tego, ¿e oznaczenie nieruchomoci w istniej¹cej ksiêdze wieczystej by³o niew³aciwe. Trudno znaleæ
argumenty mog¹ce przemawiaæ za uznaniem, ¿e sytuacja ta ró¿ni siê
w jakikolwiek sposób od innych przypadków w³acicielskich zaniechañ
i uzasadnia przyznanie temu akurat w³acicielowi szczególnej ochrony38,
jak to uczyni³ S¹d Najwy¿szy. Wniosek ten mo¿na uogólniæ i stwierdziæ,
¿e w wiêkszoci sytuacji ujawnienia w dziale I-O czêci nieruchomoci,
której w³asnoæ przys³uguje w rzeczywistoci innej ni¿ wskazana w dziale
II osobie, to w³anie ona zaniecha³a dokonania czynnoci niezbêdnych
38
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe , s. 292 zauwa¿a, ¿e negatywne skutki dzia³ania
rêkojmi dotykaj¹ osób opiesza³ych, zaniedbuj¹cych ujawnienie swego prawa w ksiêdze
wieczystej.
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dla ochrony w³asnych interesów i powinna liczyæ siê z poniesieniem
konsekwencji tego faktu. Przyznanie przez S¹d Najwy¿szy opiesza³emu
w³acicielowi ochrony poprzez uznanie, ¿e rêkojmia w istniej¹cym stanie
faktycznym nie dzia³a, równie¿ z tego punktu widzenia nale¿y oceniæ
negatywnie.
Jak wspomniano na wstêpie, jedn¹ z g³ównych funkcji ksi¹g wieczystych jest zagwarantowanie pewnego zabezpieczenia wierzytelnoci
w postaci hipoteki, co ma znaczenie dla ca³ego obrotu gospodarczego.
Rola rêkojmi jest w tym zakresie bardzo istotna. Podstawowym za³o¿eniem jest uznanie, ¿e wierzyciel, w razie wpisania hipoteki na skutek
zawarcia umowy z uprawnionym wed³ug treci ksiêgi, uzyskuje prawo
skuteczne erga omnes, bez wzglêdu na to, jak przedstawia³ siê rzeczywisty
stan prawny. Oczywiste jest, ¿e np. przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu, bank bierze pod uwagê wartoæ nieruchomoci, która ma
zostaæ obci¹¿ona hipotek¹39. Za³ó¿my, ¿e w opisanym wczeniej stanie
faktycznym kredyt zosta³ udzielony miedzy innymi ze wzglêdu na znajduj¹cy siê na dzia³ce nr 3 budynek o znacznej wartoci, przy czym
wartoæ rynkowa pozosta³ych dzia³ek jest minimalna. Przyjêcie krytykowanego w pracy pogl¹du nakazuje uznaæ, ¿e hipoteka obci¹¿a jedynie
nieruchomoæ stanowi¹c¹ rzeczywicie w³asnoæ osoby X, a wiêc dzia³ki
nr 1 i 2. Wierzyciel nie mo¿e byæ w zwi¹zku z tym nigdy pewny, jaka
czêæ nieruchomoci zostaje obci¹¿ona hipotek¹ i z jakiego przedmiotu
bêdzie móg³ ewentualnie zaspokajaæ swoje roszczenia. Oznacza to zakwestionowanie podstawowej cechy zabezpieczenia hipotecznego, jakim ma
byæ jego pewnoæ. Przyk³ad ten pozwala wykazaæ, jak istotny wp³yw
na rzeczywisty zakres uprawnieñ podmiotów praw rzeczowych ma
okrelenie przedmiotu tych praw.
Ze wskazanych przyk³adów wynika, ¿e dominuj¹cy pogl¹d zak³ada
udaremnienie przynajmniej w czêci spe³niania przez ksiêgi wieczyste ich
g³ównych funkcji. Wprawdzie o jego nietrafnoci decyduj¹ przede wszystkim przedstawione w poprzednim punkcie argumenty odwo³uj¹ce siê do
wyk³adni pojêcia stan prawny ujawniony w ksiêdze wieczystej oraz
podstawowe cechy podmiotowych praw rzeczowych, jednak nie mo¿na
39
cilej rzecz ujmuj¹c  obci¹¿one zostaje okrelone prawo rzeczowe, najczêciej
w³asnoæ lub u¿ytkowanie wieczyste.

138

Materialnoprawne skutki oznaczenia nieruchomoci...

przy jego ocenie pomijaæ praktycznych konsekwencji przyjêcia okrelonej
koncepcji znaczenia wpisu w dziale I-O.
V. Rozwa¿aj¹c kwestiê trybu w³aciwego do korygowania niezgodnych z rzeczywistoci¹ wpisów w dziale I-O, nale¿y w szczególnoci
wzi¹æ pod uwagê sprostowanie oznaczenia nieruchomoci na podstawie
danych katastru (ewidencji) nieruchomoci (art. 27 u.k.w.h.), postêpowanie nieprocesowe o wpis w ksiêdze wieczystej (art. 6261 i nast. k.p.c.)
oraz proces o usuniêcie niezgodnoci miêdzy stanem prawnym nieruchomoci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.).
Pierwszy z wymienionych trybów postêpowania dotyczy usuwania
wystêpuj¹cych w ksiêgach wieczystych nieprawid³owoci, które nie
powoduj¹ niezgodnoci treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym. W zwi¹zku z tym istotne jest podkrelenie, ¿e je¿eli wadliwoæ
dotyczy wpisu w dziale I-O, który ma znaczenie dla ustalenia stanu
prawnego nieruchomoci, to jej usuniêcie nie mo¿e nast¹piæ przez uregulowane w art. 27 ustawy sprostowanie. Odnosz¹c te uwagi do dokonanych w poprzednich punktach ustaleñ, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprostowanie mo¿e zostaæ dokonane w sytuacji, gdy ma dotyczyæ zawartych
w dziale I-O (oraz, odpowiednio, w katastrze nieruchomoci) informacji
natury opisowej, takich jak przeznaczenie nieruchomoci czy jej obszar
w cis³ym znaczeniu, a wiêc liczba jednostek powierzchni. Niedopuszczalne jest natomiast dokonywanie sprostowania oznaczenia nieruchomoci w dziale I-O, jeli zawarte w katastrze (ewidencji) dane, niezgodne
z treci¹ ksiêgi wieczystej i maj¹ce stanowiæ podstawê sprostowania,
dotycz¹ samego oznaczenia przedmiotu praw ujawnionych w ksiêdze
wieczystej, w szczególnoci wskazania poszczególnych dzia³ek wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoci czy te¿ oznaczenia ich granic. Taka
zmiana dotyczy bowiem stanu prawnego nieruchomoci i mo¿e byæ
dokonana w postêpowaniu o wpis lub w trybie procesu o uzgodnienie
treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Przedstawione tu stanowisko jest akceptowane w orzecznictwie.
W orzeczeniu z 18 listopada 1971 roku40 S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e
40

III CRN 338/71 (OSNC 1970, nr 6, poz. 110).
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nie mo¿e uzasadniaæ sprostowania wpisów w dziale I ksiêgi wieczystej
wyci¹g z wykazu zmian gruntowych, je¿eli zmiana taka, naruszaj¹ca
prawo w³asnoci osoby wpisanej w charakterze w³aciciela nieruchomoci, nie wynika z uzasadnionej podstawy prawnej, a w szczególnoci
z orzeczenia s¹dowego, decyzji w³aciwego organu administracji pañstwowej albo z umowy. W stanie faktycznym, który stanowi³ podstawê
orzeczenia, zmiana wpisu w dziale I-O mia³a polegaæ na nowym oznaczeniu granic nieruchomoci. Z kolei postanowienie S¹du Najwy¿szego
z dnia 15 kwietnia 1997 roku41 dostarcza przyk³adu sytuacji, w której
sprostowanie wpisu w trybie art. 27 u.k.w.h. jest dopuszczalne. Zmiana
danych polega³a na wpisaniu innej powierzchni (obszaru w znaczeniu
liczby jednostek miary) nieruchomoci, a potrzeba dokonania zmiany wynik³a
nie ze zmiany granic poszczególnych dzia³ek, a z dokonania nowych,
dok³adniejszych pomiarów w terenie. Zmiana taka, jako nienaruszaj¹ca
prawa w³asnoci i innych praw na nieruchomoci, mo¿e byæ dokonana
w trybie przewidzianym w art. 27 u.k.w.h.
Usuniêcie niezgodnoci stanu prawnego nieruchomoci ujawnionego
w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym mo¿e natomiast
nast¹piæ za pomoc¹ dwóch wskazanych na wstêpie tego punktu sposobów, przy czym o tym, który z nich jest w danej sytuacji w³aciwy,
decyduje przyczyna powstania niezgodnoci42. Jeli rozbie¿noæ ma charakter nastêpczy, a wiêc wpis by³ pocz¹tkowo prawid³owy, jednak sta³
siê nieaktualny w wyniku wyst¹pienia zdarzenia prawnego zmieniaj¹cego stan prawny nieruchomoci43, usuniêcie niezgodnoci nastêpuje przez
dokonanie kolejnego wpisu, a wiêc w trybie okrelonym przede wszystkim w art. 6261 i nast. k.p.c. Podstaw¹ wpisu mo¿e byæ w szczególnoci
odpowiedni dokument, na przyk³ad umowa sprzeda¿y.
Zmiana taka mo¿e dotyczyæ równie¿ wpisów w dziale I-O. Jako przyk³ad
mo¿e pos³u¿yæ sprzeda¿ jednej dzia³ki nale¿¹cej dot¹d do nieruchomoci
z³o¿onej z trzech dzia³ek. W chwili dokonania tej czynnoci prawnej,
w³acicielem nieruchomoci sk³adaj¹cej siê ze zbywanej dzia³ki staje siê
nabywca, a wiêc inna osoba ni¿ wpisana dot¹d w dziale II ksiêgi wie41
42
43
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czystej (art. 155 § 1 k.c.). Korekta powsta³ej niezgodnoci w treci ksiêgi
z rzeczywistym stanem prawnym powinna nast¹piæ  w razie z³o¿enia
wniosku o wpis  w postêpowaniu nieprocesowym poprzez za³o¿enie
nowej ksiêgi, wpisanie w niej nabywcy jako w³aciciela, przy jednoczesnej
korekcie wpisu w dziale I-O starej ksiêgi wieczystej.
Dokonanie usuniêcia niezgodnoci treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w wypadku jego pierwotnej wadliwoci, a wiêc
w sytuacji, gdy wpis od pocz¹tku by³ nieprawid³owy, nastêpuje w trybie
postêpowania procesowego (art. 10 u.k.w.h.). Postêpowanie to mo¿e
zmierzaæ równie¿ do dokonania odpowiednich zmian w dziale I-O ksiêgi
wieczystej44. Bêdzie tak w sytuacji, gdy ¿¹dana przez powoda zmiana
dotyczy zawartych w tym dziale danych dotycz¹cych oznaczenia nieruchomoci, a wiêc indywidualizuj¹cych przedmiot ujawnionych w dalszych dzia³ach praw rzeczowych45, a nie danych opisowych, takich jak
przeznaczenie nieruchomoci. Przyk³adem jest wpisanie w dziale II osoby,
która nie jest w³acicielem ca³ej nieruchomoci oznaczonej w dziale IO ksiêgi wieczystej. W takim wypadku w³aciciel pozosta³ej czêci nieruchomoci mo¿e domagaæ siê usuniêcia powsta³ej niezgodnoci poprzez
wykrelenie z dzia³u I-O ksiêgi b³êdnie wpisanych dzia³ek46. Oczywiste
przy tym jest, ¿e wadliwoæ wpisu w dziale I-O dotyczy w tym wypadku
prawa w³asnoci osoby wpisanej w dziale II. Nie oznacza to jednak, ¿e
trafna jest ogólna teza, i¿ uzgodnienie treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nigdy nie mo¿e dotyczyæ oznaczenia nieruchomoci. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e oznaczenie nieruchomoci z dzia³u
I-O wspó³tworzy stan prawny nieruchomoci i w wypadku, gdy niezgodnoæ stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym
44
Odmiennie, co do zasady E. G n i e w e k, [w:] System prawa prywatnego , s. 110;
S. R u d n i c k i, Komentarz, s. 63. Autor przytacza nastêpnie przyk³ad sytuacji, w której
postêpowanie oparte na art. 10 u.k.w.h. mo¿e jednak zmierzaæ do dokonania korekty
wpisu w dziale I-O.
45
I w ten sposób kszta³tuj¹cych stan prawny nieruchomoci wspólnie z wpisami
w dalszych dzia³ach.
46
Tak równie¿ S. R u d n i c k i, Komentarz, s. 64 i powo³ane tam orzecznictwo. W³aciciel móg³by, jak siê wydaje, domagaæ siê jednoczenie dokonania wpisu spornych dzia³ek
do dzia³u I-O ksiêgi wieczystej prowadzonej dla jego nieruchomoci, jeli oczywicie ksiêga
taka jest prowadzona i sporne dzia³ki nie s¹ ju¿ w niej wpisane.
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stanem prawnym polega na niew³aciwym oznaczeniu przedmiotu praw
wpisanych do ksiêgi, usuniêcie niezgodnoci, o którym mowa w art. 10
u.k.w.h., bêdzie polegaæ na dokonaniu wpisu (wykrelenia) w dziale I-O47.
VI. Zgodnie z poczynion¹ na wstêpie zapowiedzi¹ nale¿y przedstawiæ
bli¿ej pogl¹dy doktryny oraz orzecznictwa w tej istotnej kwestii. Wbrew
pozorom nie s¹ one jednolite, a wypowiedzi poszczególnych autorów
mo¿na ró¿nie interpretowaæ. Równie¿ w orzecznictwie istnieje rozbie¿noæ stanowisk w tym wzglêdzie.
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 28 lutego 1989 roku48, która
przyjmuje  odmienny od reprezentowanego w niniejszym artykule 
pogl¹d odnonie do roli oznaczenia nieruchomoci w ksiêdze wieczystej
w procesie ustalania jej stanu prawnego49, zosta³a ju¿ szczegó³owo przedstawiona. Ca³kowicie natomiast przeciwn¹ koncepcjê, równoznaczn¹
z bronion¹ w niniejszej pracy, na tle niemal identycznego stanu faktycznego, przedstawi³ S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 27 grudnia 1994 roku50,
uznaj¹c, ¿e w razie wpisania w dziale I-O czêci dzia³ki, która nie stanowi
w³asnoci osoby ujawnionej jako w³aciciel nie mo¿na mówiæ o sporze
co do obszaru nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ (...) pozwanych, lecz
o wadliwoci (b³êdnoci) wpisu w dziale II ksiêgi wieczystej. Nale¿y
jedynie ¿a³owaæ, ¿e w uzasadnieniu nie znalaz³o siê wyrane stwierdzenie,
¿e uchwa³a stanowi odst¹pienie od dotychczasowej linii orzecznictwa
i zakwestionowanie wypowiedzi czêci doktryny51. Z tego powodu sprzecznoæ pomiêdzy dwoma wymienionymi rozstrzygniêciami nie jest ³atwo
dostrzegalna, zw³aszcza wobec faktu niezawarcia w tezie uchwa³y wzmianki
o pogl¹dzie S¹du na temat znaczenia danych zawartych w dziale I-O ksiêgi
47
Wy³¹cznie w tym dziale, np. w wypadku, gdy wykrelone dzia³ki s¹ objête inn¹ ksiêg¹
wieczyst¹, lub w dziale I-O oraz innych dzia³ach, np. w razie koniecznoci za³o¿enia dla
wykrelonej z dzia³u I-O czêci nieruchomoci nowej ksiêgi wieczystej.
48
Zob. przypis 20.
49
Podobnie brzmi teza uchwa³y z dnia 4 marca 1994 roku, III CZP 15/94 (niepublikowanej).
50
II CZP 158/94 (OSNC 1995, nr 4, poz. 59). Aprobuj¹c¹ glosê do tego wyroku
opublikowa³ A. S z p u n a r, Rejent 1995, nr 10, s. 89, dalej powo³ywana jako Glosa.
51
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e z treci uzasadnienia wynika, i¿ sk³ad orzekaj¹cy zdawa³
sobie sprawê z odrêbnoci w³asnego pogl¹du w tej kwestii.
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wieczystej, na co trafnie zwróci³ uwagê A. Szpunar w glosie do tej
uchwa³y52.
Przechodz¹c do przedstawienia stanowiska pimiennictwa nale¿y
wskazaæ, ¿e w zasadzie identyczny z zajmowanym w niniejszym artykule
pogl¹d zaprezentowa³ W. Pr¹dzyñski53. Równie¿ E. Skowroñska omawiaj¹c uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z dnia 28 lutego 1989 r. odnios³a siê do
niej krytycznie54. Zdecydowanie odmienn¹ koncepcjê przedstawi³ P. Hoffman, który w cytowanej ju¿ wypowiedzi stwierdzi³, i¿ wpis w dziale
I-O nie przes¹dza, ¿e nabywca w wyniku dzia³ania rêkojmi uzyska³ w³asnoæ
konkretnej, oznaczonej tam dzia³ki55. Pogl¹d ten akceptuj¹ ponadto J. Trzeniewski-Kwiecieñ56 oraz R.A. Domañski57. Podobne stanowisko zaj¹³, jak
siê wydaje, A. Oleszko, którego zdaniem wpisy w dziale I-O ksiêgi
wieczystej co do oznaczenia (podkr. K.G.) i powierzchni nieruchomoci,
w tym gruntu rolnego, nie s¹ objête rêkojmi¹ wiary publicznej ksi¹g
wieczystych58. Inni autorzy najczêciej ograniczaj¹ siê do stwierdzenia,
¿e rêkojmi¹ i domniemaniami z art. 3 u.k.w.h. nie jest objêty wpis w dziale
I-O, nie rozwijaj¹c szerzej tej myli59.

A. S z p u n a r  patrz przypis 50.
W. P r ¹ d z y ñ s k i, Rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych, Przegl¹d Notarialny 1948, nr IX-X, s. 221-222.
54
E. S k o w r o ñ s k a, Przegl¹d orzecznictwa SN z zakresu prawa rzeczowego, Przegl¹d S¹dowy 1992, nr 2, s. 64.
55
Zob. przypis 19.
56
Zob. przypis 19.
57
R.A. D o m a ñ s k i, Czy istnieje mo¿liwoæ..., s. 41-41 oraz s. 44. Znamienne, ¿e
autor ten, akceptuj¹c praktyczne konsekwencje dominuj¹cego pogl¹du w postaci podwa¿enia bezpieczeñstwa obrotu, wskazuje rozwi¹zanie w postaci przypisania decyduj¹cego
znaczenia oznaczeniu nieruchomoci w katastrze, co stoi w oczywistej sprzecznoci z
intencj¹ ustawodawcy, który na potrzeby obrotu cywilnoprawnego stworzy³ system ksi¹g
wieczystych.
58
A. O l e s z k o, Moc dowodowa uw³aszczeniowych decyzji administracyjnych w sprawach rolnych w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, cz. II, Rejent 2003, nr 1, s. 13.
59
Por. przyk³adowo M. N a z a r, W³asnoæ lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne, Lublin 1995, s. 121; E. G n i e w e k, [w:] System prawa prywatnego..., s. 125,
który wspomina o nieobejmowaniu rêkojmi¹ danych faktycznych (informacji) dotycz¹cych oznaczenia nieruchomoci, co mo¿na  jak siê wydaje  interpretowaæ jako
zajêcie stanowiska zgodnego z bronionym tutaj.
52

53
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Na odrêbn¹ uwagê zas³uguje stanowisko S. Rudnickiego. Autor ten
uznaje pogl¹d W. Pr¹dzyñskiego za nietrafny i odosobniony60. Z drugiej
jednak strony aprobuje oba pozostaj¹ce w sprzecznoci wyroki S¹du
Najwy¿szego61 i stwierdza, ¿e rêkojmia dzia³a, gdy wpis w dziale I-O
obejmuje dzia³ki stanowi¹ce czêæ nieruchomoci niebêd¹cej w³asnoci¹
osoby wpisanej w dziale drugim, lecz osoby trzeciej62. W zwi¹zku z t¹
wypowiedzi¹ mo¿na postawiæ pytanie, kiedy w takim razie rêkojmia nie
odnosi siê do danych z dzia³u I-O (jak twierdzi pocz¹tkowo autor), skoro
w polskim prawie cywilnym nie istnieje kategoria nieruchomoci niczyich.
Niew³aciwe oznaczenie nieruchomoci w dziale I-O zawsze prowadzi
do objêcia ksiêg¹ nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ innego podmiotu,
wyj¹wszy oczywicie sytuacje oznaczenia nieruchomoci w ogóle nieistniej¹cych w sensie fizycznym lub prawnym, np. zabranych przez
rzekê. Wypowiedzi tego autora charakteryzuje wiêc pewna sprzecznoæ,
wydaje siê jednak, ¿e jest on bli¿szy koncepcji bronionej w niniejszej pracy.
Nawi¹zuj¹c do poruszanej ju¿ kwestii problemów terminologicznych,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czêæ autorów u¿ywa pojêcia obszar w znaczeniu
szerszym od tego, które nadaje mu rozporz¹dzenie do ustawy, co powoduje nieraz trudnoci w ocenie ich stanowiska. Przyk³adowo E. Skowroñska stwierdzi³a, odnosz¹c siê krytycznie do rozstrzygniêcia S¹du
Najwy¿szego zawartego w uchwale z dnia 28 lutego 1989 roku, ¿e co
do zasady nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych obejmuje tak¿e obszar nabytej nieruchomoci63. Wydaje siê, ¿e
autorka nie mia³a na myli obszaru w znaczeniu powierzchni wyra¿onej
w miarach metrycznych.
Dokonanie tego krótkiego i niekompletnego przegl¹du pozwala wysnuæ wniosek o braku zgodnoci pogl¹dów w omawianej kwestii oraz
pewnym nie³adzie terminologicznym. Stan taki z ca³¹ pewnoci¹ nie jest
po¿¹dany z punktu widzenia praktyki. Wprawdzie wypowiedzi odnosz¹ce
siê do problemu bardziej szczegó³owo zazwyczaj trafnie kwalifikuj¹ oznaczenie nieruchomoci w dziale I-O jako kszta³tuj¹ce jej stan prawny, nie
60
61
62
63
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S. R u d n i c k i, Komentarz, s. 41.
Oraz wyrok SN z dnia 4 marca 1994 r.; S. R u d n i c k i, Dwa problemy..., s. 12.
S. R u d n i c k i, Dwa problemy..., s. 13.
E. S k o w r o ñ s k a, Przegl¹d orzecznictwa..., s. 64.

Materialnoprawne skutki oznaczenia nieruchomoci...

mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e zarówno uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia
28 lutego 1989 roku, jak i znaczna liczba skrótowych wypowiedzi zawartych w pimiennictwie64 wp³ywaæ mog¹ na wydawanie b³êdnych
orzeczeñ przez s¹dy. Warto, by S¹d Najwy¿szy przy najbli¿szej okazji
wyranie opowiedzia³ siê przeciwko tezie zaprezentowanej w powo³ywanym wielokrotnie orzeczeniu.
VII. Reasumuj¹c rozwa¿ania, godzi siê powtórzyæ za A. Szpunarem
postulat cis³ego rozumienia przez s¹dy danych faktycznych, które nie
s¹ objête rêkojmi¹65. Jest to konieczne dla prawid³owego funkcjonowania
najwa¿niejszych instytucji prawnych zwi¹zanych z ksiêgami wieczystymi. Dane zawarte w dziale I-O ksiêgi wieczystej pozwalaj¹ce na indywidualizacjê nieruchomoci, a wiêc wskazuj¹ce jej oznaczenie, kszta³tuj¹
³¹cznie z wpisami w dalszych dzia³ach stan prawny nieruchomoci ujawniony w ksiêdze wieczystej. Tak rozumiany stan prawny jest objêty
dzia³aniem rêkojmi oraz domniemañ ustanowionych w art. 3 u.k.w.h. Nie
mo¿na natomiast zgodziæ siê z czêsto wypowiadan¹ ogóln¹ tez¹ o niedzia³aniu wymienionych instytucji prawnych w stosunku do wszelkich
wpisów w dziale I-O.

64
Wypowiedzi te, zw³aszcza pochodz¹ce z nowszego pimiennictwa, w wiêkszoci
opowiadaj¹ siê za krytykowanym tu pogl¹dem. Mo¿na wiêc uznaæ go za dominuj¹cy.
65
A. S z p u n a r  patrz przypis 50, bli¿ej Rejent 1995, nr 10, s. 96.

145

