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Wstêp
Prace dotycz¹ce projektu wprowadzenia do prawa polskiego instytucji
d³ugu gruntowego s¹ œledzone i komentowane w œrodowisku notarialnym. Jest to w pe³ni zrozumia³e, gdy¿ ewentualne dodanie tego nowego
ograniczonego prawa rzeczowego zmieni zakres obowi¹zków notariuszy.
Debata na temat poszerzenia katalogu ograniczonych praw rzeczowych
o d³ug gruntowy rozpoczê³a siê jeszcze w latach 90-tych ubieg³ego wieku.
Jej efektem by³ projekt ustawy opracowanej przez Komisjê Kodyfikacyjn¹
Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwoœci w 2000 r.1 Projekt ten
ulega³ wielokrotnym modyfikacjom2. Ostatecznie propozycja nowelizacji
przepisów prawa rzeczowego wp³ynê³a do Sejmu – jako projekt rz¹dowy
– 8 listopada 2004 roku. Po pierwszym czytaniu projektu w dniu 19
stycznia 2005 r. zosta³ on skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do
spraw Zmian w Kodyfikacjach, która wprowadzi³a kilka modyfikacji
1
A. B i e r a n o w s k i, D³ug gruntowy (uwagi na tle projektowanej regulacji), Rejent
2004, nr 10, s. 74. Projekt opublikowany zosta³ w Przegl¹dzie Legislacyjnym 2000, nr 2,
s. 195 i nast. oraz w Rejencie 2000, nr 3, s. 243 i nast.
2
Krótki opis tej fazy prac znajduje siê w artykule J. J a s t r z ê b s k i e g o, K. Z a r a d k i e w i c z a, Akcesoryjny d³ug gruntowy a problem jawnoœci i odpowiedzialnoœci (I),
PPH 2005, nr 5, s. 17; zob. te¿ R. S z t y k, D³ug na nieruchomoœci – nowa forma zabezpieczenia sumy pieniê¿nej, Rejent 2000, nr 3, s. 58 i nast.; R. S z t y k, D³ug gruntowy
w praktyce notarialnej, Rejent 2003, nr 12, s. 221 i nast.
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ujawnionych w sprawozdaniu podkomisji z dnia 9 marca 2005 r. Prace
nad projektem nie zosta³y zakoñczone przez Sejm IV kadencji3.
Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ jest wersja z lutego 2006 r.4 Projekt
ten nie zawiera jednak ¿adnego uzasadnienia. Z tego wzglêdu konieczne
jest siêgniêcie do uzasadnienia projektu, który by³ przedmiotem prac
w Sejmie IV kadencji (w dalszej czêœci pracy: uzasadnienie projektu)5.
W opracowaniu nie odnoszê siê do zagadnieñ ewentualnych zmian prawa
o notariacie, gdy¿ z projektu z lutego 2006 roku znikn¹³ art. 5, który
poœwiêcony by³ tym zmianom (przepis ten mia³ znaleŸæ siê w opracowaniu maj¹cym dostosowaæ jego brzmienie do zmienionych postanowieñ
g³ównej czêœci projektu).

Uwagi ogólne o d³ugu gruntowym
Na wstêpie rozwa¿añ trzeba zastanowiæ siê nad argumentami maj¹cymi uzasadniæ wprowadzenie d³ugu gruntowego do polskiego systemu
prawnego. Na pierwszy plan wysuwa siê twierdzenie o niedostosowaniu
hipoteki do potrzeb nowoczesnej gospodarki w zakresie realnego zabezpieczania zobowi¹zañ pieniê¿nych6. Owo niedostosowanie wynikaæ ma
ze œcis³ego powi¹zania hipoteki z zabezpieczon¹ wierzytelnoœci¹. Zdaniem
zwolenników wprowadzenia d³ugu gruntowego, akcesoryjnoœæ hipoteki
ogranicza mo¿liwoœæ jej przystosowania do aktualnych potrzeb7. Wskazuje siê tak¿e na inne s³aboœci hipoteki.
Po pierwsze, hipoteka poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ prowadzenia
procesu przeciwko w³aœcicielowi nieruchomoœci, co znacz¹co utrudnia
zaspokojenie siê wierzyciela. Taka koniecznoœæ nie powsta³aby w sytuacji,
3
Druk sejmowy nr 3433 (http://www.sejm.gov.pl, wizyta dnia 18 paŸdziernika
2005 roku).
4
Projekt dostêpny by³ na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci http://
www.ms.gov.pl (wizyta dnia 12 maja 2007 r.).
5
Uzasadnienie dostêpne by³o wraz z drukiem sejmowym nr 3433 na stronie internetowej Sejmu (wizyta dnia 18 paŸdziernika 2005 r.).
6
Tekst przygotowany zosta³ przed pojawieniem siê projektu nowelizacji przepisów
o hipotece (projekt dostêpny by³ na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci:
ostatnia wersja z 30 lipca 2007 r.). Projekt ten mia³ usun¹æ opisane w tekœcie s³aboœci
hipoteki. Ustawa zmieniaj¹ca ustawê o ksiêgach wieczystych i hipotece nie zosta³a jednak
uchwalona przez Sejm V kadencji i nie stanowi przedmiotu prac Sejmu VI kadencji.
7
Zob. uzasadnienie projektu.
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gdyby tytu³ egzekucyjny stanowi³ ustanawiaj¹cy hipotekê akt notarialny,
w którym d³u¿nik podda siê egzekucji. Niestety w literaturze pojawiaj¹
siê rozbie¿ne opinie dotycz¹ce mo¿liwoœci poddania siê przez w³aœciciela
nieruchomoœci egzekucji w akcie notarialnym ustanawiaj¹cym hipotekê.
Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e brak jest do tego podstaw w treœci art. 777
k.p.c. Wniosek taki wydaje siê uzasadniony, jeœli przyjmie siê, i¿ w³aœciciel
nieruchomoœci nie jest d³u¿nikiem wierzyciela, a po jego stronie istnieje
jedynie obowi¹zek znoszenia egzekucji ze swojej nieruchomoœci8. Pojawiaj¹ siê tak¿e opinie przeciwne9. Dyskusja dotycz¹ca tego zagadnienia
mia³a zostaæ przeciêta poprzez nowelizacjê art. 75 u.k.w.h. oraz art. 777
k.p.c. Propozycja dotycz¹ca takiej zmiany znajdowa³a siê w pierwotnej
wersji projektu ustawy z 2000 r.10 W wersji z 2006 r. nie ma ju¿ tych
poprawek. Warto podkreœliæ, ¿e nie jest to jedyna propozycja zmiany
przepisów o hipotece, która zniknê³a w toku debaty nad projektem ustawy11.
Na pewnym etapie prac nad d³ugiem gruntowym przewa¿y³a koncepcja,
zgodnie z któr¹ zmiany w zakresie hipoteki s¹ zbêdne, poniewa¿ instytucja
ta utraci na znaczeniu po wprowadzeniu d³ugu gruntowego12.
Po drugie, wskazuje siê na d³ugotrwa³oœæ postêpowania egzekucyjnego zmierzaj¹cego do zaspokojenia wierzyciela hipotecznego oraz na
problemy przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji13.
8
Zob. A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym, Rejent 1998,
nr 12, s. 74.
9
B. S w a c z y n a, Hipoteka umowna na nieruchomoœci, Kraków 1999, s. 192 i nast.;
J. P i s u l i ñ s k i, Opinia w sprawie rz¹dowego projektu ustawy o zmianie kodeksu cywilnego i ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(druk nr 3433) z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych ze sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia w/w projektu z dnia 9 marca 2005 r., z dnia 31 marca 2005 r.
(wizyta na stronie internetowej http://www.sejm.gov.pl z dnia 18 paŸdziernika 2005),
s. 18.
10
Co do szczegó³ów zob. R. S z t y k, D³ug na nieruchomoœci..., s. 67.
11
R. S z t y k, D³ug na nieruchomoœci..., s. 58; P. S i c i ñ s k i, D³ug gruntowy w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, cz. I, Nieruchomoœci 2004, nr 9, s. 10.
12
J. P i s u l i ñ s k i, Opinia..., s. 2; J. J a s t r z ê b s k i, K. Z a r a d k i e w i c z, Akcesoryjny d³ug..., s. 17.
13
Zob. uwagi B. S w a c z y n y, Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz ustaw: o ksiêgach wieczystych i hipotece, Kodeks postêpowania cywilnego,
o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Prawo o notariacie, Ÿród³o: http://
www.krn.org.pl (wizyta z dnia 30 marca 2006 r.).
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Te wady hipoteki nie maj¹ jednak zwi¹zku z jej akcesoryjnoœci¹. Problem tytu³u egzekucyjnego mo¿e zostaæ rozwi¹zany poprzez wprowadzenie przygotowanych wczeœniej zmian art. 75 u.k.w.h. oraz art. 777 k.p.c.
Z kolei problem d³ugotrwa³oœci postêpowania egzekucyjnego nie dotyczy
wy³¹cznie hipoteki. Wynika on raczej z ograniczonej wydolnoœci systemu
s¹downiczego. Problem ten dotknie ka¿dego rzeczowego zabezpieczenia
wierzytelnoœci podlegaj¹cego egzekucji na podstawie przepisów o s¹dowym postêpowaniu egzekucyjnym14.
Przedstawione wywody prowadz¹ do wniosku, ¿e jedyny argument
przemawiaj¹cy za wprowadzeniem d³ugu gruntowego do prawa polskiego
sprowadza siê do stwierdzenia, i¿ dla potrzeb obrotu korzystne jest wprowadzenie nieakcesoryjnego prawa mog¹cego zabezpieczyæ wierzytelnoœci15. Z pewnoœci¹ nieakcesoryjnoœæ d³ugu gruntowego czyni go instytucj¹ bardzo elastyczn¹. Jego funkcja nie musi sprowadzaæ siê do
zabezpieczania wierzytelnoœci. D³ug gruntowy mo¿e byæ wykorzystywany tak¿e do innych celów. Mo¿e on przyk³adowo pe³niæ funkcje alimentacyjne b¹dŸ te¿ staæ siê sposobem dysponowania maj¹tkiem na wypadek
œmierci. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e podstawowe znacznie tej instytucji sprowadza siê do zabezpieczenia wierzytelnoœci. Œwiadczy o tym
przyk³ad Niemiec. W Niemczech w ponad 80% przypadków d³ug gruntowy jest sposobem zabezpieczenia wierzytelnoœci na nieruchomoœci,
podczas gdy hipoteka stanowi jedynie kilkanaœcie procent takich zabezpieczeñ16. Z tego wzglêdu skoncentrowaæ nale¿y siê na zabezpieczaj¹cej
funkcji d³ugu gruntowego. Zanim jednak rozwa¿ania te zostan¹ rozwiniête, trzeba sprecyzowaæ cechy, które przes¹dzaj¹ o tym, ¿e konkretne

14

Tak w zakresie d³ugu gruntowego B. S w a c z y n a, Uwagi do projektu...
Pomijam w tym miejscu argument, ¿e zabezpieczenia nieakcesoryjne ciesz¹ siê
w Europie du¿¹ popularnoœci¹. Do tego argumentu odniosê siê w koñcowej czêœci opracowania.
16
Dane z lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku podaje K.Zaradkiewicz, Tzw. zastaw
nieakcesoryjny w polskim prawie cywilnym. Uwagi ogólne na tle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Kwartalnik prawa prywatnego 2000, nr 2, s. 299, za
K. R e i s c h l, Grundfälle zu den Grundpfandrechten, Juristische Schulung 2/1998, s. 126.
O wypieraniu hipoteki przez d³ug gruntowy pisz¹ te¿: A. D u b i c k a, D³ug gruntowy –
nowe ograniczone prawo rzeczowe, Rejent 2004, nr 10, s. 100; J. P i s u l i ñ s k i, O d³ugu
na nieruchomoœci, Transformacje prawa prywatnego 2001, nr 1, s. 11.
15

118

Kilka uwag o projekcie uregulowania d³ugu gruntowego

prawo nazywane jest akcesoryjnym. W literaturze mo¿na wskazaæ na
dwa nurty opisuj¹ce prawa akcesoryjne (niesamoistne)17. W pierwszym
z nich uwaga zostaje skupiona na tym, ¿e treœæ i wygaœniêcie prawa
akcesoryjnego zale¿¹ od prawa g³ównego. Przedstawiciele drugiego nurtu
koncentruj¹ siê na tym, i¿ prawo niesamoistne s³u¿y zabezpieczeniu prawa
g³ównego. Wydaje siê, ¿e nie jest uzasadnione nadawanie jednemu z powy¿szych elementów znaczenia pierwszorzêdnego. W rzeczywistoœci
dopiero obie te cechy ³¹cznie charakteryzuj¹ akcesoryjnoœæ. Prawami
akcesoryjnymi s¹ takie prawa, które s³u¿¹ umocnieniu prawa g³ównego
i w zwi¹zku z tym ich treœæ oraz istnienie zale¿¹ od istnienia umacnianego
prawa18. Jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e tak zdefiniowana akcesoryjnoœæ nie jest niewzruszalnym sk³adnikiem trwale przyporz¹dkowanym do
danego prawa. Istniej¹ prawa akcesoryjne, w których jedna z przedstawionych powy¿ej cech nie istnieje lub te¿ nie pojawia siê w pe³nym
zakresie, a pomimo to dane prawo traktowane jest jako prawo akcesoryjne. Jako przyk³ad pos³u¿yæ mog¹ odsetki od sumy pieniê¿nej, które
powszechnie charakteryzowane s¹ jako prawo akcesoryjne19, pomimo
tego, ¿e nie umacniaj¹ prawa g³ównego. Przy odsetkach na pierwszy plan
wysuwa siê ich zale¿noœæ od prawa g³ównego. Warto podkreœliæ, ¿e
w wielu prawach akcesoryjnych zmienia siê tak¿e nasilenie drugiej z przedstawionych powy¿ej cech (zwi¹zanie treœci i istnienia prawa akcesoryjnego z treœci¹ i istnieniem prawa g³ównego). W literaturze zwrócono
uwagê, ¿e istniej¹ cztery stopnie nasilenia zwi¹zania prawa zabezpieczaj¹cego z prawem zabezpieczanym20:
1. Mo¿e pojawiæ siê pe³na zale¿noœæ zabezpieczenia od wierzytelnoœci
zabezpieczonej.

17
Nurty te opisuje B. S w a c z y n a, Hipoteka..., s. 33, podaj¹c przedstawicieli ka¿dego
z nich.
18
Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2003, s. 96; E. R o t t P i e t r z y k, J. Z r a ³ e k, Koniec w¹tpliwoœci w zakresie przedawnienia odsetek za opóŸnienie?, Monitor Prawniczy 2005, nr 13, s. 628.
19
Zob. E. R o t t - P i e t r z y k, J. Z r a ³ e k, Uwagi o terminie przedawnienia roszczenia o zap³atê odsetek, Monitor Prawniczy 2004, nr 22, s. 1034 i nast. i E. R o t t - P i e t r z y k, J. Z r a ³ e k, Koniec w¹tpliwoœci..., s. 628 i nast. oraz komentowane w tych opracowaniach orzeczenia SN.
20
K. Z a r a d k i e w i c z, Tzw. zastaw..., s. 318.
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2. Prawo zabezpieczaj¹ce mo¿e istnieæ pomimo wygaœniêcia zabezpieczonej wierzytelnoœci, ale tylko do czasu wykreœlenia tego prawa
z odpowiedniego rejestru.
3. Istnienie wierzytelnoœci zabezpieczonej jest przes³ank¹ powstania
prawa zabezpieczaj¹cego, lecz póŸniej losy obu praw odrywaj¹ siê od
siebie.
4. Mo¿liwe jest ca³kowite oderwanie od siebie losów obu praw ju¿
od momentu ich powstania.
Nawet w pierwszej z tych czterech grup mog¹ pojawiaæ siê uregulowania szczególne, os³abiaj¹ce w jakimœ stopniu deklarowane powi¹zanie
obu praw (np. mo¿liwoœæ zabezpieczania danym prawem wierzytelnoœci
przysz³ej, która przecie¿ nie istnieje w chwili powstania zabezpieczenia,
czy te¿ mo¿liwoœæ egzekucji z prawa zabezpieczaj¹cego, pomimo przedawnienia wierzytelnoœci zabezpieczanej)21. Akcesoryjnoœæ konkretnego prawa nie jest wiêc wartoœci¹ sta³¹ i niezmienn¹. W zale¿noœci od potrzeb
gospodarczych ustawodawca mo¿e nasiliæ b¹dŸ os³abiæ intensywnoœæ
cech, które siê na ni¹ sk³adaj¹. Nie nale¿y poprzez dogmatyczne usztywnianie stanowiska parali¿owaæ drogi do poprawy istniej¹cego stanu prawnego. Analizuj¹c argumenty zwolenników wprowadzenia d³ugu gruntowego do polskiego systemu prawnego, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e to
w³aœnie dogmat akcesoryjnoœci hipoteki le¿y u podstaw przekonania
o koniecznoœci dodania do prawa polskiego zupe³nie nowego nieakcesoryjnego prawa22.
Pomimo wielu krytycznych opinii dotycz¹cych wprowadzenia d³ugu
gruntowego do prawa polskiego23, nie uda³o siê doprowadziæ do podjêcia
szerokiej debaty poœwiêconej celowoœci planowanej nowelizacji prawa

21

Nale¿y zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e panuj¹cy w polskiej doktrynie dogmat akcesoryjnoœci praw zastawniczych nie znajduje pe³nego potwierdzenia w treœci obowi¹zuj¹cych przepisów. Zob. A. S z p u n a r, Akcesoryjnoœæ hipoteki, Pañstwo i Prawo 1993,
nr 8, s. 26. O istniej¹cym powszechnie przekonaniu o akcesoryjnoœci tzw. praw zastawniczych pisze K. Z a r a d k i e w i c z, Tzw. zastaw..., s. 293.
22
Zob. m.in. S. R u d n i c k i, Hipoteka na rozdro¿u, Rejent 1998, nr 1, s. 10 i nast.;
A. Œ m i e j a, Zalety i s³aboœci hipoteki na tle ogólnej charakterystyki instytucji, Rejent
1995, nr 1, s. 146 i nast.
23
J. P i s u l i ñ s k i, Opinia..., s. 7 i nast.; A. B i e r a n o w s k i, D³ug gruntowy..., s. 81
i nast.; P. S i c i ñ s k i, D³ug gruntowy..., cz. II, s. 11.
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rzeczowego. Nie wolno bowiem zapominaæ, ¿e powi¹zanie zabezpieczenia z istnieniem prawa zabezpieczanego nie jest wartoœci¹ sam¹ w sobie,
lecz s³u¿y okreœlonemu celowi. W przypadku zabezpieczeñ rzeczowych
celem tym jest ochrona w³aœciciela rzeczy24. Warto zastanowiæ siê, w jakim stopniu wartoœæ tê nale¿y poœwiêcaæ w imiê wartoœci konkurencyjnych, jakimi s¹ elastycznoœæ i bezpieczeñstwo obrotu25. Je¿eli oka¿e siê,
¿e wartoœci¹ nadrzêdn¹ jest ochrona interesów zobowi¹zanego, nie ma
sensu wprowadzanie nowego prawa rzeczowego. Rozwi¹zañ nale¿y poszukiwaæ w ramach nowelizacji przepisów o hipotece, co najwy¿ej zmniejszaj¹c nieco nasilenie cech decyduj¹cych o jej akcesoryjnoœci26. Je¿eli
natomiast w wyniku przeprowadzonej debaty oka¿e siê, ¿e elastycznoœæ
i bezpieczeñstwo obrotu s¹ wartoœciami, dla których nale¿y poœwiêciæ
ochronê interesów w³aœciciela rzeczy – konieczne stanie siê wprowadzenie nowego, ca³kowicie nieakcesoryjnego prawa. Prace nad projektem
ustawy pokaza³y, ¿e nie uda³o siê rozstrzygn¹æ konfliktu pomiêdzy tymi
wartoœciami. W ich toku wprowadzono liczne zmiany „rozmiekczaj¹ce”
nieakcesoryjny charakter d³ugu gruntowego27.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w przypadku wprowadzenia d³ugu gruntowego do polskiego systemu prawnego dojdzie do stopniowego wyparcia hipoteki przez nowe prawo rzeczowe. Dla instytucji kredytowych d³ug
gruntowy jest prawem korzystniejszym ni¿ hipoteka przez sam fakt s³abszej
ochrony drugiej strony stosunku prawnego. Umowy kredytowe maj¹
czêsto charakter umów adhezyjnych. Kredytobiorca nie ma mo¿liwoœci
negocjacji treœci umowy, tak¿e w tej czêœci, która dotyczy zaproponowanego przez kredytodawcê prawa maj¹cego kredyt zabezpieczaæ.
Oczywistym jest, ¿e kredytodawca – maj¹c wybór pomiêdzy mniej
korzystn¹ dla niego hipotek¹ i korzystniejszym d³ugiem gruntowym –
zaproponuje to drugie prawo, jako zabezpieczenie udzielanego kredytu28.
24

J. P i s u l i ñ s k i, Opinia..., s. 5; A. B i e r a n o w s k i, D³ug gruntowy..., s. 87.
O konflikcie tym pisz¹: J. J a s t r z ê b s k i, K. Z a r a d k i e w i c z, Akcesoryjny d³ug
gruntowy a problem jawnoœci i odpowiedzialnoœci (II), PPH 6/2005, s. 46.
26
T¹ drog¹ pod¹¿a³ wspomniany wczeœniej projekt nowelizacji przepisów o hipotece
z 2007 r.
27
O rozwi¹zaniach tych, wprowadzonych po zakoñczeniu prac nad projektem w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego wspominaj¹: J. J a s t r z ê b s k i, K. Z a r a d k i e w i c z, Akcesoryjny d³ug gruntowy..., s. 22.
28
J. P i s u l i ñ s k i, Opinia..., s. 2.
25
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Uwagi szczegó³owe dotycz¹ce projektu ustawy
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e polski system prawny wymaga g³êbokiej
korekty w zakresie rzeczowych zabezpieczeñ wierzytelnoœci. Korekta ta
nie powinna jednak polegaæ na wprowadzeniu d³ugu gruntowego w wersji
zaproponowanej w komentowanym projekcie.
1. Przede wszystkim trzeba zwróciæ uwagê na fakt, ¿e d³ug gruntowy
jest prawem funkcjonuj¹cym prawid³owo w systemie prawnym przyjmuj¹cym koncepcjê abstrakcyjnoœci czynnoœci prawnych (w tym czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych)29. Nieakcesoryjnoœæ d³ugu gruntowego pozbawia w³aœciciela nieruchomoœci ochrony prawnorzeczowej. Ochrona
d³u¿nika „przeniesiona” zostaje na p³aszczyznê kontraktow¹, i to wy³¹cznie wówczas, gdy istnieje stosunek zobowi¹zaniowy le¿¹cy u podstaw
ewentualnych roszczeñ (pomijam w tym miejscu ewentualn¹ rozszerzon¹
skutecznoœæ tego stosunku umownego w zwi¹zku z wpisem informacji
o zawarciu umowy do ksiêgi wieczystej – art. 2 pkt 10 projektu wprowadzaj¹cy art. 1126 ust. 3 u.k.w.h.). W braku takiego stosunku d³u¿nik
mo¿e poszukiwaæ ochrony w oparciu o przepisy o bezpodstawnym
wzbogaceniu30 b¹dŸ te¿ w oparciu o przepisy reguluj¹ce odpowiedzialnoœæ deliktow¹. Taki sam skutek pojawia siê w prawie niemieckim. Trzeba
jednak podkreœliæ, ¿e niemiecka regulacja bezpodstawnego wzbogacenia
przyznaje uprawnionemu o wiele silniejsz¹ ochronê ni¿ przepisy art. 405
i nast. polskiego k.c. Wynika to z faktu, i¿ przepisy o bezpodstawnym
wzbogaceniu maj¹ do spe³nienia zupe³nie odmienne funkcje w systemie
opieraj¹cym siê na koncepcji czynnoœci prawnych abstrakcyjnych, odmienne zaœ w systemie przyjmuj¹cym koncepcjê czynnoœci prawnych
kauzalnych. W realiach polskiego systemu prawnego dysproporcja pomiêdzy ochron¹ na poziomie prawa rzeczowego a ochron¹ wynikaj¹c¹
z bezpodstawnego wzbogacenia jest ra¿¹ca. Pojawia siê w zwi¹zku z tym
obawa, ¿e ochrona interesów w³aœciciela nieruchomoœci oka¿e siê zbyt
s³aba.
2. W drugiej kolejnoœci nale¿y podkreœliæ niebezpieczeñstwo zwi¹zania
kredytobiorcy wy³¹cznie z jednym kredytodawc¹ na bardzo d³ugi czas31.
29
30
31
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Podmiot, który uzyska wpis d³ugu gruntowego na swoj¹ rzecz, mo¿e
uniemo¿liwiæ skorzystanie przez w³aœciciela z oferty podmiotów konkurencyjnych, utrzymuj¹c ciê¿ar na nieruchomoœci po wygaœniêciu zabezpieczonej wierzytelnoœci. Istnienie takiego ciê¿aru zmniejsza atrakcyjnoœæ
nieruchomoœci jako przedmiotu zabezpieczenia wierzytelnoœci. W³aœciciel
zostanie pozbawiony mo¿liwoœci skorzystania z oferty konkurencyjnej32.
Wprawdzie w wypadku zawarcia umowy zabezpieczaj¹cej w³aœciciel mia³by
roszczenie o przeniesienie d³ugu gruntowego na siebie lub na osobê trzeci¹
(art. 2 pkt 10 projektu, wprowadzaj¹cy art. 1126 u.k.w.h.), istnia³aby
równie¿ mo¿liwoœæ wprowadzenia do umowy terminu wygaœniêcia d³ugu
gruntowego (art. 2 pkt 10 projektu, wprowadzaj¹cy art. 1125 ust. 3
projektu), jednak taka ochrona nie by³aby wystarczaj¹ca, gdy¿ umowa
zabezpieczaj¹ca przewidziana by³a jako czynnoœæ fakultatywna.
3. Skutkiem nieakcesoryjnoœci d³ugu gruntowego jest pozbawienie
w³aœciciela nieruchomoœci mo¿liwoœci podniesienia zarzutów wynikaj¹cych z czynnoœci prawnej prowadz¹cej do powstania zabezpieczanej
wierzytelnoœci. W skrajnych przypadkach mo¿e to doprowadziæ do tego,
¿e w³aœciciel wykona nieistniej¹ce zobowi¹zanie w celu niedopuszczenia
do egzekucji z nieruchomoœci. Schemat d³ugu gruntowego daje bowiem
mo¿liwoœæ ¿¹dania zaspokojenia siê z nieruchomoœci niezale¿nie od istnienia wierzytelnoœci33. Wprawdzie projekt przewidywa³ mo¿liwoœæ obrony w³aœciciela nieruchomoœci w oparciu o treœæ umowy zabezpieczaj¹cej
(art. 3 pkt 9 projektu, dodaj¹cy art. 840 § 1 pkt 4 k.p.c.), jednak ponownie
trzeba podkreœliæ, ¿e taka umowa nie musi istnieæ.
4. Wprowadzenie d³ugu gruntowego mog³o wywo³aæ sporo w¹tpliwoœci w zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ w prawie polskim zasad¹ kauzalnoœci
czynnoœci prawnych. W prawie niemieckim, w którym – jak o tym
powy¿ej wspomniano – przyjêta jest zasada abstrakcyjnoœci czynnoœci
prawnych, d³ug gruntowy jest czynnoœci¹ podwójnie oderwan¹. Po
pierwsze, los d³ugu gruntowego jest niezale¿ny od losów zabezpieczonej
wierzytelnoœci. Po drugie, zarówno powstanie, jak i przeniesienie tego
prawa s¹ czynnoœciami prawnymi, których skutecznoœæ nie jest uzale¿-

32
33

B. S w a c z y n a, Uwagi do projektu...
J. P i s u l i ñ s k i, O d³ugu..., s. 19; A. B i e r a n o w s k i, D³ug gruntowy..., s. 77.
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niona od istnienia podstawy prawnej34. W toku prac nad projektem zagadnienie to nie zosta³o dostrze¿one. Zgodnie z art. 2 pkt 10 projektu,
wprowadzaj¹cym art. 1125 ust. 1 u.k.w.h., nie mo¿na by³o uzale¿niaæ
istnienia albo przeniesienia d³ugu gruntowego od innego stosunku prawnego lub od wierzytelnoœci. Planowano tak¿e dodanie w ust. 2 tego przepisu
zastrze¿enia, zgodnie z którym nie mo¿na ustanowiæ, zmieniæ b¹dŸ przenieœæ d³ugu gruntowego pod warunkiem. Postanowienia te mia³y zagwarantowaæ nieakcesoryjny charakter tego prawa, czyli oderwaæ jego losy
od losów zabezpieczonej wierzytelnoœci. D³ug gruntowy – jako ograniczone prawo rzeczowe – pozosta³by nadal prawem kauzalnym na podstawie art. 156 w zw. z art. 245 § 1 k.c. Zgodnie z art. 156 k.c. stosowanym odpowiednio do ograniczonych praw rzeczowych, je¿eli zawarcie
umowy ustanawiaj¹cej ograniczone prawo rzeczowe (czynnoœæ prawna
rozporz¹dzaj¹ca) wynika z istniej¹cego uprzednio zobowi¹zania (np.
z czynnoœci prawnej zobowi¹zuj¹cej), wa¿noœæ czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej zale¿y od wa¿noœci tego zobowi¹zania. Konieczne jest precyzyjne
odseparowanie od siebie dwóch elementów:
a) zobowi¹zania do dokonania czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej w postaci
ustanowienia d³ugu gruntowego,
b) zobowi¹zania do zabezpieczenia wierzytelnoœci d³ugiem gruntowym35.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ka¿de z tych zobowi¹zañ zostanie zaci¹gniête
w odrêbnej czynnoœci prawnej. Mo¿liwa jest równie¿ sytuacja, w której
oba zobowi¹zania zostan¹ zaci¹gniête w ramach jednej umowy zabezpieczaj¹cej36. Zobowi¹zañ tych nie mo¿na jednak z sob¹ uto¿samiaæ. Przepisy
projektu (wspomniany art. 1125 ust. 1 u.k.w.h.) uniezale¿nia³y istnienie
d³ugu gruntowego od istnienia zobowi¹zania do zabezpieczenia wierzytelnoœci d³ugiem gruntowym. W takim przypadku, jeœli okaza³oby siê, ¿e
fragment umowy zabezpieczaj¹cej, który kreuje obowi¹zek zabezpiecze34
S. B u c h h o l z, Abstraktionsprinzip und Immobiliarrecht. Zur Geschichte des Auflassung und der Grundschuld, Frankfurt a. M. 1978, s. 11 i nast.
35
Z tym stwierdzeniem nie zgodz¹ siê zwolennicy tezy g³osz¹cej, ¿e podstaw¹ prawn¹
praw zastawniczych jest zobowi¹zanie siê d³u¿nika do ustanowienia okreœlonego zabezpieczenia na rzecz wierzyciela. Zob. J. P i s u l i ñ s k i, O d³ugu..., s. 20, przypis 53.
36
Wynika to poœrednio z treœci pkt 9 uwag szczegó³owych znajduj¹cych siê w uzasadnieniu projektu. Zob. J. P i s u l i ñ s k i, O d³ugu..., s. 20.
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nia wierzytelnoœci d³ugiem gruntowym jest niewa¿ny, pozostanie to bez
wp³ywu na istnienie d³ugu gruntowego. Nie ma jednak przepisu, który
wprowadza abstrakcyjnoœæ d³ugu gruntowego. Jeœli zobowi¹zanie do ustanowienia d³ugu gruntowego jest niewa¿ne, czynnoœæ prawna rozporz¹dzaj¹ca te¿ jest niewa¿na. Je¿eli oba zobowi¹zania zaci¹gniête zosta³y
w ramach jednej umowy, wp³yw niewa¿noœci jednego z nich na drugie
powinien byæ oceniany na podstawie art. 58 § 3 k.c. Zgodnie z tym
przepisem niewa¿noœæ czêœci czynnoœci prawnej nie wp³ywa na pozosta³¹
czêœæ, chyba ¿e z okolicznoœci wynika, i¿ bez postanowieñ dotkniêtych
niewa¿noœci¹ czynnoœæ nie zosta³aby dokonana. Trudno zak³adaæ, ¿e
w³aœciciel zaci¹gn¹³by zobowi¹zanie do ustanowienia d³ugu gruntowego
w przypadku, w którym okaza³oby siê, ¿e nie istnieje zobowi¹zanie do
zabezpieczenia wierzytelnoœci tym d³ugiem. W takiej sytuacji niewa¿noœæ
dotknie obu zobowi¹zañ. Z kolei niewa¿noœæ czynnoœci prawnej zobowi¹zuj¹cej do ustanowienia d³ugu gruntowego poci¹gnie za sob¹ niewa¿noœæ czynnoœci ustanawiaj¹cej d³ug gruntowy. Skutek taki pojawi siê
wy³¹cznie w przypadku, w którym oba zobowi¹zania s¹ zaci¹gane
w ramach jednej czynnoœci prawnej. Jeœli do ustanowionego d³ugu gruntowego zostanie póŸniej „do³¹czona” wierzytelnoœæ, sytuacja przedstawia
siê odmiennie. Zobowi¹zanie do ustanowienia d³ugu gruntowego ma
wówczas swoje Ÿród³o w innej czynnoœci prawnej ni¿ umowa zobowi¹zuj¹ca w³aœciciela nieruchomoœci do zabezpieczenia okreœlonej wierzytelnoœci d³ugiem gruntowym. O ile zobowi¹zanie do ustanowienia d³ugu
gruntowego nie jest wadliwe, d³ug gruntowy istnieje wówczas niezale¿nie
od losów czynnoœci prawnej zabezpieczaj¹cej. Warto zwróciæ uwagê na
niespójnoœæ tak ukszta³towanej instytucji prawnej. Przy ustanawianiu d³ugu
gruntowego dochodzi do powi¹zania losów tego zabezpieczenia z powstaniem wierzytelnoœci zabezpieczonej nie ze wzglêdu na akcesoryjnoœæ
zabezpieczenia, lecz ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ w tym zakresie kauzalnoœæ czynnoœci prawnych rozporz¹dzaj¹cych. Taki skutek nie pojawi
siê w przypadku zabezpieczania wierzytelnoœci przez ju¿ ustanowiony
d³ug gruntowy. Sposobem rozwi¹zania zasygnalizowanych komplikacji
by³oby uznanie, ¿e projektowany art. 1125 ust. 1 u.k.w.h. stanowi przepis
szczególny w stosunku do art. 58 § 3 k.c. (w sytuacji, gdy oba zobowi¹zania zaci¹gniête zosta³y w ramach jednej czynnoœci prawnej i czêœæ
tej czynnoœci oka¿e siê niewa¿na). Taka interpretacja mo¿e siê jednak
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okazaæ trudna do obrony, poniewa¿ ka¿dy z tych przepisów dotyczy
zupe³nie odmiennych kwestii. Doszukiwanie siê w tym przypadku relacji
przepisu szczególnego do ogólnego nie jest zbyt przekonuj¹ce.
5. Nie wiadomo, jaki by³ cel wprowadzania zakazu ustanawiania lub
przenoszenia d³ugu gruntowego pod warunkiem (projektowany art. 1125
ust. 2 u.k.w.h.). Wed³ug wyjaœnieñ dotycz¹cych wczeœniejszych wersji
projektu, zakaz ten mia³ na celu uniemo¿liwienie stronom uzale¿nienia
istnienia d³ugu od zabezpieczonej wierzytelnoœci37. Stwierdzenie to nie jest
przekonuj¹ce z dwóch przyczyn:
1) Taki zakaz przewidziano w art. 1125 ust. 1 u.k.w.h. (wprowadzanym przez art. 2 pkt 10 projektu). Dodatkowe zastrze¿enie dotycz¹ce
niedopuszczalnoœci warunku przewidziane w ust. 2 by³oby zbyteczne dla
osi¹gniêcia deklarowanego celu38.
2) Jeœli pomin¹æ regulacjê projektowanego art. 1125 ust. 1 u.k.w.h.,
zakaz ustanawiania i przenoszenia d³ugu gruntowego pod warunkiem nie
pozwoli³by na osi¹gniêcie zadeklarowanego celu. Przepis ustanawiaj¹cy
taki zakaz sta³by siê przepisem szczególnym w stosunku do art. 245 § 2
k.c., zgodnie z którym do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomoœci nie stosuje siê przepisów o niedopuszczalnoœci
warunku i terminu w zakresie czynnoœci prawnej przenosz¹cej w³asnoœæ
nieruchomoœci (modyfikacja regu³y z art. 157 k.c.). Oznacza to, ¿e
opisywany zakaz dotyczyæ mia³ wy³¹cznie czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej
(ustanawiaj¹cej d³ug gruntowy). Dopuszczalne by³oby zaci¹gniêcie zobowi¹zania do ustanowienia, zmienienia lub przeniesienia d³ugu gruntowego
pod warunkiem. Gdyby nie wprowadzono art. 1125 ust. 1 u.k.w.h., strony
mog³yby wprowadziæ warunek uzale¿niaj¹cy powstanie d³ugu gruntowego od powstania zabezpieczanej wierzytelnoœci nie w umowie ustanawiaj¹cej d³ug gruntowy, lecz w umowie zobowi¹zuj¹cej do jego ustanowienia.
Przeprowadzone rozwa¿ania podwa¿aj¹ zadeklarowany cel wprowadzania zakazu ustanawiania lub przenoszenia d³ugu gruntowego pod
warunkiem. Powraca wobec tego pytanie o celowoœæ tej regulacji.
6. Ustanowienie d³ugu gruntowego by³oby du¿o dro¿sze ni¿ ustanowienie hipoteki. Nie wiadomo, jaka by³a przyczyna wprowadzenia w pro37
38
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jekcie wyj¹tku od zasady wynikaj¹cej z art. 245 § 2 k.c., zgodnie z któr¹
do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomoœci wystarczy zachowanie formy aktu notarialnego dla oœwiadczenia w³aœciciela.
W art. 2 pkt. 10 projektu, wprowadzaj¹cym art. 1123 ust. 1 u.k.w.h.,
ustanowiono wymóg zawarcia umowy pomiêdzy uprawnionym i w³aœcicielem w formie aktu notarialnego39. Dodatkowo w projektowanym
art. 1126 ust. 2 u.k.w.h. wprowadzono wymóg formy pisemnej z podpisami notarialnie poœwiadczonymi dla ewentualnej umowy zabezpieczaj¹cej. Kolejne koszty mog³yby pojawiæ siê w zwi¹zku z procedur¹ ustanawiania listowego d³ugu gruntowego. Na koniec dodaæ nale¿y koszty
wpisu prawa do ksiêgi wieczystej. Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ faktu,
¿e pe³nomocnik kredytodawcy, zawieraj¹cy z kredytobiorc¹ umowê o ustanowienie d³ugu gruntowego, musia³by legitymowaæ siê pe³nomocnictwem
do dokonania tej czynnoœci prawnej, sporz¹dzonym w formie aktu notarialnego (art. 99 § 1 k.c.)40. Projekt nie wprowadza³ ¿adnych zmian
w art. 95 prawa bankowego41, w zwi¹zku z czym niedopuszczalne by³oby
wpisanie d³ugu gruntowego w oparciu o dokumenty bankowe42. W zakresie hipoteki praktyka s¹dów wieczystoksiêgowych ³agodzi wymóg
z³o¿enia oœwiadczenia woli przez w³aœciciela w formie aktu notarialnego
(wynikaj¹cy z art. 32 u.k.w.h.), dopuszczaj¹c wpis hipoteki na podstawie
samych tylko dokumentów bankowych. W takiej sytuacji koszt ustanowienia hipoteki ogranicza siê wy³¹cznie do kosztów wpisu prawa do ksiêgi
wieczystej. Ustanowienie d³ugu gruntowego zwiêkszy³o wiêc koszty
kredytu. Uzasadnione jest bowiem przypuszczenie, ¿e wspomniane koszty przerzucone zosta³yby na kredytobiorców.
7. Projekt, z niewiadomych przyczyn, w art. 2 pkt 10, wprowadzaj¹cym art. 11210 u.k.w.h., przewidywa³ przypadki wykreœlenia d³ugu gruntowego na podstawie pisemnych oœwiadczeñ okreœlonych podmiotów43.
By³by to wyj¹tek od zasady wyra¿onej w art. 31 ust. 1 u.k.w.h., zgodnie
z któr¹ wpisy w ksiêgach wieczystych mog¹ byæ dokonywane na pod39
40
41

Zob. zastrze¿enia J. P i s u l i ñ s k i e g o, Opinia..., s. 8.
Tak s³usznie J. P i s u l i ñ s k i, Opinia..., s. 11.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze
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P. S i c i ñ s k i, D³ug gruntowy..., cz. II, Nieruchomoœci 2004, nr 10, s. 10.
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stawie dokumentów z podpisem notarialnie poœwiadczonym. £agodzenie
tego wymogu w projekcie nie wydaje siê celowe. S¹d wieczystkoksiêgowy ma ograniczone mo¿liwoœci badania autentycznoœci sk³adanych
pisemnie oœwiadczeñ. Z³agodzenie wymogu uzyskania notarialnego poœwiadczenia podpisu godzi w wiarygodnoœæ postêpowania wieczystoksiêgowego. Mo¿na poza tym odnieœæ wra¿enie, ¿e w projekcie brak by³o
okreœlonej myœli przewodniej, a niektóre propozycje mia³y charakter przypadkowy. Z jednej strony, bez uzasadnionej przyczyny, podwy¿szano
wymagania formalne przy ustanowieniu d³ugu gruntowego, co prowadzi³o do zwiêkszenia kosztów powstania tego prawa. Z drugiej strony,
tak¿e bez uzasadnionej przyczyny, ³agodzono formalizm zwi¹zany z wykreœleniem d³ugu gruntowego (forma pisemna oœwiadczenia zamiast formy
pisemnej z podpisem notarialnie poœwiadczonym), co mog³o zagroziæ
wiarygodnoœci postêpowania wieczystoksiêgowego.
8. Zaskakiwa³o brzmienie projektowanego art. 1126 ust. 3 i 4 u.k.w.h.
Zgodnie z ust. 4, uprawniony zbywaj¹cy d³ug gruntowy mia³ obowi¹zek
powiadomiæ nabywcê o treœci umowy zabezpieczaj¹cej. Niedope³nienie
tego obowi¹zku skutkowaæ mia³o powstaniem odpowiedzialnoœci odszkodowawczej. Jednoczeœnie – zgodnie z ust. 3 – umowa zabezpieczaj¹ca
odnosiæ mia³a skutek wobec nabywcy d³ugu, je¿eli informacja o tej umowie
zosta³aby ujawniona w ksiêdze wieczystej. Oznacza³o to, ¿e umowa albo
by³aby skuteczna wobec nabywcy, albo te¿ nie. Je¿eli umowa nie wi¹za³aby nabywcy (nie zosta³a wpisana do ksiêgi wieczystej), sytuacji w³aœciciela gruntu nie zmienia³by fakt, ¿e zbywca poinformowa³ nabywcê
o jej treœci. W takiej sytuacji nabywca d³ugu gruntowego móg³by podejmowaæ dzia³ania sprzeczne z umow¹, której nie by³by stron¹, natomiast
zbywca by³by zwolniony z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej, gdy¿
nabywcê o treœci umowy poinformowa³. Dodatkowo brzmienie ust. 4
prowadzi³o do wniosku, ¿e zbywca odpowiada³by za szkodê, powsta³¹
w wyniku niepoinformowania nabywcy o treœci umowy. Nie za bardzo
wiadomo, jaki by³by zakres tej odpowiedzialnoœci (jaka szkoda pozostawa³aby w adekwatnym zwi¹zku przyczynowym z faktem niepoinformowania nabywcy o treœci tej umowy)44.
44
Dog³êbnie zagadnienie to analizuj¹: J. J a s t r z ê b s k i, K. Z a r a d k i e w i c z, Akcesoryjny d³ug gruntowy a problem jawnoœci i odpowiedzialnoœci (II), s. 42 i nast.
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Ostatnia nasuwaj¹ca siê w¹tpliwoœæ dotyczy brzmienia projektowanego art. 11213 u.k.w.h., zgodnie z którym do zakresu obci¹¿enia d³ugiem
gruntowym i do ochrony d³ugu gruntowego stosowaæ nale¿a³o odpowiednio przepisy dotycz¹ce zakresu obci¹¿enia nieruchomoœci hipotek¹ i ochrony
hipoteki. Skoro d³ug gruntowy mia³ byæ prawem nieakcesoryjnym, nie
mia³y sensu jakiekolwiek odes³ania do przepisów dotycz¹cych zakresu
zabezpieczenia hipotek¹. Egzekucja z d³ugu gruntowego przebiega³aby
przecie¿ do wysokoœci wpisanej w ksiêdze wieczystej sumy. Skoro uprawniony z d³ugu gruntowego móg³by prowadziæ egzekucjê nawet wówczas,
gdy wierzytelnoœæ nie istnia³a, to w jaki sposób mia³aby zostaæ zweryfikowany zakres zabezpieczenia? Odes³anie takie mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie takiej sytuacji, w której w³aœciciel nieruchomoœci podnosi w toku
postêpowania egzekucyjnego skuteczne zarzuty z umowy zabezpieczaj¹cej (art. 3 pkt 9 projektu, dodaj¹cy art. 840 § 1 pkt 4 k.p.c.). Tylko
w takiej sytuacji pojawia siê powi¹zanie d³ugu gruntowego z jak¹œ wierzytelnoœci¹. W pozosta³ych przypadkach próba stosowania przepisów
o zakresie zabezpieczenia hipoteki wprowadza jedynie zamieszanie.

Wnioski
W uzasadnieniu projektu pojawia³o siê stwierdzenie, ¿e nieakcesoryjne
zabezpieczenia rzeczowe ciesz¹ siê w Europie du¿¹ popularnoœci¹. Okazuje
siê jednak, ¿e prawa takie s¹ znane tylko nielicznym ustawodawstwom45.
Z mo¿liwoœci wprowadzenia nieakcesoryjnego zabezpieczenia wierzytelnoœci zrezygnowa³ ustawodawca holenderski46. Jednoczeœnie nie mog¹
zakoñczyæ siê prace zwi¹zane z wprowadzeniem abstrakcyjnej i nieakcesoryjnej eurohipoteki. Co wiêcej, pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e przysz³e zabezpieczenie powinno byæ prawem o wiêkszym nasileniu cech akcesoryjnoœci47. Wydaje siê, ¿e nale¿y dok³adniej przyjrzeæ siê tej dyskusji. Jak
o tym wczeœniej wspomniano, trzeba rozstrzygn¹æ problem konfliktu
dwóch wartoœci: pierwszej, jak¹ jest potrzeba ochrony bezpieczeñstwa
w³aœciciela nieruchomoœci oraz drugiej, jak¹ jest potrzeba zwiêkszenia
elastycznoœci i szybkoœci obrotu. Takiej debaty niestety siê nie prowadzi.
45
46
47

Co do szczegó³ów zob. J. P i s u l i ñ s k i, Opinia..., s. 5 i nast.
A. B i e r a n o w s k i, D³ug gruntowy..., s. 87.
J. P i s u l i ñ s k i, O d³ugu..., s. 12.
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W toku prac nad projektem zaanga¿owano siê w zagadnienia szczegó³owe
bez rozstrzygniêcia kwestii fundamentalnych. Upraszczaj¹c tê skomplikowan¹ materiê, mo¿na stwierdziæ, ¿e ustanowienie nieakcesoryjnego
prawa na nieruchomoœci prowadzi do nastêpuj¹cych konsekwencji:
1. W³aœciciel nie mo¿e przeciwstawiaæ siê egzekucji z nieruchomoœci
nawet wówczas, gdy dane prawo nie zabezpiecza jakiejkolwiek wierzytelnoœci.
2. Prawo na nieruchomoœci istnieje niezale¿nie od istnienia wierzytelnoœci zabezpieczanej.
Moim zdaniem nale¿y poszukiwaæ takich rozwi¹zañ, które wykluczaæ
bêd¹ konsekwencje przedstawione w pkt 1, pozwol¹ natomiast na istnienie prawa niezale¿nie od istnienia wierzytelnoœci. Twórcy projektu ustawy
próbowali osi¹gn¹æ cel, jakim jest zabezpieczenie w³aœciciela nieruchomoœci w drodze rozbudowania regulacji dotycz¹cej umowy zabezpieczaj¹cej. Dzia³ania takie skazane by³y jednak na niepowodzenie ze wzglêdu
na fakultatywnoœæ takiej umowy. Im bardziej rygorystyczne oka¿¹ siê
postanowienia ustawy w zakresie umowy zabezpieczaj¹cej, z tym wiêksz¹
niechêci¹ instytucje kredytowe bêd¹ takie umowy zawieraæ.
Jak o tym œwiadczy³ projekt nowelizacji przepisów o hipotece z 2007 r.
efekt opisany w pkt. 2 mo¿na osi¹gn¹æ bez wprowadzania nowego prawa
rzeczowego. W szczególnoœci warto rozwa¿yæ znan¹ prawu austriackiemu48 instytucjê rozporz¹dzania opró¿nionym miejscem hipotecznym. W ten
sposób mo¿na z ³atwoœci¹ rozwi¹zaæ problem wygasania zabezpieczenia
w zwi¹zku z wygaœniêciem hipoteki, mimo ¿e ta nadal pozostaje prawem
akcesoryjnym49. Je¿eli jednak – po przeprowadzeniu proponowanej debaty – przewa¿y koncepcja, ¿e konieczne jest dodanie nowego prawa
rzeczowego, trzeba rozwa¿yæ, czy nie nale¿y wprowadziæ ograniczeñ
dotycz¹cych egzekucji z nieruchomoœci. Mo¿na zastanowiæ siê wówczas
nad uzale¿nieniem egzekucji od wykazania przez wierzyciela, ¿e wobec
w³aœciciela nieruchomoœci b¹dŸ wobec poprzednich w³aœcicieli nieruchomoœci (w czasie, gdy d³ug gruntowy by³ ustanowiony) przys³uguje wierzycielowi wymagalne roszczenie pieniê¿ne.

48

J. P i s u l i ñ s k i, Opinia..., s. 6; A. B i e r a n o w s k i, D³ug gruntowy..., s. 87.
W uzasadnieniu projektu powo³ano austriackie prawo rozporz¹dzania miejscem
hipotecznym jako instytucjê nieakcesoryjnego zabezpieczenia wierzytelnoœci.
49
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