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UCHWALA Nr VIII/59/2014 
Krajowej Rady Notarialnej 

z dnia 13 czerwca 2014 r. 

w sprawie projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym 

Na podstawie art. 40 § l ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku- Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 
roku, poz. 164) 

Krajowa Rada Notarialna zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy o 
odwróconym kredycie hipotecznym, przesłanego przy piśmie Zastępcy Szefa 
Kancelarii Sejmu z dnia 20 maja 2014 roku, nr GMS-WP-173-109/14. 

Uzasadnienie 

Istotą umowy odwróconego kredytu hipotecznego jest oddanie do dyspozycj~ 
kredytobiorcy na czas nieoznaczony określonej sumy środków pieniężnych, których 
spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Jednocześnie bank (w rozumieniu instytucji 
określonych wart. 2 ust.2 projektowanej ustawy) jest zobowiązany do nie żądania od 
kredytobiorcy spłaty kredytu (poza odstąpieniem). 

Analiza projektu wskazuje, że projektodawca miał problem z ukształtowaniem 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego, jako umowy wzajemnej. Świadczenie 
banku jest jasno zdefiniowane (oddanie kredytobiorcy do dyspozycji określonej sumy 
środków pieniężnych, wypłacanych ratalnie bądź jednorazowo), natomiast 
zastrzeżenia może budzić sposób ukształtowania świadczenia kredytobiorcy, w postaci 
zobowiązania się przez niego do ustanowienia zabezpieczenia spłaty sumy kredytu 
wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami (art. 4 ust.l projektu ustawy). 
Zabezpieczenie jest co do zasady pochodną świadczenia, jakie spełnić ma dłużnik, a 
nie stanowi treści umowy. Innymi słowy mówiąc - jakakolwiek wadliwość 

dokonanych. zabezpieczeń musiałaby doprowadzać do uznania, że umowa 
odwróconego kredytu hipotecznego nie jest zawarta (nie istnieje), co zwłaszcza po 
pewnym okresie trwania umowy mogłoby być niezwykle niekorzystne dla 
kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. 

Niewątpliwie problem stanowi ukształtowanie świadczenia kredytobiorcy, gdyż 
tak naprawdę w świetle projektu skutki umowy odwróconego kredytu hipotecznego 
dotykają wprost spadkobierców kredytobiorcy, którzy przecież nie są stroną, a na 
których przerzuca się określone zobowiązania po śmierci kredytobiorcy (spłata długu i 
zachowanie nieruchomości, czy też przeniesienie własności nieruchomości na bank, 
czynności związane z rozliczeniem długu). Wydaje się zatem, że ustawa nie powinna 
określać świadczenia kredytobiorcy jako dokonanie zabezpieczeń umowy, a co 
najwyżej winna nałożyć na kredytobiorcę ustawową konieczność dokonania 
zabezpieczeń (hipoteka, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości), jako 
obligatoryjnych składników umowy. Porlobnie niewłaściwym jest sformułowanie w 
art.5 ust.l pkt 2 projektowanej ustawy, z którego wynika, że wierzytelność banku 
wynikająca z umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być zabezpieczona, 
poza hipoteką, przez ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie 
własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art.4 ust.2. Zabezpieczeniem 



tym jest samo roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub określonego 
prawa, a ujawnienie tegoż roszczenia ma charakter następczy, deklaratoryjny. 
Niezrozumiałajest zawartość jurydyczna art. lO ust. l projektowanej ustawy, zgodnie z 
którym bank, przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dokonuje 
oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości 
lub lokalu, o którym mowa w art.6 ust. l. Stwarza to wrażenie, jakby ocena stanu 
prawnego mogła być wartościowana na stan lepszy lub gorszy, o co przecież 
ustawodawcy nie chodzi. Przepis ten wydaje się zbędny, gdyż oczywistym jest, iż 
bank, jako profesjonalny uczestnik obrotu sam winien zadbać o dokonanie wszelkich 
niezbędnych dla siebie czynności kontrolnych i z pewnością nie zawrze umowy 
odwróconego kredytu hipotecznego w przypadku oferowania przez kredytobiorcę 
nieruchomości nieposiadającej dostatecznej wartości rynkowej, na przykład ze 
względu na obciążenia. 

Nie sposób zgodzić się z projektodawcą, aby umowa odwróconego kredytu 
hipotecznego zawierana była w formie pisemnej. Nie jest to bowiem klasyczna umowa 
kredytowa, ale umowa, której między innymi zabezpieczeniem jest roszczenie o 
przeniesienie własności nieruchomości bądź określonego prawa. Skoro tak, to należy 
przyjąć, że umowa ta kreuje zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, 
choć niejako "podwójnie" warunkowe: po pierwsze - zobowiązanie to uaktywnia się 
w chwili śmierci kredytobiorcy, po drugie - staje się wymagalne z dniem 
wymagalności całkowitej kwoty do zapłaty (art. 22 projektu ustawy). Jeśli zatem 
przeniesienie własności nieruchomości (innego określonego prawa) jako czynność 
nabycia przez bank własności nieruchomości, bez wątpienia musi nastąpić w formie 
aktu notarialnego (o czym z oczywistych względów projektodawca nie wspomina) to i 
samo zobowiązanie- aby nie wpaść w kolizję z zasadami określonymi w Kodeksie 
cywilnym (art. 158 kc)- winno być udokumentowane w umowie zawieranej w postaci 
aktu notarialnego. Dotyczy to także sytuacji, gdyby roszczenie o przeniesienie 
własności nieruchomości realizowane było nie w drodze umowy ze spadkobiercami· 
kredytobiorcy, a w drodze powództwa cywilnego o stwierdzenie obowiązku złożenia 
określonego oświadczenia woli. Należy podkreślić, iż w akcie notarialnym powinno 
być zawarte także ustanowienie wymaganych zabezpieczeń na rzecz banku, które 
winno zostać dokonane jednocześnie. Zawarcie umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego przed notariuszem, będącym osobą zaufania publicznego i 
zobowiązanym do zachowania bezstronności, zwiększałoby ochronę interesów 
obydwU stron tej umowy, zarówno banku, jak i kredytobiorcy, który - jak trafnie 
zauważają autorzy projektu- będzie na ogół osobą starszą. 

Krajowa Rada Notarialna uważa, iż postanowienie art.ll ust. 4 projektowanej 
ustawy w brzmieniu: "zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego w zakresie 
wskazania osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna" budzi 
wątpliwości co do zamiaru projektodawcy. Tak sformułowany przepis oznaczać 
będzie, że pozostałe zmiany mają być odpłatne, co chyba nie jest zamiarem 
projektodawcy. Wydaje się, iż tak kazuistyczna regulacja jest zbędna, natomiast 
można zgodzić się, iż zmiana taka w przypadku sporządzania umowy w formie aktu 
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notarialnego mogłaby być dokonana w innej formie, np. oświadczenia z notarialnie 
poświadczonym podpisem. 

W ocenie Krajowej Rady Notarialnej regulacja zawarta w art. 31 projektu 
ustawy, uznająca bezskuteczność zapisu zwykłego lub windykacyjnego nieruchomości 
lub prawa, stanowiącego zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego może 
budzić wątpliwości. Przyjmując, że nabycie w drodze zapisu nieruchomości 

spadkowej jest formą spadkobrania w szerokim tego słowa znaczeniu, brak jest 
argumentów uzasadniających wyłączenie zapisobrania, a przyzwalającego na dowolny 
wybór przez spadkodawcę Gednocześnie kredytobiorcę) osoby spadkobiercy w drodze 
testamentu. Nadto projektowane postanowienie sprawia trudność w ocenie, czy 
bezskuteczność zapisu należy traktować jako równoważne nieważności, czy też zapis 
jest ważny, a nieskuteczny w stosunku do kredytodawcy. Ponadto należy wskazać, iż 
pojęcie "osoby trzeciej" nie jest w ustawie zdefiniowane, a może być interpretowane 
na różne sposoby. 

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej zastrzeżenia budzi sposób przenoszenia 
własności nieruchomości na rzecz banku, po śmierci kredytobiorcy, w szczególności 
bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego, określony w art. 26 
projektowanej ustawy. 

Krajowa Rada Notarialna pragnie zauważyć, iż projektowana ustawa nie 
wyłącza stosowania zarówno przepisów o rencie (art. 903 i nast. kc), jak i przepisów o 
dożywociu (art. 908 i nast. kc) -w zakresie, w jakim ta umowa (o dożywocie) może 
być wzbogacona o zobowiązanie do periodycznych świadczeń. Powoduje to, że 
równolegle funkcjonować będzie projektowana instytucja odwróconego kredytu 
hipotecznego, mająca charakter dodatkowej czynności bankowej i adresowanej do 
wąskiego kręgu podmiotów mogących udzielać odwróconego kredytu hipotecznego, 
jak i wspomniane, dobrze znane instytucje, uregulowane przepisami Kodeksu 
cywilnego. Takie rozwiązanie Krajowa Rada Notarialna uznaje za słuszne. 


