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W nawiązaniu do pisma z dnia 3 kwietnia 2013 r., nr GMS-WP-173-104/13, 

dotyczącego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie 

art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

W wyroku z dnia l O lipca 2012 r., sygn. akt P 15/12, Trybunał Konstytucyjny 

orzekł o niekonstytucyjności zdania drugiego art. 76 ust. l ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. 

zm.), stanowiącego że "hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża w tym 

samym zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości utworzonych przez 

podział. ". 

Za podstawowy argument przemawiający za niekonstytucyjnością wynikającej 

z zakwestionowanego przepisu normy prawnej Trybunał Konstytucyjny uznał 

umocnienie pozycji wierzyciela hipotecznego kosztem ochrony prawa własności osób 

znajdujących się początkowo poza stosunkiem hipotecznym. Prawodawca bowiem 

przyznał wierzycielowi hipotecznemu taką samą ochronę, jaka służy mu przeciwko 

dłużnikowi, także wobec osób trzecich, tj. względem współwłaścicieli, którzy nie by li 
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pierwotnie jego dłużnikami, narażając te osoby na szereg zagrożeń, w tym nawet na 

utratę prawa własności w drodze egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości, która 

przypadła im w wyniku zniesienia współwłasności, na spłatę cudzego długu. 

Trybunał, dostrzegając konflikt interesów między wierzycielami realizującymi 

swoje uprawnienie z tytułu obciążenia hipotecznego, a współwłaścicielami, których 

udziały nie były obciążone hipoteką, wskazał na rozwiązania prawne, których 

wprowadzenie chroniłoby wierzytelność zabezpieczoną na udziale we współwłasności 

nieruchomości, bez naruszania praw pozostałych współwłaścicieli. 

Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za rozwiązaniem służącym ochronie 

wierzyciela, a przy tym nie naruszającym praw pozostałych współwłaścicieli 

nieruchomości, polegającym na utrzymaniu ex lege hipoteki na nieruchomości 

przyznanej po podziale dłużnikowi rzeczowemu. Postulat ten spełnia propozycja 

dodania w art. 76 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, po ustępie l przepisu, 

oznaczonego jako ustęp 11
, w brzmieniu: "Hipoteka na części ułamkowej 

nieruchomości obciąża nieruchomość otrzymaną w wyniku zniesienia współwłasności 

przez właściciela, którego udział był obciążony tą hipoteką. ". 

Trybunał zasugerował jednocześnie wprowadzenie rozwiązań, które będą 

chroniły wierzyciela hipotecznego przed zmnieJszeniem wartości bądź utratą 

zabezpieczenia rzeczowego. W projekcie postulat ten realizowany jest przez dodanie 

do art. 76 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przepisów, oznaczonych jako ust. 

12-1 4
• Rozwiązania te pozwolą wierzycielowi hipotecznemu na skorzystanie 

z ustawowego prawa zastawu na wierzytelności przysługującej właścicielowi udziału 

obciążonego hipoteką z tytułu spłaty albo dopłaty, co będzie możliwe w sytuacji, 

w której dłużnik hipoteczny nie otrzymał żadnej z nieruchomości powstałych wskutek 

zniesienia współwłasności albo otrzymał taką nieruchomość, jednak o wartości niższej 

niż wartość jego dotychczasowego udziału. 

Objęte przekazanym do zaopiniowania projektem propozycJe nowelizacji 

ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które wprost nawiązują do postulatów de 

lege ferenda przedstawionych przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu 

powołanego na wstępie wyroku, zasługują na akceptację. 
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Formuła proponowanych przepisów budzi jednak pewne wątpliwości, które 

powinny zostać poddane analizie na dalszym etapie procesu legislacyjnego. 

Pierwsza z tych wątpliwości odnosi się do nieuzasadnionego, jak można 

ocenić, zróżnicowania sformułowań odnoszących się do osoby dłużnika rzeczowego, 

zawartych w projektowanych przepisach art. 76 ust. 12 oraz ust. 13 ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece. W pierwszym z tych przepisów określony jest on jako 

"współwłaściciel nieruchomości, którego udział był obcią~ony hipoteką", w drugim 

zaś -jako "właściciel udziału obciążonego hipoteką". Zważywszy na fakt, iż istota 

obu tych określeń jest merytorycznie ekwiwalentna, zaś dyspozycje obu przepisów 

odnoszą się do tożsamego momentu - czasu po zniesieniu współwłasności 

nieruchomości, a więc czasu, w którym zarówno pojęcie "współwłasności 

nieruchomości", jak i pojęcie "własności udziału", mają już znaczenie jedynie 

historyczne, jako uzasadniony jawi się postulat ujednolicenia zapisów zawartych w obu 

tych przepisach i posłużenia się w nich takim samym określeniem, w szczególności 

określeniem "właściciel udziału obciążonego hipoteką" jako bardziej zwięzłym. 

Druga z wątpliwości odnosi się do rozwiązania zawartego w proj. art. 76 ust. 

14 ustawy. Choć racje leżące u podstaw jego wprowadzenia są oczywiste, zaś istota 

proponowaneJ regulacji zasługuje na akceptację, rozważenia wymaga to, 

czy proponowana formuła przepisu w pełni realizuje cele przed nim stawiane. 

W szczególności rodzi się bowiem ryzyko, iż sytuacja obarczona sankcją nieważności 

czynności prawnej jest w proponowanym zapisie określona zbyt wąsko, wskutek czego 

sankcja ta będzie łatwa do obejścia poprzez objęcie postanowieniami umowy albo 

ugody znoszącej współwłasność spłaty lub dopłaty dla współwłaściciela będącego 

dłużnikiem hipotecznym, które jednak nie pozostając w adekwatnej relacji do zmiany 

jego sytuacji majątkowej będącej wynikiem zniesienia współwłasności, prowadzić 

będą do zmniejszenia ochrony przysługującej wierzycielowi hipotecznemu, bądź nawet 

nadadząjej wyłącznie iluzoryczny charakter. 

Dlatego też należałoby rozważyć, czy projektowany przepis art. 76 ust. 14 

ustawy o księgach wieczystych i hipotece sankcją nieważności nie powinien 

obejmować również postanowień umowy albo ugody sądowej znoszącej 
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współwłasność nieruchomości, na mocy której właściciel, którego udział był obciążony 

hipoteką, co prawda otrzymuje spłatę albo dopłatę, jednak ich wartość jest 

nieadekwatna do wartości udziału, który do niego należał albo różnicy wartości 

pomiędzy tym udział~m a wartością otrzymanej przez niego nieruchomości, bowiem 

jest istotnie niższa. 

Jak można oczekiwać, tak zmodyfikowana formuła proponowanego 

w projekcie przepisu znacznie skuteczniej chroniłaby interes wierzyciela hipotecznego, 

w szczególności przeciwdziałając działaniom ukierunkowanym na jego celowe 

pokrzywdzenie, a tym samym przyczyniałaby się do realizacji zasady równej ochrony 

własności i innych praw majątkowych, gwarantowanej przez artykuł 64 ust. 2 

Konstytucji RP. 
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