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Uwagi

do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy

o ksiggach wieczystych i hipotece

W aktualnym ksztalcie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipo-
tece (tekst jedn.: Dz. U. z 2OO1 r. Nr 124, poz. 1361 ), art. 65 tej ustawy definiuje hipotekg
jako prawo obciqzajqce nieruchomo66, wzglgdnie jej czq56 ulamkowq, w celu zabezpie-
czenia oznaczonej wiezytelnoSci. Tak okre6lone zabezpieczenie slu2y wiezycielowi pze-

ciwko kaZdoczesnemu wla6cicielowi nieruchomoSci (u2ytkownikowi wieczystemu) z pieruu-

szefi stwem pzed wierzycielami osobistymi.
W obowiqzujqcym poz4dku prawnym hipoteka jestjednym ze sposob6w zabezpie-

czenia wiezytelno6ci. Pzykladowo choiby wskazai nale2y na szeroko stosowane w prak-

tyce zabezpieczenie przez pzewlaszczenie, wywiedzione z zasady swobody kontraktowej
(art. 3531 k.c.), czy zastaw rejestrowy, ustanowiony ustawq z dnia 6 grudnia 1996 r. o za-
stawie rejestrowym i rejestze zastaw6w (Dz. U. Nr 149, poz. 703 ze zm.). To drugie
zwlaszcza ma szeroki zasiqg zar6wno podmiotovvy jak i przedmiotowy, co nasuwa zasad-
nicze pytanie, czy celowe jest powolywanie do zycia nowego sposobu zabezpieczenia - w
proponowanej postaci. DoniosloSi takiego zabezpieczenia wydaje siq by6 wqtpliwa.
Wszak ka2dy spoSr6d wielu wierzycieli w aktualnym stanie prawnym wladny jest zabez-
pieczy6 hipotecznie wlasnq wierzytelnoSd nie uciekajqc sig do poszukiwania rozwiqzafi
uwarunkowanych interesem pozostalych wiezycieli. Sam mechanizm zabezpieczenia w
takim paypadku jest prosty, wystarczy wzglqd na treSi stosunku cywilnoprawnego wiqzq-

cego wierzyciela i dlu2nika. W pzypadku wielo6ci wiezycieli natomiast zachodzilaby ko-
niecznoSi r6wnoleglego uksztaftowania wzajemnych relacji migdzy nimi. Wiq2e sie z tym
okre6lony stopierl uciq2liwoSci, kt6ry moze odstrecza6 od wyboru korzystania z tego ro-
dzaju zabezpieczenia, zwlaszcza w perspektywie wzajemnych rozliczeh w nastqpstwie
ewentualnego postqpowania egzekucyjnego.



Nalezy wreszcie zauwa2ye, Ze proponowany spos6b zabezpieczenia moZe sig spo-
tka6 z oporem ze strony potencjalnych dluznik6w, skoro pozbawia ich mo2liwo6ci ulozenia
sig z kaZdym z wierzycieli stosownie do tre5ci stosunku wewngtrznego miqdzy nimi.

W Swietle tych uwag nie ma dostatecznych racji, aby upatrywa6 w zamiezonej
zmianie ustawy o ksiggach wieczystych i hipotece efektywnych skutk6w w zakresie dzia-
lalno6ci gospodarczej.
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