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Obowiązki notariusza a przesłanka dobrej wiary z art. 6 u.k.w.h.

I.  Wstęp

 Obserwacja praktyki pozwala na postawienie tezy, że uczestnicy obro-
tu gospodarczego de	facto nakładają na notariuszy jako osoby zaufania pu-
blicznego (art. 2 §1 pr.not.)1 coraz więcej obowiązków, a poparcie dla takiego 
stanowiska znajdują w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyż-
szego (dalej: SN). Od notariuszy oczekuje się m.in., że wykryją niezgodność 
między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej 
a rzeczywistym stanem prawnym i ustalą rzeczywisty stan prawny nierucho-
mości. Co więcej, uczestnicy obrotu oczekują, że notariusz będzie kontrolo-
wać prawidłowość zaświadczenia o samodzielności lokalu wydanego przez 
starostę (art. 2 ust. 3 u.w.l.)2. SN stwierdził zaś, że: „Zawarte w art. 81 ustawy 
z 14 II 1991 r. − Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. 2008, Nr 189, poz. 
1158 ze zm.) określenie „sprzeczna z prawem” obejmuje także sprzeczność 
z zasadami współżycia społecznego, z tym że notariusz odmawia dokonania 
czynności notarialnej ze względu na tę sprzeczność, jeżeli wynika ona z tre-
ści zamierzonej czynności notarialnej lub z okoliczności jej dokonywania”3. 
 Powstaje więc pytanie, jaką rolę pełni notariusz w procesie zawiera-
nia umowy i jakie są jego obowiązki oceniane przez pryzmat art. 6 ust. 2 
u.k.w.h., zgodnie z którym w złej wierze jest ten, kto wie o niezgodności 
między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym 
stanem prawnym oraz ten, kto z łatwością mógł się o tej niezgodności do-
wiedzieć4.  Jest to kwestia bardzo istotna, bowiem dobra wiara nabywcy jest 

* Dr Barbara Jelonek-Jarco – adwokat, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; autorka artyku-
łów, glos oraz monografii poświęconych prawu rzeczowemu oraz prawu zobowiązań; specjalizuje 
się w prawie cywilnym materialnym i procesowym; ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg 
wieczystych; zajmuje m. in. się sprawami związanymi z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami. 

1 Prawo o notariacie z dn. 14 II 1991 r., tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 164. NSA określił notariusza jako 
„instytucję zaufania publicznego”, por. wyrok z 13 X 2004 r., FSK 553/2004 (Lex nr 799178). Co do 
pojęcia „osoba zaufania publicznego” por. T. Ereciński, Kilka	uwag	o	pozycji	ustrojowej	notariusza,	
jego		odpowiedzialności	cywilnej	oraz	sądownictwie	dyscyplinarnym, „Rejent” 2006, nr 5, s. 46.

2  Ustawa o własności lokali z dn. 24 VI 1994 r., tekst jedn. Dz.U. 2000, Nr 80, poz. 903. Takie 
stanowisko jest całkowicie bezzasadne, bowiem nie można od notariusza wymagać, by weryfikował 
prawidłowość działania organów administracji publicznej. 

3  Uchwała SN z 18 XII 2013 r., III CZP 82/13, Legalis. Por. A. Oleszko, Glosa	do	uchwały	Sądu	
Najwyższego	z	18	grudnia	2013 r.	(III	CZP	82/13), „Nowy Przegląd Notarialny” 2014, nr 1, s. 63 i n.

4  Por. też Z. Truszkiewicz, Wpływ	prawa	o	notariacie	na	instytucję	rękojmi	wiary	publicznej	ksiąg	
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jedną z przesłanek działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 
(art. 6 ust. 1 u.k.w.h.). O ile pojęcie wiedzy o niezgodności między stanem 
prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem praw-
nym nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych, to określenie, kiedy nabyw-
ca mógł się o takiej niezgodności z łatwością dowiedzieć, jest bardzo trudne. 
Z tego względu ocena roli notariusza przez pryzmat tej właśnie przesłanki 
jest szczególnie skomplikowana.  
 Pytanie postawione wyżej w istocie jest pytaniem o to, gdzie tak na-
prawdę jest granica obowiązków, które ustawodawca nałożył na notariuszy 
w art. 80 § 2 pr.not., zgodnie z którym przy dokonywaniu czynności nota-
rialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem 
praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta 
może powodować skutki prawne, oraz na mocy art. 80 § 3 pr.not., zgodnie 
z którym notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyja-
śnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Obowiązki notariu-
sza w zakresie udzielenia wyjaśnień dotyczących podejmowanej czynności 
notarialnej są ustanowione przede wszystkim w celu ochrony interesów stron 
tej czynności. Co jednak istotne, także osoby trzecie („inne osoby”) mogą 
być „beneficjentami” obowiązków notariusza względem jego klientów, ale 
już tylko pośrednio. Za „inne osoby”, dla których czynności prawna może 
wywołać skutki prawne, można uznać osoby uprawnione, które jednak nie 
zostały ujawnione w księdze wieczystej, a tym samym ma miejsce niezgod-
ność stanu prawnego ujawnionego w księdze z rzeczywistym stanem praw-
nym5. Niezgodność ta otwiera bowiem drogę dla działania rękojmi wiary 
publicznej ksiąg wieczystych, co może skutkować utratą prawa przez rze-
czywiście uprawnionego. 
 Punkt wyjścia dla analizy powinny stanowić trzy spostrzeżenia.  
Po pierwsze, jak podkreśla SN: „Stanowczo odrzucić trzeba tezę, jakoby 
fakt dokonywania określonej czynności przy udziale notariusza generalnie 
zwalniał stronę aktu od jakichkolwiek aktów własnej staranności. Nie jest 
bowiem tak, by powierzenie czynności notariuszowi było automatycznie 
równoznaczne z dochowaniem należytej staranności przez stronę”6. Jest to 
kwestia niewątpliwie najistotniejsza, ponieważ to dobra wiara nabywcy jest 

wieczystych, [w:] E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Rozprawy	z	prawa	prywatnego,	prawa	o	notaria-
cie	i	prawa	europejskiego, Kluczbork 2007, s. 485 i n.

5  Podkreślenia jednak wymaga, że to przede wszystkim osoby zainteresowane winny zatroszczyć się 
o zapewnienie zgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym. Nie jest to rolą notariusza, jak również nie jest jego rolą „ratowanie” osób, które nie podjęły 
w tym celu odpowiednich działań.

6  Wyrok SN z 17 IX 2003 r., II CK 10/02, Legalis.

oceniana, a więc sąd rozważając zastosowanie rękojmi bada, czy to właśnie 
nabywca mógł się dowiedzieć z łatwością o niezgodności między stanem 
prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem praw-
nym. Bierność nabywcy, a w konsekwencji przypisanie mu złej wiary, nie 
może skutkować automatycznie odszkodowawczą odpowiedzialnością no-
tariusza. Trafnie więc stwierdza T. Czech, że: „Nabywca nie może się po-
wołać na swoją dobrą wiarę, gdy polegał jedynie na staranności notariusza, 
który sporządził akt notarialny obejmujący czynność prawną.”7. Po drugie, 
wpisy w księgach wieczystych będących publicznymi rejestrami prowadzo-
nymi przez sądy korzystają z domniemań ich zgodności z rzeczywistym sta-
nem prawnym (art. 3 u.k.w.h.)8.  Nad ich zgodnością z rzeczywistym stanem 
prawnym czuwa sąd, a tym samym nie można od notariusza wymagać, by je 
każdorazowo weryfikował i podważał orzeczenia sądu. Po trzecie wreszcie, 
jak trafnie podkreśla się w literaturze, próba udzielenia odpowiedzi na py-
tanie o zakres należytej staranności notariusza co do obowiązku udzielenia 
stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności bez odwołania się 
do konkretnych przykładów narażona jest na zarzut ogólnikowości9, a moż-
na dodać, że nawet błędu. Z tego względu w niniejszym artykule rozważania 
zostaną ograniczone do następujących zagadnień: (i)  roli notariusza w przy-
padku ujawnienia w księdze wieczystej wzmianki o wniosku, (ii) obowiązku 
ustalenia, czy przedmiot planowanej czynności prawnej wchodzi do majątku 
wspólnego małżonków, (iii) obowiązku badania historii nieruchomości ce-
lem ustalenia, czy prowadzone są dla niej dwie księgi wieczyste oraz (iv) 
wpływu na działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych różnego 
rodzaju klauzul ogólnych zamieszczanych w aktach notarialnych.

II. Działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych – uwagi ogólne

 Rozważania dotyczące wymienionych wyżej przypadków warto po-
przedzić kilkoma uwagami natury ogólnej. W pierwszej kolejności podkre-
ślenia wymaga, że aby w ogóle możliwe było rozważanie działania rękoj-
mi wiary publicznej ksiąg wieczystych, konieczne jest, by czynność praw-
na została dokonana z osobą uprawnioną według treści księgi – jeśli zatem 
czynność ta polega na przeniesieniu prawa, to zbywca musi być ujawniony 
w księdze wieczystej jako uprawniony w chwili dokonywania czynności 
prawnej. Rękojmia z założenia chroni bowiem właśnie zaufanie nabywcy 

7  T. Czech, Księgi	wieczyste	i	hipoteka.	Komentarz, Warszawa 2014, s. 124

8  O roli domniemań z art. 3 u.k.w.h.  por. B. Jelonek-Jarco, Nie	tylko	hipoteka.	Zeszyt	jubileuszowy	
dedykowany	Profesorowi	Jerzemu	Pisulińskiemu, Warszawa 2015, s. 54 i n.

9  T. Ereciński, Kilka	uwag…, op.	cit., s. 55.
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7  T. Czech, Księgi	wieczyste	i	hipoteka.	Komentarz, Warszawa 2014, s. 124

8  O roli domniemań z art. 3 u.k.w.h.  por. B. Jelonek-Jarco, Nie	tylko	hipoteka.	Zeszyt	jubileuszowy	
dedykowany	Profesorowi	Jerzemu	Pisulińskiemu, Warszawa 2015, s. 54 i n.

9  T. Ereciński, Kilka	uwag…, op.	cit., s. 55.
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w dobrej wierze do stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej. Tym 
samym w przypadku, gdy zbywca nie jest jeszcze ujawniony w księdze wie-
czystej, nawet jeśli złożony już został wniosek o jego wpis do księgi, rękoj-
mia nie znajdzie zastosowania10. Skutek, o jakim mowa w art. 29 u.k.w.h., 
następuje bowiem dopiero z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej 
– dopóki wpisu nie ma, nie można być pewnym, że zostanie on dokonany. 
Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy zbywcą ma być spadkobierca dys-
ponujący prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, 
a wniosek o jego ujawnienie w księdze wieczystej został już złożony11. Tym 
samym każdorazowo, gdy strony decydują się na zawarcie umowy w przy-
padku, gdy zbywca nie jest jeszcze ujawniony w księdze wieczystej jako 
uprawniony, powinny zostać przez notariusza uprzedzone o braku działania 
rękojmi. Oczywiście, okoliczność, że rękojmia wiary publicznej w danym 
przypadku nie znajduje zastosowania, nie oznacza, że nabywcy nie chronią 
inne przepisy, przykładowo art. 83 § 2 k.c., których przesłanki zastosowania 
są inne (art. 83 § 2 k.c. nie wymaga ujawnienia zbywcy w księdze wieczy-
stej). 
 Działanie rękojmi nie jest uzależnione od prawomocności wpisu, a rę-
kojmię wyłącza dopiero wzmianka o skardze na orzeczenie referendarza są-
dowego, apelacji lub skardze kasacyjnej (art. 8 u.k.w.h., kwestia ta zostanie 
omówiona dalej). Okoliczność, że nabywca wie, iż wpis jest nieprawomoc-
ny, nie ma więc znaczenia dla oceny jego dobrej wiary12.  Za trafny też należy 
uznać pogląd SN wyrażony w wyroku z dn. 27 III 2001 r.13: „Nabywca nieru-
chomości – opierając swoje przekonanie, że zbywca jest ujawniony w księ-
dze wieczystej jako właściciel zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, na 
prawomocnym orzeczeniu oddalającym wniosek innej osoby o wpisanie jej 
do księgi wieczystej jako właściciela – jest nabywcą w dobrej wierze”.
 Istotne jest także to, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych 
nie daje pewności co do tożsamości zbywcy, nie chroni więc nabywcy 
w przypadku zawarcia umowy z osobą posługującą się sfałszowanym do-
wodem tożsamości. SN stwierdził: „Nie wystarczy więc nabycie od osoby, 
która podaje się jedynie za identyczną z wpisaną, a w rzeczywistości jest 

10  Odmiennie T. Czech, Księgi	wieczyste…, op.	cit., s. 76.

11  Por. jednak art. 1028 k.c., zgodnie z którym „Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spad-
ku albo poświadczenie dziedziczenia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do 
spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje, nabywa prawo lub 
zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działa w złej wierze”. Hipotezą tego przepisu są objęte 
sytuacje, gdy dane prawo należy do spadku, natomiast zbywca nie jest spadkobiercą. 

12  B. Jelonek-Jarco, Komentarz, s. 117 i cytowana tam literatura.

13  IV CKN 274/00, OSNC 2001, nr 11, poz. 167.

kimś innym”14. W takim przypadku nie ma miejsca niezgodność stanu praw-
nego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
a jedynie inna osoba podaje się za osobę ujawnioną prawidłowo w księdze 
wieczystej jako uprawniona. 
 Podkreślenia wymaga, że rękojmia nie sanuje nieważności umowy.  
Jeżeli umowa jest nieważna, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, nie 
znajduje też do niej zastosowania rękojmia. 
 Wskazać wreszcie należy, że stan prawny ujawniony w księdze wie-
czystej może być istotny nie tylko ze względu na możliwość działania rę-
kojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, ale także na zastosowanie in-
nych instytucji prawa cywilnego. Przykładowo powołać można wyrok SN  
z 13 XII 2012 r., w którym stwierdzono: „Nabywca nieruchomości 
uregulowanej w księdze wieczystej nie może powoływać się na błąd  
(art. 84 k.c.) co do stanu prawnego nieruchomości i obciążenie jej hipoteką, je-
żeli przed zawarciem umowy kupna nieruchomości nie zapoznał się z treścią 
księgi wieczystej, poprzestając na oświadczeniu zbywcy o braku obciążenia  
(art. 2 k.w.u.)”15.
 Istotne znaczenie dla określenia obowiązków notariusza wynikających 
z art. 80 § 2 i 3 pr.not. ma także wykładnia pojęcia „niezbędne wyjaśnienia”. 
Trafnie wskazuje M.K. Kolasiński, „iż mimo, że udzielanie niezbędnych 
wyjaśnień zawiera w sobie element doradztwa, to nie jest tego pojęcia 
synonimem”16. Należy przyjąć, że celem nałożonego na notariusza obowiąz-
ku udzielenia wyjaśnień jest umożliwienie potencjalnym stronom czynności 
prawnej podjęcie świadomej decyzji, m.in. co do wyboru jej formy prawnej 
oraz jej konsekwencji prawnych.

III. Ujawnione w księdze wieczystej wzmianki oraz ostrzeżenia  
      z art. 8  u.k.w.h.

 Zgodnie z art. 8 u.k.w.h., rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych 
wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądo-
wego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu 
prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem praw-
nym nieruchomości. Tym samym pojawienie się jakichkolwiek wzmianek 
bądź ostrzeżeń w księdze wieczystej stanowić powinno zarówno dla nabywcy 
(czy nawet szerzej – dla stron planowanej czynności prawnej) jak i dla nota-

14  Orzeczenie SN z dn. 9 X 1959 r., 3 CR 399/59, OSN 1960, nr 3, poz. 87.

15   IV CSK 204/12, Legalis.

16  M.K. Kolasiński, Odpowiedzialność	cywilna	notariusza, Toruń 2005, s. 60-61. Por. jednak B. Le-
waszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność	profesjonalistów	(2), „Prawo i Życie” 1997 z 15 XI, s. 3.
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w dobrej wierze do stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej. Tym 
samym w przypadku, gdy zbywca nie jest jeszcze ujawniony w księdze wie-
czystej, nawet jeśli złożony już został wniosek o jego wpis do księgi, rękoj-
mia nie znajdzie zastosowania10. Skutek, o jakim mowa w art. 29 u.k.w.h., 
następuje bowiem dopiero z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej 
– dopóki wpisu nie ma, nie można być pewnym, że zostanie on dokonany. 
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10  Odmiennie T. Czech, Księgi	wieczyste…, op.	cit., s. 76.

11  Por. jednak art. 1028 k.c., zgodnie z którym „Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spad-
ku albo poświadczenie dziedziczenia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do 
spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje, nabywa prawo lub 
zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działa w złej wierze”. Hipotezą tego przepisu są objęte 
sytuacje, gdy dane prawo należy do spadku, natomiast zbywca nie jest spadkobiercą. 

12  B. Jelonek-Jarco, Komentarz, s. 117 i cytowana tam literatura.

13  IV CKN 274/00, OSNC 2001, nr 11, poz. 167.
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riusza sygnał ostrzegawczy. Z treści wzmianki nie wynika jednak,  co jest jej 
przedmiotem, a tym samym, aby móc jednoznacznie ocenić jej znaczenie dla 
planowanej czynności prawnej, konieczne jest poznanie treści wniosku, któ-
rego wzmianka dotyczy. Co prawda dla notariusza dostęp do akt księgi wie-
czystej nie jest w żaden sposób ograniczony (art. 361 ust. 2 u.k.w.h.), jednak 
wnioski jeszcze nierozpoznane nie znajdują się w aktach księgi wieczystej 
– nie są częścią tych akt. Do akt składa się tylko dokumenty z wniosków już 
rozpoznanych i to tylko wtedy, gdy na ich podstawie nastąpił wpis. Aby uzy-
skać wgląd do wniosków jeszcze nierozpoznanych, notariusz musiałby uzy-
skać zgodę przewodniczącego wydziału. Istotna jest każda wzmianka, jed-
nak szczególnej uwagi wymaga wzmianka o wniosku o wpis zakazu zbycia 
nieruchomości, który to zakaz może zostać ustanowiony jako zabezpieczenie 
roszczenia niepieniężnego (art. 755 § 1 pkt 2 k.p.c.)17, jak również wzmianka 
o wniosku o wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu (art. 755 § 1 pkt 
5 k.p.c.). Należy jednak podkreślić, że wzmianka wyłącza działanie rękojmi 
jedynie w odniesieniu do tego prawa, którego dotyczy. Co więcej, poza sytu-
acją, gdy dotyczy ujawnienia w księdze wieczystej zakazu zbywania nieru-
chomości, nie wyłącza ani nie ogranicza rozporządzenia prawem, przeciwko 
któremu skierowane jest ostrzeżenie18. Jednak w sytuacji, gdy zbywca okaże 
się nie być uprawnionym do rozporządzania nieruchomością, rękojmia nie 
znajdzie zastosowania, a tym samym umowa nie będzie mieć skutku roz-
porządzającego (nie dojdzie więc do przełamania zasady nemo	plus	iuris). 
W istocie, notariusz w przypadku, gdy w księdze pojawia się wzmianka, 
zawsze powinien samodzielnie ustalić, czego ona dotyczy, bądź uzyskać 
pewne informacje jej dotyczące od stron (przykładowo, od zbywcy, o ile on 
jest wnioskodawcą – dysponuje wtedy wnioskiem złożonym do sądu), a tak-
że zbadać, jakie skutki ma jej ujawnienie w księdze wieczystej. Co do zasady 
notariusz nie może w tym zakresie polegać na samych oświadczeniach czy 
zapewnieniach stron, a zwłaszcza wtedy, gdy już z tego, co strony twierdzą, 
wynika, że informacje te nie są wiarygodne (co może być skutkiem niezrozu-
mienia przez nie stanu prawnego). Po ustaleniu tych okoliczności notariusz 
powinien strony pouczyć o konsekwencjach ujawnienia wzmianki w księdze 
wieczystej tak, aby decydując się na zawarcie umowy były świadome zwią-
zanego z tym potencjalnego ryzyka. Zawsze jednak do stron należy decyzja, 

17  W przypadku roszczeń pieniężnych zakaz zbywania może zostać ustanowiony jedynie w odniesie-
niu do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; inne roszczenia pieniężne może zabezpieczyć 
hipoteka przymusowa – por. art. 747 pkt 2 oraz pkt 3  k.p.c.

18  B. Jelonek-Jarco, [w:] J. Pisuliński (red.), B. Jelonek-Jarco, M. Kućka, J. Pisuliński, Ł. Przy-
borowski, B. Swaczyna, J. Zawadzka, Księgi	wieczyste	 i	 hipoteka.	Komentarz.	Ustawa	o	 księgach	
wieczystych	i	hipotece.	Postępowanie	wieczystoksięgowe, Warszawa 2014 s. 223, s. 226, A. Oleszko, 
Komentarz	do	art.	80	pr.	not., 2012, Lex, Nb. 92.

czy mimo ujawnienia w księdze wieczystej wzmianki decydują się one na 
zawarcie umowy. Właśnie takiej sytuacji dotyczy wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi z 9 X 2014 r., w którym stwierdzono: „Staranność zawodowa no-
tariusza − poparta odpowiednim wykształceniem i fachowym przygotowa-
niem − odnosi się również do analizy oświadczeń wiedzy stron transakcji, 
o ile dotyczą rzeczy istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ryzyka 
transakcji oraz analizy stanu prawnego nieruchomości w kontekście wpisów 
i wzmianek o wpisach w księdze wieczystej (tym bardziej jeśli chodzi o wpis 
ostrzeżeń) tak aby zapewnić stronom należyte pouczenia i zapewnić w mia-
rę możliwości najpełniejszą ochronę ich interesów. Odpowiedzialność nota-
riusza jest odpowiedzialnością samodzielną za jego własne działania bądź 
zaniechania”19. Trafnie także podkreśla się w orzecznictwie, że od osoby 
wykonującej zawód notariusza można zasadnie wymagać zarówno wiedzy 
prawniczej, jak i zdrowego rozsądku. Obie te cechy są w równym stopniu 
niezbędne do należytego wykonywania roli notariusza jako osoby zaufania 
publicznego20.

IV.  Ustalenie, czy nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego  
        małżonków

 Kolejnym istotnym problemem w praktyce notarialnej jest ustalenie, 
czy nieruchomość21, której określona umowa ma dotyczyć, wchodzi w skład 
majątku wspólnego małżonków. Jest to kwestia ważna z tego względu, że 
zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o.  zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do 
dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatne-
go nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowa-
dzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożyt-
ków, a stosownie do § 2 ważność umowy, która została zawarta przez jedne-
go z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia 
umowy przez drugiego małżonka. Powstaje więc pytanie, jakie są obowiązki 
notariusza, gdy tylko jeden z małżonków jest ujawniony w księdze wieczy-
stej. W takiej sytuacji, o ile w rzeczywistości właścicielami są oboje małżon-
kowie, możliwe jest działanie rękojmi wiary publicznej, a to na mocy odesła-
nia z art. 38 k.r.o., zgodnie z którym jeżeli na podstawie czynności prawnej 
dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba 
trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpo-

19  I ACa 241/14, Legalis.

20  Wyrok SA w Krakowie z 17 grudnia 1996 r., I ACa 4/86, TPP 2001, nr 3, s. 121.

21  Prawo użytkowania wieczystego bądź inne prawo.
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17  W przypadku roszczeń pieniężnych zakaz zbywania może zostać ustanowiony jedynie w odniesie-
niu do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; inne roszczenia pieniężne może zabezpieczyć 
hipoteka przymusowa – por. art. 747 pkt 2 oraz pkt 3  k.p.c.

18  B. Jelonek-Jarco, [w:] J. Pisuliński (red.), B. Jelonek-Jarco, M. Kućka, J. Pisuliński, Ł. Przy-
borowski, B. Swaczyna, J. Zawadzka, Księgi	wieczyste	 i	 hipoteka.	Komentarz.	Ustawa	o	 księgach	
wieczystych	i	hipotece.	Postępowanie	wieczystoksięgowe, Warszawa 2014 s. 223, s. 226, A. Oleszko, 
Komentarz	do	art.	80	pr.	not., 2012, Lex, Nb. 92.

czy mimo ujawnienia w księdze wieczystej wzmianki decydują się one na 
zawarcie umowy. Właśnie takiej sytuacji dotyczy wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi z 9 X 2014 r., w którym stwierdzono: „Staranność zawodowa no-
tariusza − poparta odpowiednim wykształceniem i fachowym przygotowa-
niem − odnosi się również do analizy oświadczeń wiedzy stron transakcji, 
o ile dotyczą rzeczy istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ryzyka 
transakcji oraz analizy stanu prawnego nieruchomości w kontekście wpisów 
i wzmianek o wpisach w księdze wieczystej (tym bardziej jeśli chodzi o wpis 
ostrzeżeń) tak aby zapewnić stronom należyte pouczenia i zapewnić w mia-
rę możliwości najpełniejszą ochronę ich interesów. Odpowiedzialność nota-
riusza jest odpowiedzialnością samodzielną za jego własne działania bądź 
zaniechania”19. Trafnie także podkreśla się w orzecznictwie, że od osoby 
wykonującej zawód notariusza można zasadnie wymagać zarówno wiedzy 
prawniczej, jak i zdrowego rozsądku. Obie te cechy są w równym stopniu 
niezbędne do należytego wykonywania roli notariusza jako osoby zaufania 
publicznego20.

IV.  Ustalenie, czy nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego  
        małżonków

 Kolejnym istotnym problemem w praktyce notarialnej jest ustalenie, 
czy nieruchomość21, której określona umowa ma dotyczyć, wchodzi w skład 
majątku wspólnego małżonków. Jest to kwestia ważna z tego względu, że 
zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o.  zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do 
dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatne-
go nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowa-
dzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożyt-
ków, a stosownie do § 2 ważność umowy, która została zawarta przez jedne-
go z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia 
umowy przez drugiego małżonka. Powstaje więc pytanie, jakie są obowiązki 
notariusza, gdy tylko jeden z małżonków jest ujawniony w księdze wieczy-
stej. W takiej sytuacji, o ile w rzeczywistości właścicielami są oboje małżon-
kowie, możliwe jest działanie rękojmi wiary publicznej, a to na mocy odesła-
nia z art. 38 k.r.o., zgodnie z którym jeżeli na podstawie czynności prawnej 
dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba 
trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpo-

19  I ACa 241/14, Legalis.

20  Wyrok SA w Krakowie z 17 grudnia 1996 r., I ACa 4/86, TPP 2001, nr 3, s. 121.

21  Prawo użytkowania wieczystego bądź inne prawo.
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wiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności 
prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem. Dla analizy tego 
zagadnienia istotne jest stanowisko SN wyrażone w wyroku z 17 V 1985 r.22, 
zgodnie z którym: „W systemie obowiązującego prawa rodzinnego, przyj-
mującego jako zasadę reżym ustawowej wspólności majątkowej, można 
skonstruować domniemanie, według którego określone rzeczy w transakcji 
dokonywanej przez jednego tylko z małżonków zostały nabyte z majątku 
dorobkowego w interesie (na rzecz) ustawowej majątkowej wspólności mał-
żeńskiej. Natomiast nabycie określonej rzeczy w majątku odrębnego mał-
żonka musi wynikać wyraźnie nie tylko z oświadczenia współmałżonka, ale 
także i to przede wszystkim − z całokształtu okoliczności istotnych prawnie 
z punktu widzenia przepisów k.r.o.”. Orzeczenie to potwierdza tezę, że 
wszystkie przedmioty nabyte w okresie małżeństwa pozostającego w ustroju 
wspólności ustawowej wchodzą do majątku wspólnego niezależnie od ich 
charakteru i sposobu nabycia, a więc niezależnie od tego, czy oboje lub je-
den tylko małżonek je nabył oraz czy nabycie nastąpiło na nazwisko dwojga 
małżonków lub tylko jednego z nich23. Jednak przyjęcie istnienia domnie-
mania, które skonstruował SN budzi wątpliwości, ponieważ nie statuuje go 
żaden przepis (nie chodzi tu bowiem o domniemanie faktyczne, por. art. 231 
k.p.c.). Powstaje też pytanie o relację między tym „domniemaniem” a do-
mniemaniami z art. 3 u.k.w.h. Czym innym jest bowiem ogólne określenie 
konsekwencji prawnych wynikających z art. 31 k.r.o., a czym innym określe-
nie, czy w danej sytuacji rękojmia będzie działać ze względu na dobrą wiarę 
nabywcy. Należy tu jednak rozróżnić dwie sytuacje: gdy nabywca nie wie, 
czy jego kontrahent (zbywca) pozostaje w związku małżeńskim oraz gdy ma 
tego świadomość. Jeżeli nabywca nie dysponuje informacjami co do stanu 
cywilnego zbywcy, nie ma podstaw do wymagania od niego uzyskania in-
formacji w tej kwestii. Jedynym źródłem informacji mógłby być zresztą sam 
zbywca, który nie zawsze musi udzielić informacji zgodnej z prawdą, a nie 
wydaje się możliwe uzyskanie informacji o stanie cywilnym zbywcy w inny 
sposób24. W pełni aktualny pozostaje więc pogląd SN, wyrażony jeszcze na 
gruncie dekretu − Prawo rzeczowe, że nabywca od osoby wpisanej do księgi 

22  III CRN 119/85, Legalis.

23  A. Oleszko, Komentarz	do	art.	80, nb. 95, 2012, Lex; por. uchwała SN z 7 III 1969 r., III CZP 
10/69, Legalis.

24  Tu warto sięgnąć do wyroku SN z 16 IV 2003 r., II CKN 1409/00, OSNC 2004, nr 7–8, poz. 113, 
w którym Sąd stwierdził: „W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym (art. 10 ustawy z dn. 6 VII 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jednolity: Dz.U. 
2001, Nr 124, poz. 1361) na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg 
wieczystych, spoczywa ciężar dowodu, że własność nieruchomości wpisanej na rzecz jednego z mał-
żonków, nabytej w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi majątek odrębny tego małżonka”.

wieczystej jako właściciel nie jest obowiązany badać, czy osoba ta pozosta-
je w związku małżeńskim i czy z tego powodu nieruchomość nie jest objęta 
wspólnością ustawową25. Co do zasady zarówno notariusz jak i nabywca mogą 
polegać na oświadczeniach zbywcy w tym zakresie.
 Nieco odmiennie należy ocenić przypadek, gdy nabywca wie, że jego 
kontrahent pozostaje w związku małżeńskim. Istotną wskazówką może tu 
być orzeczenie z 11 IX 1961 r.26, w którym SN stwierdził: „Domniemania 
określonego w art. 18 § 1 pr. rzecz. nie może podważyć okoliczność, że 
osoba wpisana do księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości pozosta-
je w związku małżeńskim”. Orzeczenie to, chociaż zostało wydane jeszcze 
na gruncie dekretu prawo rzeczowe, nie straciło na aktualności, ponieważ 
także obecnie domniemania zgodności prawa jawnego z księgi wieczy-
stej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 u.k.w.) nie obala okoliczność,  
że osoba wpisana do księgi wieczystej jako właściciel pozostaje w związku 
małżeńskim. Dlatego też ocena dobrej wiary nabywcy w przypadku, gdy 
zbywca wpisany do księgi wieczystej jako wyłączny właściciel nierucho-
mości pozostaje w związku małżeńskim, wymaga szczególnej ostrożności. 
W uchwale z 5 V 1993 r.27 SN stwierdził: „W złej wierze nabywca hipo-
teki pozostaje także wtedy, gdy poprzestaje na oświadczeniu ustanawiają-
cego hipotekę, że obciążana nieruchomość stanowi jego majątek odrębny, 
jeżeli przy zachowaniu zawodowej staranności mógł był z łatwością ustalić,  
że nieruchomość ta jest w rzeczywistości przedmiotem wspólności majątko-
wej małżeńskiej”. Pogląd ten wydaje się podzielać A. Szpunar w glosie do 
tej uchwały28. Odmiennego zdania jest natomiast P. Mysiak, według którego 
jest to teza dyskusyjna, gdyż muszą zajść szczególne okoliczności, aby wy-
magać od nabywcy dążenia do ustalenia, czy nieruchomość wchodzi w skład 
majątku wspólnego29. Należy się zgodzić ze stanowiskiem P. Mysiaka. Jeżeli 
nabywca ma świadomość tego, że zbywca pozostaje w związku małżeńskim, 
powinien podjąć dodatkowe czynności mające na celu ustalenie, czy nieru-

25  Orzeczenie SN z 8 IX 1954 r., I CO 18/54, OSN 1955, poz. 45. A. Kunicki wskazał na prak-
tyczne problemy w przeprowadzeniu takiego „dochodzenia” (przede wszystkim ingerencję w sprawy 
rodzinne); idem, Domniemania	w	prawie	rzeczowym, Warszawa 1969, s. 167–168. Podobnie T. Czech, 
Księgi	wieczyste…, op.	cit., s. 126; odmiennie J. Kuropatwiński, Księgi	wieczyste.	Komentarz	do	art.	
1-582	u.k.w.h.	oraz	art.	6261-62613	k.p.c., tom I, Komentarz	do	art.	1-10	ustawy	o	księgach	wieczystych	
i	hipotece, Bydgoszcz 2013, s. 247.

26  1 CR 932/60, OSNCP 1963, nr 1, poz. 18.

27  III CZP 52/93, OSN 1993, nr 12, poz. 218.

28  A. Szpunar, Glosa	do	uchwały	SN	z	5	V	1993	r., III CZP 52/93, OSP 1994, nr 12, s. 573.

29  P. Mysiak, Pojęcie	złej	wiary	w	odniesieniu	do	instytucji	rękojmi	wiary	publicznej	ksiąg	wieczy-
stych, „Rejent” 2002, nr 9, s. 85.
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wiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności 
prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem. Dla analizy tego 
zagadnienia istotne jest stanowisko SN wyrażone w wyroku z 17 V 1985 r.22, 
zgodnie z którym: „W systemie obowiązującego prawa rodzinnego, przyj-
mującego jako zasadę reżym ustawowej wspólności majątkowej, można 
skonstruować domniemanie, według którego określone rzeczy w transakcji 
dokonywanej przez jednego tylko z małżonków zostały nabyte z majątku 
dorobkowego w interesie (na rzecz) ustawowej majątkowej wspólności mał-
żeńskiej. Natomiast nabycie określonej rzeczy w majątku odrębnego mał-
żonka musi wynikać wyraźnie nie tylko z oświadczenia współmałżonka, ale 
także i to przede wszystkim − z całokształtu okoliczności istotnych prawnie 
z punktu widzenia przepisów k.r.o.”. Orzeczenie to potwierdza tezę, że 
wszystkie przedmioty nabyte w okresie małżeństwa pozostającego w ustroju 
wspólności ustawowej wchodzą do majątku wspólnego niezależnie od ich 
charakteru i sposobu nabycia, a więc niezależnie od tego, czy oboje lub je-
den tylko małżonek je nabył oraz czy nabycie nastąpiło na nazwisko dwojga 
małżonków lub tylko jednego z nich23. Jednak przyjęcie istnienia domnie-
mania, które skonstruował SN budzi wątpliwości, ponieważ nie statuuje go 
żaden przepis (nie chodzi tu bowiem o domniemanie faktyczne, por. art. 231 
k.p.c.). Powstaje też pytanie o relację między tym „domniemaniem” a do-
mniemaniami z art. 3 u.k.w.h. Czym innym jest bowiem ogólne określenie 
konsekwencji prawnych wynikających z art. 31 k.r.o., a czym innym określe-
nie, czy w danej sytuacji rękojmia będzie działać ze względu na dobrą wiarę 
nabywcy. Należy tu jednak rozróżnić dwie sytuacje: gdy nabywca nie wie, 
czy jego kontrahent (zbywca) pozostaje w związku małżeńskim oraz gdy ma 
tego świadomość. Jeżeli nabywca nie dysponuje informacjami co do stanu 
cywilnego zbywcy, nie ma podstaw do wymagania od niego uzyskania in-
formacji w tej kwestii. Jedynym źródłem informacji mógłby być zresztą sam 
zbywca, który nie zawsze musi udzielić informacji zgodnej z prawdą, a nie 
wydaje się możliwe uzyskanie informacji o stanie cywilnym zbywcy w inny 
sposób24. W pełni aktualny pozostaje więc pogląd SN, wyrażony jeszcze na 
gruncie dekretu − Prawo rzeczowe, że nabywca od osoby wpisanej do księgi 

22  III CRN 119/85, Legalis.

23  A. Oleszko, Komentarz	do	art.	80, nb. 95, 2012, Lex; por. uchwała SN z 7 III 1969 r., III CZP 
10/69, Legalis.

24  Tu warto sięgnąć do wyroku SN z 16 IV 2003 r., II CKN 1409/00, OSNC 2004, nr 7–8, poz. 113, 
w którym Sąd stwierdził: „W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym (art. 10 ustawy z dn. 6 VII 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jednolity: Dz.U. 
2001, Nr 124, poz. 1361) na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg 
wieczystych, spoczywa ciężar dowodu, że własność nieruchomości wpisanej na rzecz jednego z mał-
żonków, nabytej w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi majątek odrębny tego małżonka”.

wieczystej jako właściciel nie jest obowiązany badać, czy osoba ta pozosta-
je w związku małżeńskim i czy z tego powodu nieruchomość nie jest objęta 
wspólnością ustawową25. Co do zasady zarówno notariusz jak i nabywca mogą 
polegać na oświadczeniach zbywcy w tym zakresie.
 Nieco odmiennie należy ocenić przypadek, gdy nabywca wie, że jego 
kontrahent pozostaje w związku małżeńskim. Istotną wskazówką może tu 
być orzeczenie z 11 IX 1961 r.26, w którym SN stwierdził: „Domniemania 
określonego w art. 18 § 1 pr. rzecz. nie może podważyć okoliczność, że 
osoba wpisana do księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości pozosta-
je w związku małżeńskim”. Orzeczenie to, chociaż zostało wydane jeszcze 
na gruncie dekretu prawo rzeczowe, nie straciło na aktualności, ponieważ 
także obecnie domniemania zgodności prawa jawnego z księgi wieczy-
stej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 u.k.w.) nie obala okoliczność,  
że osoba wpisana do księgi wieczystej jako właściciel pozostaje w związku 
małżeńskim. Dlatego też ocena dobrej wiary nabywcy w przypadku, gdy 
zbywca wpisany do księgi wieczystej jako wyłączny właściciel nierucho-
mości pozostaje w związku małżeńskim, wymaga szczególnej ostrożności. 
W uchwale z 5 V 1993 r.27 SN stwierdził: „W złej wierze nabywca hipo-
teki pozostaje także wtedy, gdy poprzestaje na oświadczeniu ustanawiają-
cego hipotekę, że obciążana nieruchomość stanowi jego majątek odrębny, 
jeżeli przy zachowaniu zawodowej staranności mógł był z łatwością ustalić,  
że nieruchomość ta jest w rzeczywistości przedmiotem wspólności majątko-
wej małżeńskiej”. Pogląd ten wydaje się podzielać A. Szpunar w glosie do 
tej uchwały28. Odmiennego zdania jest natomiast P. Mysiak, według którego 
jest to teza dyskusyjna, gdyż muszą zajść szczególne okoliczności, aby wy-
magać od nabywcy dążenia do ustalenia, czy nieruchomość wchodzi w skład 
majątku wspólnego29. Należy się zgodzić ze stanowiskiem P. Mysiaka. Jeżeli 
nabywca ma świadomość tego, że zbywca pozostaje w związku małżeńskim, 
powinien podjąć dodatkowe czynności mające na celu ustalenie, czy nieru-

25  Orzeczenie SN z 8 IX 1954 r., I CO 18/54, OSN 1955, poz. 45. A. Kunicki wskazał na prak-
tyczne problemy w przeprowadzeniu takiego „dochodzenia” (przede wszystkim ingerencję w sprawy 
rodzinne); idem, Domniemania	w	prawie	rzeczowym, Warszawa 1969, s. 167–168. Podobnie T. Czech, 
Księgi	wieczyste…, op.	cit., s. 126; odmiennie J. Kuropatwiński, Księgi	wieczyste.	Komentarz	do	art.	
1-582	u.k.w.h.	oraz	art.	6261-62613	k.p.c., tom I, Komentarz	do	art.	1-10	ustawy	o	księgach	wieczystych	
i	hipotece, Bydgoszcz 2013, s. 247.

26  1 CR 932/60, OSNCP 1963, nr 1, poz. 18.

27  III CZP 52/93, OSN 1993, nr 12, poz. 218.

28  A. Szpunar, Glosa	do	uchwały	SN	z	5	V	1993	r., III CZP 52/93, OSP 1994, nr 12, s. 573.

29  P. Mysiak, Pojęcie	złej	wiary	w	odniesieniu	do	instytucji	rękojmi	wiary	publicznej	ksiąg	wieczy-
stych, „Rejent” 2002, nr 9, s. 85.
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chomość wchodzi w skład majątku wspólnego, czy też osobistego, jedynie 
w przypadku, gdy ma wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości – 
z określonych względów nie jest pewien, czy nieruchomość nie wchodzi do 
majątku wspólnego zbywcy i jego małżonka (podkreślenia jednak wymaga, 
że nabywca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym nieruchomości, 
a w szczególności ustalić, w czyim posiadaniu się znajduje30). Natomiast 
nakładanie na nabywcę obowiązku, by w każdym przypadku, gdy zbywca 
pozostaje w związku małżeńskim, podejmował działania mające na celu 
weryfikację treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie 
ma podstaw w brzmieniu art. 6 ust. 2 u.k.w. (mimo różnicy w jego redakcji 
w porównaniu z art. 20 pr. rzecz.) i wykracza poza dbałość, o jakiej mowa 
w art. 6 ust. 2 u.k.w.31 Pogląd ten znajduje także poparcie w uchwale SN 
z 22 IX 1954 r.32, która zapadła jeszcze na gruncie dekretu prawo rzeczowe 
– Sąd uznał w niej, że nabywca nieruchomości od osoby wpisanej do księgi 
wieczystej jako jedyny właściciel może powoływać się na rękojmię, mimo  
że w chwili nabycia wiedział, iż zbywca pozostaje w związku małżeńskim 
i że nabył on nieruchomość w czasie jego trwania. Zdaniem SN z faktu, że 
sprzedawca nieruchomości pozostaje w związku małżeńskim, nie można 
jeszcze wysnuć wniosku, iż nieruchomość stanowi przedmiot wspólności 
ustawowej i należy uznać, że świadomość tej okoliczności nie stanowi 
przeszkody do powoływania się nabywcy na rękojmię wiary publicznej 
ksiąg wieczystych. Sąd podkreślił, że skoro w świetle art. 22 pr. rzecz. przy-
pisanie złej wiary nabywcy jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy wie on 
o tym, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem 
prawnym, to w rozważanym stanie faktycznym dla przypisania złej wiary 
konieczne byłoby stwierdzenie świadomości nabywcy, że nieruchomość 
wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków. Oczywiście, odwołując 
się do zacytowanego orzeczenia SN należy mieć świadomość, że w obec-
nym stanie prawnym w złej wierze jest nie tylko ten, kto wie o niezgodności 
treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ale także ten, kto 

30  T. Czech, Księgi	wieczyste…, op.	cit., s. 125 i powołana tam literatura. Por. też wyrok SN z 26 
I 2011 r., IV CSK 285/10, Legalis.

31  Odmiennie S. Rudnicki, według którego w każdym wypadku nabywca powinien dowiedzieć się, 
czy nieruchomość została nabyta przez zbywcę w czasie trwania małżeństwa, a jeżeli tak – to sprawdzić, 
czy stanowi ona przedmiot majątku osobistego zbywcy. Zdaniem autora tę ostatnią informację można 
uzyskać bez trudu, zwracając się do współmałżonka; idem, Dwa	problemy	rękojmi	wiary	publicznej	
ksiąg	wieczystych, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 6, s. 7-8. Tu należy jedynie podkreślić, że uzyskanie 
informacji o własności nieruchomości od współmałżonka często może być zawodne – małżonek ten 
nie ma bowiem obowiązku przedstawienia sytuacji zgodnie z prawdą, może też w ogóle odmówić 
udzielania takiej informacji.  

32  I CR 28/54, OSN 1955, poz. 44.

z łatwością mógł się o tej niezgodności dowiedzieć. Mimo tego można przyjąć,  
że w sytuacji, gdy nabywca wie, iż zbywca pozostaje w związku małżeńskim, 
nie jest zasadne w każdym przypadku wymaganie od niego podjęcia działań 
mających na celu ustalenie, czy nieruchomość wchodzi w skład majątku 
wspólnego. Skoro przyjęcie złej wiary możliwe jest wyłącznie w przypadku, 
gdy nabywca mógł się dowiedzieć z łatwością o niezgodności, nie można w tym 
zakresie stawiać mu wygórowanych wymagań, a przede wszystkim nakładać na 
niego każdorazowo obowiązku nieufności co do wpisów w księdze wieczystej 
i badania ich zgodności z rzeczywistym stanem prawnym. Przyjęcie odmien-
nego poglądu prowadziłoby do tego, że dobrą wiarę nabywcy nieruchomości 
od osoby pozostającej w związku małżeńskim oceniałoby się z uwzględnieniem 
ostrzejszych kryteriów niż dobrą wiarę osoby, która nabywa nieruchomość od 
osoby niepozostającej w związku małżeńskim, a brak podstaw do przyjęcia ta-
kiego różnicowania na gruncie art. 6 ust. 2 u.k.w.h. Co więcej, w istocie takie 
podejście pozbawiałoby praktycznego znaczenia wpisy dotyczące osób pozo-
stających w związkach małżeńskich i nakazywało postawić pytanie o sens pro-
wadzenia ksiąg wieczystych jako rejestrów publicznych, skoro równocześnie 
nakazuje się uczestnikom obrotu aprioryczną do nich nieufność.
 W praktyce notariusze wymagają od stron czynności prawnej oświad-
czeń co do tego, czy pozostają w związku małżeńskim i czy dana rzecz, której 
umowa ma dotyczyć, wchodzi w skład majątku wspólnego. Takie działanie 
należy uznać za trafne, biorąc pod uwagę rygorystyczne stanowisko prezen-
towane przez SN (w istocie stawiający wymagania dalej idące niż te wyni-
kające z art. 6 ust. 2 u.k.w.h.)33. Podkreślenia jednak wymaga, że notariusz 
nie odpowiada za złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez stronę czyn-
ności prawnej, a co więcej, żaden przepis ustawy nie przewiduje możliwości 
odbierania przez notariusza od strony czynności prawnej oświadczenia pod 
rygorem odpowiedzialności karnej o jej sytuacji rodzinnej i majątkowej34. 
 Podsumowując należy stwierdzić, że dla nabycia nieruchomości35 od 
nieuprawnionego małżonka ujawnionego w księdze wieczystej konieczne 
jest, by nabywca nie mógł się z łatwością dowiedzieć o tym, że w istocie 
wchodzi ona do majątku wspólnego małżonków. Jeżeli więc w ogóle nie 
wie o tym, że zbywca pozostaje w związku małżeńskim, jego dobra wiara 
co do zasady nie budzi wątpliwości. Jeżeli natomiast wie, że jego kontrahent 
pozostaje w związku małżeńskim, ale nie pojawiają się żadne okoliczności, 

33  Por. B. Jelonek-Jarco, Rękojmia	wiary	publicznej	ksiąg	wieczystych, Warszawa 2011, s. 294 i n.

34  Por. jednak art. 95c pr.not.

35  Rękojmia może oczywiście chronić także nabywców innych praw rzeczowych, ale dla ułatwienia 
odnoszę się w artykule tylko do najbardziej standardowego przykładu nabycia własności nierucho-
mości.
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chomość wchodzi w skład majątku wspólnego, czy też osobistego, jedynie 
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30  T. Czech, Księgi	wieczyste…, op.	cit., s. 125 i powołana tam literatura. Por. też wyrok SN z 26 
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33  Por. B. Jelonek-Jarco, Rękojmia	wiary	publicznej	ksiąg	wieczystych, Warszawa 2011, s. 294 i n.

34  Por. jednak art. 95c pr.not.

35  Rękojmia może oczywiście chronić także nabywców innych praw rzeczowych, ale dla ułatwienia 
odnoszę się w artykule tylko do najbardziej standardowego przykładu nabycia własności nierucho-
mości.
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które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do rzeczywistego stanu prawnego 
nieruchomość (okolicznością taką mogłoby być posiadanie nieruchomości 
przez oboje małżonków), także można przyjąć jego dobrą wiarę.

V.   Prowadzenie kilku ksiąg wieczystych dla jednej nieruchomości

 Bardzo istotnym ryzykiem jest też prowadzenie kilku ksiąg wieczy-
stych dla jednej nieruchomości. W takiej sytuacji przyjmuje się bowiem,  
że o ile wpisy w tych księgach są sprzeczne, rękojmia nie może działać, bo-
wiem nikt nie może się zasłaniać nieznajomością wpisów dokonanych w księ-
dze wieczystej (art. 2 u.k.w.h.)36 albo też jej działanie jest wyłączone ze wzglę-
du na złą wiarę nabywcy37. Prowadzenie kilku ksiąg wieczystych zwykle jest 
skutkiem odłączenia części nieruchomości z nieruchomości głównej i założe-
nia dla niej księgi wieczystej bez jednoczesnego dokonania stosownych zmian 
w księdze prowadzonej dla nieruchomości głównej. Powstaje więc pytanie, 
czy notariusz powinien każdorazowo badać historię nieruchomości, spraw-
dzać wszystkie informacje w księgach wieczystych i w konsekwencji ustalić, 
czy księgi te są prowadzone w prawidłowy sposób. Wydaje się, że odpowiedź 
na to pytanie winna być negatywna. W przypadku odłączania części nierucho-
mości to sąd wieczystoksięgowy winien dopilnować prawidłowości ujawnie-
nia informacji o tym w księgach wieczystych. Nie można – jako zasady – na-
kładać takiego obowiązku na notariusza. Inaczej przedstawiają się obowiązki 
notariusza w sytuacji, gdy badając księgę wieczystą poweźmie wątpliwości 
co do powierzchni nieruchomości, bądź też gdy strona planowanej czynno-
ści prawnej zwróci mu na takie wątpliwości uwagę. Wtedy notariusz powi-
nien bądź podjąć się ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości,  
tj. zbadać historię odłączenia nieruchomości, bądź skierować strony 
potencjalnej czynności prawnej po poradę do adwokata bądź radcy prawnego 
informując o skomplikowanej sytuacji faktycznej i prawnej. 
 Warto także podkreślić, że w przypadku założenia księgi wieczystej 
dla nieistniejącej nieruchomości lokalowej fakt prowadzenia dwóch ksiąg 
dla jednej nieruchomości, tj. osobnej księgi dla nieruchomości „wyjściowej” 
i osobnej – dla nieistniejącej nieruchomości lokalowej, nie wyłącza działania 
rękojmi. Wszak w takiej sytuacji wpisy w tych księgach nie są sprzeczne, 
lecz uzupełniają się38.

36  Przykładowo uchwała SN z 24 X 2003 r., III CZP 70/03, Legalis.

37  B. Jelonek-Jarco, Rękojmia…, op.	cit., s. 100 i n.

38  Ibid., s. 169-170.

VI.   Stosowanie ogólnych klauzul w aktach notarialnych

 Na koniec rozważań warto postawić pytanie o rolę ogólnych klauzul 
oraz różnego rodzaju pouczeń zamieszczanych w aktach notarialnych oraz 
ich znaczenia, w szczególności z perspektywy możliwości działania rękoj-
mi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Pytanie to jest tym bardziej istotne,  
że sądy (przede wszystkim wieczystoksięgowe) zdają się w ostatnich czasach 
przywiązywać wielką wagę do oświadczeń zawartych w aktach notarialnych 
(bądź ich braku). Warto przywołać tu fragment jednego z orzeczeń sądów 
rejonowych cytowanego przez A. Oleszkę: „Koncepcja przyjęta w przed-
miotowej umowie […] polegająca na użyciu słowa «zobowiązuje się» oraz 
odwołaniu do treści art. 155 § 1 k.c. jest o tyle ryzykowna, że przepis ten nie 
został zacytowany w umowie, ani nie odebrano od stron oświadczenia, 
że jest im znany. W ocenie Sądu Rejonowego powoduje to, że na podstawie 
samej treści umowy nie można ustalić, jaki był zgodny zamiar stron i jaki 
skutek prawny wywołał (powstanie roszczenia o przeniesienia własności czy 
definitywna zmiana stanu własności)” (podkreślenie własne)39. 
 Celowym jest także przytoczenie wyroku SN z 9 X 1981 r.40 Z opi-
su stanu faktycznego sprawy, w której został on wydany, można wniosko-
wać, że w akcie notarialnym umowy sprzedaży, na podstawie której pozwani 
mieli nabyć własność nieruchomości, została zawarta klauzula, iż nabywcy 
są świadomi nabycia własności nieruchomości wbrew przepisom ustawy 
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z 1971 r. Jak wynika z ze-
znania notariusza, nie miał on co prawda wiedzy o tym, że postępowanie 
uwłaszczeniowe faktycznie toczyło się w odniesieniu do zbywanej nieru-
chomości, klauzule takie były jednak zamieszczane w każdym akcie nota-
rialnym właśnie w celu wyłączenia działania rękojmi wiary publicznej ksiąg 
wieczystych. Równocześnie w akcie notarialnym zawarte zostało oświad-
czenie zbywców, że nie nastąpiła utrata własności nieruchomości w trybie 
ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Na tej okoliczności 
oparł się SN stwierdzając, że ogólna klauzula o podanej treści nie mogła 
wyłączać dobrej wiary nabywców. Między glosatorami wyroku nie było na-
tomiast zgodności co do oceny skutków zamieszczenia w akcie notarialnym 
tego rodzaju klauzuli. W ocenie S. Rejmana nabywcy, którzy zostali poucze-
ni przez notariusza o możliwości, że zbywcy mogą już nie być właścicie-
lami nieruchomości i nie podejmują żadnych czynności, aby to sprawdzić,  

39  A. Oleszko, Glosa	do	postanowienia	Sądu	Okręgowego	w	Tarnowie,	z	21	X	2013	r., I Ca 404/13, 
„Rejent” 2014, nr 3, s. 89. W sprawie zostało także wydane przez SN postanowienie z 5 XII 2014 r., 
III CSK 45/14, Legalis.

40  III CRN 199/81, OSNC 1982, nr 4, poz. 57. Por. Glosa S. Rejman, OSPiKA 1982, nr 7–8, poz. 123.
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36  Przykładowo uchwała SN z 24 X 2003 r., III CZP 70/03, Legalis.

37  B. Jelonek-Jarco, Rękojmia…, op.	cit., s. 100 i n.

38  Ibid., s. 169-170.
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39  A. Oleszko, Glosa	do	postanowienia	Sądu	Okręgowego	w	Tarnowie,	z	21	X	2013	r., I Ca 404/13, 
„Rejent” 2014, nr 3, s. 89. W sprawie zostało także wydane przez SN postanowienie z 5 XII 2014 r., 
III CSK 45/14, Legalis.

40  III CRN 199/81, OSNC 1982, nr 4, poz. 57. Por. Glosa S. Rejman, OSPiKA 1982, nr 7–8, poz. 123.
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są nabywcami w złej wierze41. Odmienny pogląd wyraził P. Ochałek w glosie 
do tego samego wyroku SN42. Autor ten trafnie stwierdził, że klauzula zawar-
ta w umowie sprzedaży ma tylko takie znaczenie, że uprzedza nabywców 
o obowiązywaniu ustawy z 1971 r., ale nie wyłącza ich dobrej wiary. Arty-
kuł 22 pr.rzecz. do przypisania nabywcy złej wiary wymagał wiedzy o tym,  
że zbywca nie jest właścicielem zbywanej nieruchomości, co w stanie fak-
tycznym, w którym wyrok został wydany przez SN, z całą pewnością nie 
miało miejsca. Także na gruncie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 
zgodnie z którą w złej wierze pozostaje także ten, kto z łatwością mógł się 
dowiedzieć o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym, nabywcom w przedstawionym stanie faktycznym nie można by-
łoby przypisać złej wiary43. W umowie została bowiem zawarta klauzula in-
formująca nabywców o działaniu ustawy uwłaszczeniowej, ale jednocześnie 
zbywcy złożyli oświadczenie, że nie nastąpiła utrata własności zbywanej nie-
ruchomości w trybie tej ustawy. Nabywcy nie mieli więc żadnych podstaw 
co do tego, by mieć wątpliwości dotyczące stanu prawnego nieruchomości 
ujawnionego w księdze wieczystej, a dopiero w takim wypadku zasadne by-
łoby wymaganie od nich podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie 
tych wątpliwości, ich zaniechanie zaś skutkowałoby przypisaniem im złej 
wiary. Ostrzeżenia wpisane do aktu notarialnego przez notariusza niepo-
parte konkretnymi okolicznościami nie mogą skutkować nałożeniem na na-
bywcę obowiązku badania stanu prawnego nieruchomości także na gruncie  
art. 6 ust. 2 u.k.w. i w konsekwencji stanowić podstawy do przypisania 
mu złej wiary. Zamieszczenie tego rodzaju oświadczeń (ostrzeżeń) w ak-
cie notarialnym nie zwalnia też notariusza od ewentualnej odpowiedzial-
ności odszkodowawczej, jeżeli nie dopełnił obowiązków wynikających  
z art. 80 pr.not. 

VII.  Podsumowanie

 Jak wynika z powyższych uwag, oceniając obowiązki notariusza przez 
pryzmat rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych należy być bardzo 
ostrożnym. Rolą notariusza nie jest zastępowanie stron czynności prawnej 
ani sądu wieczystoksięgowego w korygowaniu błędnych wpisów do księgi 
wieczystej. Należy zaakceptować stanowisko, że jeżeli notariusz zapewni 
klienta o stanie rzeczy niezgodnym z treściami wpisów do księgi wieczystej 

41  Glosa S. Rejman, OSPiKA 1982, nr 7–8, poz. 123, s. 278.

42  P. Ochałek, Glosa	do	wyroku	Sądu	Najwyższego	z		9	X	1981	r., III CRN 199/81, NP 1984, nr 3, s. 127.

43  Ibid., s. 128.

bądź ze złożonymi wnioskami, to nie zachowuje staranności w rozumieniu 
art. 49 i ponosi odpowiedzialność za szkodę w całości44. Brak jednak podstaw 
do nakładania na notariusza – jako zasady – obowiązku badania zgodności 
stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym i dzielenia się wszystkimi swoimi wątpliwościami ze stronami pla-
nowanej czynności prawnej. Można też wskazać, że w istocie podzielnie się 
przez notariusza jego wątpliwościami co do stanu prawnego ujawnionego 
w księdze wieczystej może być ryzykowne45: jeśli strona w konsekwencji 
tego zrezygnuje z zawarcia umowy, ale ostatecznie okaże się, że obawy no-
tariusza były bezzasadne, zaś nieruchomość nabył inny podmiot, pierwotnie 
zainteresowany jej kupnem może mieć pretensje do notariusza i próbować 
nawet pociągnąć go do odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. 
Oczywiście nie oznacza to, że roszczenia takie byłyby w każdym przypad-
ku uzasadnione, bowiem notariusz mógłby się powoływać na to, iż działał 
w wykonaniu swojego ustawowego obowiązku czuwania nad należytym za-
bezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla któ-
rych czynność ta może powodować skutki prawne oraz obowiązku udzie-
lania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności 
notarialnej. Istotne jest więc wyważenie przez notariusza, jakie wyjaśnienia 
w danych okolicznościach są „niezbędne”, aby należycie zabezpieczyć pra-
wa i słuszne interesy stron oraz innych osób.

44  Wyrok SN z 17 V 2002 r., I CKN 1157/2000, „Lex Polonica” nr 385100.

45  Por. też Z. Truszkiewicz, Wpływ	prawa	o	notariacie	na	instytucję	rękojmi	wiary	publicznej	ksiąg	
wieczystych, [w:] E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Rozprawy…, op.	cit., s. 501-502.
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