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Elektroniczna „księga gruntowa”.
Geneza i aktualny postęp automatyzacji ksiąg gruntowych  

w Niemczech, Austrii i Szwajcarii1

I.  Uwagi wprowadzające

 W polskiej literaturze dostrzega się istotne znaczenie regulacji za-
wartych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw2 dla rozwoju 
ksiąg wieczystych w kierunku ich pełniejszej automatyzacji, a w kon-
sekwencji uczynienia ich nowoczesnym instrumentem ochrony obrotu 
nieruchomościami3. Podkreślenia wymaga w szczególności wprowa-
dzony wymienioną ustawą nowy sposób powiązania ksiąg wieczystych 
z danymi ewidencji gruntów i budynków, oraz pojawienie się elementów 
„elektronicznego” postępowania wieczystoksięgowego poprzez wdroże-
nie nowej formy złożenia wniosku – za pośrednictwem systemu telein-
formatycznego (art. 6264 § 1 k.p.c.). W konsekwencji, wejście w życie 
wymienionej ustawy stanowiłoby zwieńczenie pewnego procesu, zapo-
czątkowanego w 2003 roku, wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 14 lutego 
2003 roku o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wie-
czystej prowadzonej w systemie informatycznym4; byłoby przejściem od 
etapu księgi prowadzonej w systemie informatycznym – do etapu księgi 
prowadzonej w systemie teleinformatycznym5.
 Ten ważny moment w rozwoju polskich ksiąg wieczystych zachę-
ca do skonfrontowania jego obecnego stanu z rozwiązaniami funkcjo-
nującymi równolegle w zbliżonych systemach prawnych, tj. w szcze-

*   Notariusz w Krakowie.
1  Publikacja w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przy-
znanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS5/01004.

2  Dz.U. 2015 poz. 218.

3  Por. P. Siciński, Teleinformatyczna księga wieczysta. Najnowsza nowelizacja systemu ksiąg 
wieczystych i postepowania wieczystoksięgowego (część I), „Rejent” 2016, nr 1, s. 66 i n.

4  Dz.U. z 2003r. nr 42, poz. 363.

5  Warto jednak podkreślić, że pojęcie „systemu teleinformatycznego” pojawiło się już w ustawie 
z dnia 24 maja 2013 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 364 u.k.w.h.), 
a zatem ustawa z 2015 roku rozszerza zastosowanie systemu teleinformatycznego na dokonywanie 
wpisu wzmianek o wnioskach. Por. P. Siciński, Teleinformatyczna księga wieczysta…, s. 69.
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gólności tych przyjmujących germański model „księgi gruntowej” 
(Grundbuch)6. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują regula-
cje przyjęte w Niemczech, Austrii i Szwajcarii; również z tego powodu,  
że pomimo licznych analogii na płaszczyźnie rozwiązań ustrojowych 
i materialnoprawnych, podejście ustawodawców z wymienionych państw 
do problemu automatyzacji ksiąg gruntowych oraz przyjmowane przez 
nich szczegółowe unormowania pozostają zróżnicowane7. Jednocześnie 
należy podkreślić, że w każdym z wymienionych krajów stopień automa-
tyzacji ksiąg gruntowych jest zdecydowanie bardziej zaawansowany niż 
w Polsce. Niemieckie, austriackie lub szwajcarskie doświadczenia zwią-
zane z tym procesem mogą zatem okazać się cenne dla prób wytyczenia 
kierunku rozwoju polskich ksiąg wieczystych.
 Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby scharakteryzowania 
genezy automatyzacji ksiąg gruntowych w każdym z trzech powołanych 
państw oraz wskazanie aktualnego stanu tego procesu. Przedstawiona zo-
stanie zarówno automatyzacja ksiąg w ich aspekcie wewnętrznym, zwią-
zanym z migracją z postaci konwencjonalnej do postaci elektronicznej, 
jak i – w szczególności – w ich aspekcie zewnętrznym, zapewniającym 
komunikację tego rejestru z osobami i instytucjami zewnętrznymi. Zary-
sowanemu przedmiotowi badań odpowiada przyjęta systematyka pracy, 
podzielonej na trzy podstawowe rozdziały charakteryzujące poszczegól-
ne systemy prawne, a w ich ramach na dwie części nawiązujące do aspek-
tu „wewnętrznego” i „zewnętrznego” elektronicznej księgi gruntowej. 
W ostatnim rozdziale podjęta zostanie próba zaprezentowania roli nota-
riuszy w prawidłowym funkcjonowaniu elektronicznej księgi gruntowej 
w każdym z wymienionych krajów oraz nowych wyzwań, przed jaki-
mi stanęła ta grupa zawodowa w związku z postępującą automatyzacją 
ksiąg. Proces ten doprowadził do istotnych zmian w praktyce notarialnej 
w postaci pojawienia się np. elektronicznego aktu notarialnego (Austria, 
niektóre kantony szwajcarskie), czy też elektronicznego wypisu aktu no-
tarialnego (Niemcy, większość kantonów szwajcarskich).

6  Na temat historycznego rozwoju tego modelu: P. Blajer, Z historii ksiąg gruntowych 
(Grundbücher), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2015, nr. 2, s. 65 i n.

7  W przedmiotowym opracowaniu wykorzystanie nowych technologii w prowadzeniu ksiąg 
gruntowych/wieczystych określane jest mianem „automatyzacji”. Spośród wielu możliwych 
sformułowań, takich jak „komputeryzacja”, „informatyzacja”, „digitalizacja” dokonano wyboru 
właśnie tego pojęcia ze względu na jego szeroki zakres oraz pewną konwencję, która zdaje się 
upowszechniać zarówno w literaturze (P. Siciński, Teleinformatyczna księga wieczysta…, s. 70), 
jak i w języku prawnym (art. 6267 §2 k.p.c.).
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II. Automatyzacja ksiąg gruntowych w Niemczech

1. Automatyzacja w aspekcie wewnętrznym

a) Geneza
 W Niemczech prace nad automatyzacją ksiąg gruntowych podjęto 
w późnych latach 60. XX wieku, niemniej stosunkowo szybko je wstrzy-
mano w związku z brakiem zadowalających instrumentów służących 
archiwizacji danych i związanymi z tym wysokimi kosztami wdrożenia 
w pełni elektronicznego, kompleksowego systemu rejestrującego. W jego 
miejsce w poszczególnych krajach związkowych zaczęto natomiast wy-
korzystywać urządzenia służące do elektronicznego przetwarzania da-
nych, umożliwiające szybszą i wygodniejszą redakcję treści wpisów, 
jak również zawiadomień o ich dokonaniu, czy też pism adresowanych 
do instytucji zewnętrznych, takich jak np. urzędy katastralne. Rozwią-
zania te, charakteryzujące się regionalnym zróżnicowaniem, bazowały 
na wykorzystaniu modułów tekstowych oraz specjalnie opracowanych 
formularzy8. Ich rola ograniczała się jednak zasadniczo do usprawnienia 
prowadzenia ksiąg gruntowych w konwencjonalnej postaci poprzez za-
stosowanie inteligentnych procesorów tekstu, jak również wprowadzenie 
elektronicznych indeksów. Wykorzystanie tego typu narzędzi nie wyma-
gało zatem istotniejszych zmian legislacyjnych.  

b) „Das maschinell geführte Grundbuch”
 Prawne podstawy wdrożenia w pełni elektronicznych ksiąg grun-
towych w Niemczech pojawiły się dopiero wraz z wejściem w życie 
ustawy z dnia 20 grudnia 1993 roku o przyspieszeniu postępowania re-

8  Tytułem przykładu można wymienić: stosowaną począwszy od 1982 roku w Nadrenii-
Palatynacie tzw. moguncką metodę prowadzenia automatycznej księgi gruntowej (das Mainzer 
automatisierte Grundbuch-Verfahren-MAGB), którą zaadaptowano następnie częściowo 
w Turyngii i Hesji; system SOLUM przyjęty w Bawarii i wykorzystywany następnie 
w dziewięciu innych krajach związkowych; system FOLIA rozwinięty w Badenii-Wirtembergii, 
interesujący w aspekcie pionierskiego jak na swoje czasy rozwiązania zakładającego wymianę 
informacji pomiędzy księgami a danymi zawartymi w katastrze nieruchomości oraz kancelariami 
notarialnymi (przy założeniu, że notariusze akurat w tym kraju związkowym posiadają charakter 
urzędników publicznych); zbliżony do systemu FOLIA system ARGUS, opracowany po 
zjednoczeniu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, zakładający wykorzystanie elektronicznych 
procesorów tekstu oraz baz danych. Por. J. Püls,[w:] Grundbuchrecht. Notarkommentar, red. 
U. Keller, J. Munzig, Bonn 2015, s. 1076–1077; J. Biederer, Die rechtlichen Voraussetzungen 
elektronischer Grundstückstransaktionen in rechtsvergleichender Sicht, Berlin 2007, s. 106–108.
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jestrowego (Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz – RegVBG)9. Na 
jej podstawie treść ustawy z dnia 24 marca 1897 roku – Grundbuchord-
nung (dalej GBO)10 wzbogacona została o nowy rozdział siódmy, zatytu-
łowany „Das maschinell geführte Grundbuch”. Stosowne zmiany (nowe  
§§ 62 i n.) wprowadzone zostały także do rozporządzenia wykonawcze-
go do tej ustawy z 8 sierpnia 1935 roku – Verordnung zur Durchführung 
der Grundbuchordnung (Grundbuchverfügung – dalej GBV)11. Cechą 
charakterystyczną niemieckiej księgi elektronicznej, odróżniającą ją od 
dawnej księgi „papierowej” prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi in-
formatycznych, jest okoliczność, że jej treść nie jest już obowiązkowo 
odzwierciedlana na papierze; stosownie do definicji zawartej w §§ 62 
GBV, księgę gruntową stanowi treść zapisu na elektronicznym nośni-
ku informacji, odpowiednio zabezpieczona oraz zdatna do odtwarzania 
przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń technicznych12. Należy pod-
kreślić, że zmiana metody zapisu danych nie wpłynęła na modyfikację 
dotychczasowej struktury księgi gruntowej; jej wyobrażenie na ekranie 
komputera nie odbiega od struktury księgi prowadzonej w tradycyjnej, 
papierowej postaci13.
 Kolejnym wyróżnikiem niemieckiej regulacji dotyczącej elektro-
nicznych ksiąg gruntowych jest przekazanie właściwym władzom krajów 
związkowych kompetencji do wydawania przepisów służących wdro-
żeniu tych ksiąg na terytorium poszczególnych landów oraz określeniu 
zakresu i szczegółów ich prowadzenia i funkcjonowania. Z kompeten-
cji tej, zawartej w § 126 GBO, skorzystały wszystkie kraje związkowe  
(np. w Hamburgu już od 1 sierpnia 1996 roku wszystkie księgi były pro-
wadzone w formie elektronicznej), niemniej wydawane przez nie par-
tykularne regulacje spowodowały, że w Niemczech nadal nie istnieje 
uniwersalna postać księgi gruntowej. W GBO ustawodawca federalny 

9  Znaczenie tej ustawy dla praktyki funkcjonowania ksiąg gruntowych w Niemczech dobitnie 
oddaje tytuł artykułu N. Frenza: Ein Jahrhundert-Gesetz für die Freiwilige Gerichtsbarkeit, 
„Deutsche Notar Zeitschrift” 1994, z. 2, s. 153.

10  Tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: https://www.gesetze-im-internet.de/gbo/
BJNR001390897.html.

11  Tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: http://www.gesetze-im-internet.de/gbvfg/
BJNR706370935.html.

12  Por. J. Biederer, Die rechtlichen Voraussetzungen…, s. 108.

13  J. Püls, [w:] Grundbuchrecht…, s. 1077, który wskazuje, że koncepcje zakładające zmianę 
struktury normatywnej księgi gruntowej przy okazji jej automatyzacji nie zostały jednak 
zrealizowane.
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wskazuje jedynie ogólne ramy oraz minimalne wymogi, jakie powinny 
spełniać elektroniczne księgi gruntowe. Przesądza m.in., że przepisy wy-
dawane w poszczególnych landach powinny określać zasady prawidło-
wego przetwarzania danych, w tym w szczególności przewidywać środki 
zapobiegające z jednej strony dostępowi do danych przez osoby nie-
uprawnione14, z drugiej natomiast utracie lub manipulacji tymi danymi15. 
Ponadto wskazuje, że wpisy do elektronicznej księgi gruntowej powinny 
następować poprzez niezwłoczne zapisanie danych na odpowiednich no-
śnikach informacji, które z kolei powinny być zdatne do trwałego i czy-
telnego odzwierciedlania ich treści. W konsekwencji regulacja zawarta 
w GBO uznawana jest za elastyczną w tym sensie, że dopuszcza mo-
dyfikacje postaci elektronicznej księgi gruntowej wynikające z postępu 
technologicznego16.
  Na podstawie ogólnych unormowań GBO poszczególne kraje 
związkowe wydały przepisy wdrażające na ich obszarze elektroniczną 
księgę gruntową. Regulacje te różnią się w szczegółach, choć posiadają 
także elementy wspólne17. Najpowszechniej wykorzystywanym progra-
mem służącym prowadzeniu ksiąg gruntowych stał się program Solum-
STAR, opracowany wspólnie przez kraje związkowe: Bawaria, Hamburg, 
Saksonia i Saksonia-Anhalt, a następnie zaadaptowany przez pozostałe 

14  W tym względzie szczegółowe regulacje przyjęte w poszczególnych krajach związkowych 
powinny m.in. przewidywać takie rozlokowanie w obrębie urzędów ksiąg gruntowych urządzeń 
służących do zapisywania danych, by zapobiec dostępowi do nich osób nieuprawnionych, jak 
również wdrażać odpowiednie mechanizmy identyfikacji i autoryzacji osób dokonujących 
zapisu danych (PIN, hasło, podpis elektroniczny) oraz zapobiegające próbom tzw. hackingu.  
Por. J. Püls,[w:] Grundbuchrecht…, s. 1084.

15  Realizacji tego celu służy przede wszystkim wymóg bieżącej archiwizacji zapisanych 
danych; urzędy ksiąg gruntowych zobowiązane są do tworzenia przynajmniej jednej kopii 
zapasowej wszystkich prowadzonych przez nie ksiąg gruntowych; kopia ta powinna być 
codziennie aktualizowana. Regulacje przyjmowane w poszczególnych krajach związkowych 
przewidują w tym względzie wykorzystanie różnorodnych metod służących do backupu danych, 
np. specjalnych serwerów (NetApp lub technologia Centerra). Por. [w:] Grundbuchordnung,  
red. S. Hügel, München 2016, s. 1160.

16  Por. J. Biederer, Die rechtlichen Voraussetzungen…, s. 109. 

17  W literaturze podnosi się, że każda niemiecka księga gruntowa składa się z trzech 
podstawowych elementów: 1) systemu produkcyjnego (Produktionssystem), stanowiącego 
w rzeczywistości edytor tekstu, umożliwiający wpisanie treści wpisów do księgi; 2) komponentu 
archiwizującego (Archivirungskomponente), w którym zapisywana jest treść wpisów i tym 
samym stanowiącego „właściwą” księgę gruntową, oraz 3) komponentu wyszukiwawczego 
(Recherchekomponente), umożliwiającego wgląd do treści księgi gruntowej poprzez wyszukanie 
zawartych w niej danych. Por. J. Püls,[w:] Grundbuchrecht…, s. 1077.
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landy, za wyjątkiem Badenii-Wirtembergii i Szlezwiku-Holsztyna18. Pro-
gram ten przewidywał automatyzację dotychczasowych „papierowych” 
ksiąg gruntowych poprzez ich skanowanie; zeskanowane obrazy były 
następnie zapisywane na nośnikach komputerowych jako tzw. nieszy-
frowane informacje (nichtcodierte Information – NCI)19. Słabą stroną 
tej metody była okoliczność, że z uwagi na stan ówczesnej technologii 
niemożliwym było dokonywanie zmian w treści zeskanowanych ksiąg 
gruntowych, toteż nowych wpisów dokonywano w formie tzw. szyfro-
wanych informacji (codierte Information – CI)20. Elektroniczna księga 
gruntowa prowadzona w systemie SolumSTAR składa się zatem z reguły 
częściowo z danych nieszyfrowanych, częściowo z szyfrowanych, przy 
czym założeniem jest, by różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami da-
nych była niezauważalna dla użytkowników systemu21. 
 Na odmiennych założeniach opierał się natomiast system FOLIA/
EGB, urzeczywistniony w Badenii-Wirtembergii oraz w Szlezwiku-
-Holsztynie, opierający się od początku wyłącznie na danych szyfrowa-
nych (CI). Automatyzacja ksiąg gruntowych w ramach tego systemu wy-
magała poważniejszych nakładów pracy i środków finansowych, bowiem 
dotychczasowa treść ksiąg gruntowych była ręcznie (z wykorzystaniem 
klawiatury komputera) przenoszona do elektronicznej bazy danych. 
Wyższe koszty wdrożenia zostały jednak zrekompensowane przez więk-
szą operatywność ksiąg gruntowych prowadzonych zgodnie z systemem 
FOLIA/EGB22. Niemniej zdecydowanie powszechniejsze zastosowanie 

18  Program ten opracowany został na podstawie dawnego systemu SOLUM, który wykorzystany 
został w jego ramach jako tzw. system produkcyjny, czyli edytor tekstu, wyposażony w dalsze 
komponenty. J. Püls,[w:] Grundbuchrecht…, s. 1077.

19  Tamże, s. 1079.

20  Pomimo wątpliwości, czy za chwilę wpisu do elektronicznej księgi gruntowej należy 
uznać chwilę wydania polecenia „Zapisz” w systemie, czy też rzeczywistego utrwalenia 
informacji w bazie danych, ostatecznie zdecydowano się powszechnie na przyjęcie drugiego 
z wymienionych rozwiązań; rozwiązanie to znalazło swój wyraz w § 129 GBO, zgodnie z którym 
wpis w elektronicznej księdze gruntowej uznaje się za dokonany z chwilą jego zapisu w bazie 
danych, o ile istnieje trwała możliwość jego odtworzenia w niezmienionej i czytelnej formie.  
J. Biederer, Die rechtlichen Voraussetzungen…, s. 114. 

21  Tamże, s. 110. Warto zauważyć, że wraz z rozwojem technologii opracowane zostały metody 
służące przekształceniu informacji nieszyfrowanych w dane szyfrowane (tzw. OCR – Optical 
Character Recognition). W praktyce wykorzystywane były jednak w urzędach ksiąg gruntowych 
rzadko, ze względu na niezadowalający stopień dokładności J. Püls, [w:] Grundbuchrecht…,  
s. 1079. 

22  F. Wiggers, Das Gesetz zur Einführung eines Datenbankgrundbuchs und seine Auswirkungen 
für die Praxis, „Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit” 2013, z. 6, s. 235 i n.
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systemu SolumSTAR spowodowało, że w literaturze do niedawna pod-
noszono, iż w Niemczech funkcjonuje de facto „zautomatyzowana papie-
rowa księga gruntowa”23.
 Wspomniane niedoskonałości niemieckiej elektronicznej księgi grun-
towej w pewnym stopniu rekompensowane były wykorzystaniem w pełni 
zautomatyzowanych indeksów i rejestrów pomocniczych (w szczególno-
ści spisu nieruchomości oraz spisu właścicieli nieruchomości), umożliwia-
jących sprawniejsze wyszukiwanie informacji zawartych w treści księgi24. 
W wielu krajach związkowych przyjęto w tym względzie rozwiązanie po-
legające na wykorzystaniu przez urzędy ksiąg gruntowych informatycz-
nych spisów prowadzonych przez biura katastralne (ALB, ALKIS)25. 

c) „Datenbankgrundbuch”
 Istotny krok naprzód w procesie automatyzacji ksiąg gruntowych 
przyniosła ustawa z dnia 27 czerwca 2013 roku o księdze gruntowej pro-
wadzonej w formie bazy danych (Gesetz zur Einführung eines Daten-
bankgrundbuchs – DaBaGG), która weszła w życie 9 października 2013 
roku26. Mocą jej regulacji do przepisu § 126 wprowadzona została m. in. 
definicja księgi gruntowej prowadzonej w formie bazy danych, za którą 
uważa się księgę prowadzoną w formie zorganizowanej z logiczną inte-
gracją treści27. Co charakterystyczne dla rozwiązań niemieckich, podjęcie 
decyzji o wdrożeniu tej księgi na obszarze danego landu pozostawione 
zostało decyzji odpowiednich władz danego kraju związkowego; landy 
są zatem formalnie uprawnione – a nie zobowiązane – do urzeczywist-
nienia jej zasad na swoim terytorium. Niemniej wszystkie kraje związko-
we podpisały już porozumienie o wdrożeniu tego rodzaju elektronicznej 
księgi gruntowej na obszarze całej federacji; porozumienie to stanowi 

23  Tamże, s. 236. Jako jeden z argumentów na poparcie tej tezy autor podnosi, że niemiecka 
elektroniczna księga gruntowa pod względem swojej budowy oraz postaci, w jakiej treść jest 
wyświetlana na ekranie monitora, nie odbiega od tradycyjnej księgi papierowej. 

24  Por. H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung…, s. 1160–1161.

25  J. Püls, [w:] Grundbuchrecht…, s. 1085.W związku z powyższym spisy te zaczęto traktować 
jako część elektronicznej księgi gruntowej, co znalazło nawet wyraz w przepisach obowiązujących 
w poszczególnych krajach związkowych; za treść informacji w nich zawartych urząd ksiąg 
gruntowych nie ponosił jednak odpowiedzialności, z wpisami do nich nie łączyły się również 
żadne skutki materialnoprawne.  

26  Tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: http://www.buzer.de/gesetz/10943/index.htm.

27  Por. D. Gassen, Die Zukunft des Grundbuchs: das Datenbankgrundbuch, „Deutsche Notar-
Zeitschrift” 2012, nr specjalny, s.116 i n.
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praktyczną podstawę dalszych prac nad księgą w formie bazy danych, 
która będzie wdrażana stopniowo – zakończenie procesu jej implementa-
cji przewidziane zostało na 2020 rok28. Tak długi okres implementacji no-
wych rozwiązań podyktowany jest skalą zamierzonych prac. Z uwagi na 
nieco archaiczną postać dotychczasowych elektronicznych ksiąg grunto-
wych prowadzonych w oparciu o system SolumSTAR, pełne wdrożenie 
księgi w formie bazy danych wymaga dokonania migracji około 40 mln 
dotychczasowych ksiąg, obejmujących ok. 400 mln stron29. 
 Poważne koszty, jakie niesie ze sobą implementacja Datenbank-
grundbuch, mają zostać zrekompensowane przez korzyści, które pocią-
gnie za sobą powszechne prowadzenie ksiąg gruntowych w tej formie. 
Można je sprowadzić do następujących punktów:
 • księga zapewniać ma nowoczesną formę prezentacji danych zawartych 

w jej treści, stwarzając nowe możliwości dla użytkowników; obejmować 
ma ona jedynie aktualną treść wpisów, bez ich historycznych zmian lub 
wykreśleń, które czyniły dotychczasową elektroniczną księgę gruntową 
mało czytelną; prezentacja treści księgi gruntowej ma być dostosowana 
do kryteriów wyszukiwawczych wprowadzonych przez użytkownika, co 
może oznaczać faktyczne odejście od struktury księgi gruntowej, którą 
dotychczasowe księgi elektroniczne przejęły od ksiąg „papierowych”30;

 • w ramach nowego modelu powinien powstać jednolity, obejmujący ob-
szar całego kraju wzór wpisu do księgi gruntowej (Eintragungsmuster); 
księga w formie bazy danych powinna zatem przyczynić się do ujednoli-
cenia praktyki prowadzenia ksiąg w całym kraju i zerwać z dotychczaso-
wym partykularyzmem wynikającym z wykorzystania zróżnicowanych 
programów31;

28  Por. J. Püls, [w:] Grundbuchrecht…, s. 1074. Z tą datą powinien również zostać w pełni 
urzeczywistniony system elektronicznego obrotu prawnego, którego podstawowym komponentem 
powinna być księga w formie bazy danych.

29  Tamże, s. 1075. Stosowne urządzenia i programy umożliwiające migrację danych zostały 
poddane pilotażowym próbom dopiero z końcem 2015 r. Urządzenia te, tzw. Migrationsautomaten, 
są w stanie odczytać treść dotychczasowych ksiąg gruntowych oraz „zaproponować” nową postać 
tej księgi, którą docelowo uzyska ona po zapisaniu w bazie danych (tzw. Neufassung). O tym, 
czy skorzystać z tej „propozycji”, decyduje jednak każdorazowo kompetentny pracownik urzędu 
ksiąg gruntowych (z reguły Rechtspfleger). Warto także podkreślić, że nawet gdy w danym kraju 
związkowym funkcjonują już księgi elektroniczne oparte na zasadach księgi w formie bazy 
danych (np. w ramach systemu FOLIA/EGB), księgi te uzyskają status Datenbankgrundbuch 
dopiero po wydaniu przez właściwe władze danego landu stosownych regulacji na podstawie 
delegacji zawartej w GBO. Por. H.F. Wiggers, Das Gesetz zur Einführung…, s. 236.

30  J. Püls, [w:] Grundbuchrecht..., s. 1074.

31  H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung…, s. 1160.
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 • władze krajów związkowych zostały wyposażone w kompetencje, 
by w ramach nowego modelu umożliwić właściwym urzędnikom 
zatrudnionym w urzędach ksiąg gruntowych dokonywanie określo-
nych wpisów w odniesieniu do nieruchomości położonych na obsza-
rze właściwości terytorialnej innych urzędów ksiąg gruntowych (tzw. 
grundbuchamtsübergreifende Zuständigkeiten); w konsekwencji np. 
w przypadku ustanowienia prawa na kilku nieruchomościach poło-
żonych na obszarze właściwości różnych urzędów ksiąg gruntowych, 
wpisu tego prawa będzie mógł dokonać jeden Rechtspfleger; zasada ta 
znalazłaby zastosowanie również np. w sytuacji prostowania nazwiska 
lub firmy osoby, której przysługują prawa do nieruchomości położnych 
na obszarze właściwości różnych urzędów ksiąg gruntowych32;

 • księga w formie bazy danych stwarza zupełnie nowe możliwości 
w zakresie wyszukiwania informacji istotnych z punktu widzenia 
konkretnego użytkownika, który uzyskuje pełną swobodę w określa-
niu kryteriów wyszukiwania; w konsekwencji możliwe staje się np. 
wyszukiwanie wszystkich nieruchomości należących do danej osoby, 
lub wyszukiwanie wszystkich przedmiotów obciążenia danym pra-
wem; kryteria wyszukiwania można bowiem określać praktycznie 
dowolnie, odpowiednio je zawężając lub rozszerzając (np. konkretna 
nieruchomość, uprawniony, dłużnik hipoteczny, wierzyciel hipotecz-
ny, wysokość odsetek, itd.)33;

 • Datenbankgrundbuch umożliwia automatyczną aktualizację określo-
nych wpisów, bez ingerencji ze strony personelu urzędu ksiąg grun-
towych; np. automatyczne przeniesienie wpisów dotyczących służeb-
ności w przypadku podziału nieruchomości obciążonej lub władnącej;

 • księga prowadzona w formie bazy danych umożliwia pełniejsze 
urzeczywistnienie zasad elektronicznego obrotu prawnego, a więc 
wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy urzędem ksiąg 
gruntowych i instytucjami zewnętrznymi, takimi jak określone urzę-
dy lub notariusze; instrumenty wykorzystywane w ramach programu 

32  Powyższe zmiany, dokonywane w kilku księgach gruntowych, traktowane byłyby jako jeden 
wpis. Por. J. Püls, [w:] Grundbuchrecht..., s. 1074. Warto jednak podkreślić, że rozwiązanie to, 
póki co, może znaleźć zastosowanie wyłącznie do obszaru konkretnego kraju związkowego 
(landu), a nie całej federacji.

33  Datenbankgrundbuch integruje zatem dane zawarte w dawnych elektronicznych indeksach 
i spisach pomocniczych, których zachowanie wydaje się jednak do pewnego stopnia uzasadnione; 
gromadziłyby one bowiem informacje nieznajdujące odzwierciedlenia w treści księgi gruntowej – 
np. adresy osób, którym przysługują prawa do nieruchomości. Por. J. Püls, [w:] Grundbuchrecht. 
Notarkommentar, red. U. Keller, J. Munzig, Bonn 2015, s. 1078.
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SolumSTAR są bowiem anachroniczne i w konsekwencji uznawane 
są za przeszkodę w sprawnym obiegu dokumentów elektronicznych.

 Z implementacją ksiąg gruntowych prowadzonych jako bazy da-
nych, stanowiących kluczowy komponent elektronicznego obrotu praw-
nego, ściśle związana jest automatyzacja akt ksiąg gruntowych (Grun-
dakten), w których gromadzone są dokumenty, stanowiące podstawę 
wpisu w księdze, albo do których wpisy te się odnoszą. Proces ten prze-
biega niejednolicie w poszczególnych krajach związkowych, choć 
jego prawne podstawy zostały wprowadzone do GBO już mocą noweli  
z 11 sierpnia 2009 roku34. Stosownie do § 138 GBO tradycyjne dokumen-
ty mogą zostać – poprzez skanowanie – skonwertowane do postaci elek-
tronicznej i w tej formie zarchiwizowane w urzędach ksiąg gruntowych 
(E-Akte); temu samemu procesowi mogą zostać poddane tradycyjne doku-
menty papierowe wpływające dopiero do urzędu ksiąg gruntowych. W obu 
wymienionych przypadkach GBO wprowadza możliwość likwidacji „pa-
pierowych” dokumentów, o ile doszło już do rozstrzygnięcia w przedmio-
cie wniosku, którego te dokumenty dotyczyły35. Ustawodawca niemiecki 
bierze jednak pod uwagę nierównomierny stopień automatyzacji akt w po-
szczególnych urzędach ksiąg gruntowych, przewidując, że w tych spośród 
nich, w których są one prowadzone w tradycyjnej formie, z wpływają-
cych dokumentów elektronicznych powinny zostać wykonane wydruki; 
same dokumenty elektroniczne podlegają zaś przechowaniu i w przypadku 
wdrożenia elektronicznych akt – archiwizacji. W tym ostatnim wypadku 
wydruki z dokumentów elektronicznych mogą zostać zniszczone.

2. Automatyzacja w aspekcie zewnętrznym

a) Integracja z katastrem nieruchomości

 Dla prawidłowego funkcjonowania modelu ksiąg gruntowych 
w Niemczech podstawowe znaczenie posiada przepływ informacji po-
między danymi zawartymi katastrze i księgach gruntowych, zapewniają-
cy wzajemną zgodność i koherencję danych zawartych w obu rejestrach. 

34  Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im 
Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher 
Vorschriften (ERVGBG) – tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: http://www.buzer.de/
gesetz/8990/index.htm. Por. D. Gassen, Die Zukunft des Grundbuchs…, s. 119.

35  „Likwidacja” niekoniecznie musi polegać na zniszczeniu dokumentu; częściej praktykowany 
jest zwrot dokumentu wnioskodawcy. Por. J. Püls, [w:] Grundbuchrecht..., s. 1127.
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Choć praktyczne i techniczne szczegóły ścisłego powiązania rejestrów 
są również regulowane prawem poszczególnych krajów związkowych, 
to w GBO można znaleźć zasadniczy zarys systemu. Na urzędy kata-
stralne został bowiem nałożony obowiązek informowania urzędów ksiąg 
gruntowych o zmianach w składzie lub opisie działek, wchodzących 
w skład nieruchomości objętej danym wykazem księgi gruntowej. Tra-
dycyjnie obowiązek informacyjny realizowany był poprzez przesłanie 
do właściwego urzędu ksiąg gruntowych aktualnego wypisu z rejestrów 
katastralnych (Veränderungsnachweis), na podstawie którego pracownik 
urzędu (Urkundsbeamte der Geschäftsstelle) wprowadzał z urzędu zmia-
ny w treści wykazu danej karty księgi gruntowej36. Aktualnie § 127 GBO 
przyznaje krajom związkowym kompetencję do stworzenia ram praw-
nych dla jeszcze pełniejszej integracji katastru z księgami gruntowymi, 
polegającej na bezpośredniej wymianie danych pomiędzy oboma reje-
strami za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W konsekwen-
cji dzięki technice elektronicznego transferu danych możliwe jest bez-
pośrednie zapisywanie danych pochodzących z rejestrów katastralnych 
we właściwych wykazach kart księgi gruntowej; bez ingerencji ze strony 
personelu urzędu ksiąg gruntowych37. Przepis § 127 GBO przewiduje 
również możliwość transferu danych w odwrotną stronę, tj. z treści księgi 
gruntowej do rejestrów katastralnych38.

36  Postępowanie to, określane jako Richtigstellung, nie oznacza prostowania księgi 
w znaczeniu przyjętym w niniejszym opracowaniu, tj. usunięcia niezgodności pomiędzy stanem 
prawnorzeczowym nieruchomości wynikającym z księgi a rzeczywistym stanem prawnym. 
W konsekwencji charakteryzuje się niemal całkowitym wyłączeniem kognicji urzędu ksiąg 
gruntowych, który jest związany dokumentem urzędowym otrzymanym od urzędu katastralnego. 
Jedynie w przypadku gdyby dokument skutkował zmianami w zakresie stanu prawnego 
nieruchomości, urząd ksiąg gruntowych jest uprawniony, a nawet zobowiązany do sprawdzenia, 
czy zostały spełnione inne przesłanki wpisu. W takim przypadku zmiany w wykazie karty księgi 
gruntowej wprowadza z reguły Rechtspfleger. Więcej na ten temat: J. Holzer, Die Richtigstellung 
des Grundbuchs: Zugleich ein Beitrag zur Auslegung der §§ 892, 894 BGB, Berlin 2015, s. 117 i n.

37  Należy jednak podkreślić, że automatyczne „przejmowanie” danych z katastru do wykazu 
karty księgi gruntowej nie jest całkowite; ogranicza się ono do zmian w zakresie numerów 
działek oraz innych informacji dotyczących czysto faktycznych okoliczności związanych 
z nieruchomością. W ich przypadku przejęcie danych do księgi następuje bez jakiegokolwiek 
udziału pracowników ksiąg gruntowych, nie jest w związku z tym konieczne korzystanie przez 
nich np. z podpisu elektronicznego w celu wprowadzenia określonych zmian do treści księgi. 
Nowa ustawa z 1 października 2013 roku o prowadzeniu ksiąg gruntowych w formie bazy danych 
(Datenbankgrundbuchgesetz - DaBaGG)  utrzymuje tę dotychczasową praktykę przyznając 
jednak personelowi ksiąg gruntowych kompetencję do interwencji w przypadku oczywistej 
niezgodności danych z katastru ze stanem faktycznym nieruchomości. Por. H. Wilsch [w:] 
Grundbuchordnung…op.cit., s. 1162.

38  Należy w tym miejscu podkreślić, że zakres danych podlegających elektronicznemu 
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b) Udostępnianie treści elektronicznej księgi gruntowej podmiotom  
zewnętrznym – zasada jawności formalnej księgi 

 Przepisy przewidujące możliwość udostępnienia danych z elektro-
nicznych ksiąg gruntowych w drodze zautomatyzowanego postępowania 
(das automatisierte Abrufverfahren) zostały wprowadzone do GBO sto-
sunkowo wcześnie, bo już w 1993 roku (§ 133GBO), stanowiąc uzupeł-
nienie regulacji dotyczących nowych metod realizacji zasady jawności 
formalnej rejestru, w zakresie wydawania odpisów z ksiąg gruntowych 
(§131 GBO) oraz możliwości uzyskiwania wglądu do nich w dowolnym 
urzędzie ksiąg gruntowych (§ 132 GBO). Swoją konkretyzację znalazły 
następnie w unormowaniach §§ 80 i n. GBV. Wejście w życie wymienio-
nych regulacji stworzyło prawne ramy dla dostępu online do zawartości 
ksiąg gruntowych, a także do akt ksiąg gruntowych oraz spisów i indek-
sów pomocniczych39.
 Należy jednak podkreślić, że w Niemczech „zautomatyzowane 
postępowanie” umożliwiające transfer online wymienionych danych 
podlega istotnym obostrzeniom i kontroli, umożliwiających zachowanie 
fundamentalnej dla GBO zasady, w myśl której wgląd do ksiąg przysłu-
guje wyłącznie temu, kto wykaże „uzasadniony” interes (§12 GBO)40. 
Niemniej kontrola ta realizowana jest w inny sposób i za pomocą innych 
narzędzi niż miało to miejsce przed wdrożeniem regulacji urzeczywist-
niających przedmiotowe postępowanie, tj. za pośrednictwem personelu 
urzędu ksiąg gruntowych.
 Regulacje GBO (§133) i GBV (§82) dzielą bowiem krąg podmio-
tów, uprawnionych do korzystania ze zautomatyzowanego postępowania 
na dwie kategorie, tj. użytkowników o nieograniczonym oraz ograniczo-
nym dostępie. Do pierwszej kategorii należą sądy, organy administracji 
publicznej, notariusze oraz geodeci zatrudnieni w instytucjach publicz-
nych. Wyliczenie to jest wyczerpujące, co oznacza, że z nieograniczo-
nego dostępu nie korzystają np. komornicy sądowi, zarządcy nierucho-

transferowi jest jednak ograniczony. Obejmuje on bowiem jedynie informacje zawarte w wykazie 
danej karty księgi gruntowej oraz w jej dziale pierwszym; informacje o wpisach w dziale drugim 
i trzecim nie są przesyłane do urzędów katastralnych; przyjmuje się bowiem założenie, że dane te 
nie są niezbędne urzędom katastralnym do wykonywania ich publicznych funkcji. Tamże, s. 1163. 

39  Por. H. Aufderhaar, G.M. Jaeger, Gesetzliche Neuregelung zur Modernisierung des 
Grundbuchverfahrens, „Zeitschrift für Immobilienrecht” 2009, z. 6, s. 681 i n.

40  H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung…, s. 1177.
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mości lub banki i inne instytucje kredytowe41. Stosownie natomiast do  
§ 82 ust. 2 GBV, o uzyskanie ograniczonego dostępu do ksiąg grunto-
wych w drodze „zautomatyzowanego postępowania” mogą się starać 
osoby, którym przysługuje prawo do określonej nieruchomości, osoby 
lub instytucje upoważnione przez właściciela nieruchomości (np. ban-
ki, kasy oszczędnościowe, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe), osoby 
i organy prowadzące egzekucję z nieruchomości (w tym także adwokaci 
i radcowie prawni) oraz przedsiębiorstwa dostarczające media do nie-
ruchomości (np. zakłady energetyczne i gazownicze, przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne). Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwiema kate-
goriami podmiotów jest okoliczność, że użytkownicy korzystający z nie-
ograniczonego dostępu do ksiąg co do zasady są zwolnieni z obowiązku 
wykazywania „uzasadnionego interesu” oraz korzystają z nielimitowa-
nych możliwości wyszukiwania informacji w księgach gruntowych i spi-
sach pomocniczych. Natomiast w ramach ograniczonego dostępu użyt-
kownicy są zobowiązani przy każdym wyszukiwaniu wykazywać swój 
uzasadniony interes (poprzez wypełnienie odpowiedniego modułu – tzw. 
Darlegungserklärung), jak również nie mają dostępu do danych zawar-
tych w spisach pomocniczych; limitowane są także kryteria wyszuki-
wawcze, z których mogą korzystać przy przeglądaniu ksiąg42.
 Uzyskanie dostępu do ksiąg gruntowych za pośrednictwem „zau-
tomatyzowanego postępowania” w przypadku obu powyższych kategorii 
użytkowników poprzedzone jest koniecznością uzyskania stosownego 
zezwolenia (Genehmigung), wydawanego przez właściwe organy kra-
jowej administracji wymiaru sprawiedliwości (Landesjustizverwaltung), 
lub też – w przypadku użytkowników będących organami administracji 
publicznej lub sądami – zawarcia porozumienia administracyjnego lub 
też umowy o charakterze publicznoprawnym. Terytorialny zakres obo-
wiązywania tych zezwoleń oraz porozumień i umów ograniczony jest do 
obszaru danego kraju związkowego; nadal nie zostały bowiem wydane 
przepisy przyznające im skuteczność na obszarze całych Niemiec43. 
 W ramach postępowania o wydanie zezwolenia sprawdzeniu podle-
gają ogólne przesłanki uzyskania dostępu do ksiąg gruntowych za pośred-
nictwem „zautomatyzowanego postępowania”, określone w § 133 ust. 2 

41  Tamże, s. 1178.

42  J. Püls, [w:] Grundbuchrecht..., s. 1104.

43  H. Wilsch [w:] Grundbuchordnung…, s. 1180. W konsekwencji wnioski o wydanie 
zezwolenia na dostęp on-line do ksiąg gruntowych należy składać oddzielnie w poszczególnych 
krajach związkowych.
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GBO, w tym w szczególności kwestia przestrzegania przez wnioskodaw-
cę zasad prawidłowego przetwarzania danych, jak również techniczne 
możliwości urzędu ksiąg gruntowych, pozwalające założyć, że wdroże-
nie „zautomatyzowanego postępowania” nie pociągnie za sobą zakłóceń 
w jego pracy. W przypadku użytkowników korzystających z nieograni-
czonego dostępu do ksiąg gruntowych uzyskanie przez nich zezwolenia 
łączy się z otrzymaniem przez nich odpowiedniego kodu umożliwiające-
go ich identyfikację. Użytkownicy korzystający z dostępu ograniczonego 
oprócz kodów identyfikacyjnych otrzymują dalsze kody umożliwiające 
im wypełnienie modułu Darlegungserklärung – wskazującego na ich 
uzasadniony interes. Udzielone zezwolenie podlega cofnięciu – albo za-
warte porozumienie lub umowa rozwiązaniu – w przypadku odpadnięcia 
ogólnych przesłanek dostępu określonych w § 133 ust. 2 GBO. Może 
być ono również cofnięte, gdy użytkownik korzysta z dostępu do ksiąg 
gruntowych w sposób bezprawny, w szczególności – w przypadku do-
stępu ograniczonego: nie wykazuje właściwie uzasadnionego interesu, 
lub – w przypadku dostępu nieograniczonego: wykorzystuje informacje 
uzyskane z ksiąg gruntowych w celach pozaurzędowych.
 Szczególnie istotne znaczenie w ramach „zautomatyzowanego po-
stępowania” zapewniającego dostęp on-line do treści ksiąg gruntowych 
posiada kontrola dokonanych wyszukiwań. Bezpośrednia kontrola spra-
wowana tradycyjnie przez pracowników urzędu ksiąg gruntowych zastą-
piona została generalnym obowiązkiem protokołowania wszystkich wy-
szukiwań, dokonywanych przez użytkowników korzystających zarówno 
z ograniczonego, jak i nieograniczonego dostępu. Protokoły generowa-
ne są elektronicznie w odniesieniu do każdorazowego wyszukiwania; 
w przypadku wyszukiwań w ramach dostępu ograniczonego obejmują 
one także obowiązkowe oświadczenie wskazujące uzasadniony interes 
osoby korzystającej z tego dostępu. O treści protokołu każdorazowo za-
wiadamiany jest właściciel nieruchomości lub też osoba której przysłu-
guje do niej prawo zabudowy; w szczególności przekazywana jest im 
informacja o osobie, która dokonywała wyszukiwania w treści księgi 
wieczystej prowadzonej dla ich nieruchomości. Same protokoły są zaś 
w odpowiedni sposób zabezpieczane i przechowywane; podlegają rów-
nież wybiórczej kontroli ze strony personelu urzędu ksiąg gruntowych. 
Likwiduje się je po upływie dwóch lat od daty danego wyszukiwania.
 Charakterystyczną cechą niemieckiego systemu „zautomatyzowa-
nego postępowania” były stosunkowo wysokie opłaty związane z uzy-
skaniem dostępu on-line do treści ksiąg gruntowych. Jako przykład moż-
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na wskazać, że jeszcze do 30 września 2009 roku jednorazowa opłata za 
instalację stosownego oprogramowania wynosiła aż 500 euro i pobierana 
była od użytkowników korzystających zarówno z dostępu ograniczo-
nego, jak i nieograniczonego. Począwszy od 1 października 2009 roku 
opłaty te zostały istotnie zmniejszone, np. opłaty za wydanie zezwolenia 
oraz za instalację oprogramowania pobiera się jedynie od użytkowników 
korzystających z dostępu ograniczonego; wynoszą one po 50 euro w każ-
dym przypadku. Każdorazowe wyszukiwanie w treści księgi gruntowej 
jest połączone z opłatą w wysokości 8 euro; wyszukiwania w spisach 
pomocniczych są wolne od opłat44. 

c) Elektroniczny obrót prawny z urzędami ksiąg gruntowych

 Szczególnie istotne zmiany w zakresie komunikacji pomiędzy urzę-
dami ksiąg gruntowych a podmiotami zewnętrznymi przyniosła nowela 
do GBO z 11 sierpnia 2009 roku45, która zmieniając § 135 i n. tej usta-
wy, stworzyła ramy prawne dla tzw. elektronicznego obrotu prawnego 
(elektronischer Rechtsverkehr). Wraz z wejściem w życie wymienione-
go aktu prawnego pojawiła się możliwość przesyłania do urzędów ksiąg 
gruntowych wniosków, oświadczeń, jak również dowodów ziszczenia się 
przesłanek wpisu jako dokumentów elektronicznych, przy czym wzorem 
dla tych regulacji były rozwiązania przyjęte na płaszczyźnie spraw zwią-
zanych z funkcjonowaniem rejestru handlowego46. W przeciwieństwie 
jednak do tych ostatnich rozwiązań, regulując kwestię elektronicznego 
obrotu prawnego w odniesieniu do ksiąg gruntowych, ustawodawca nie-
miecki powstrzymał się przed wprowadzeniem jednolitego dla całego 
państwa unormowania. Kompetencja do konkretyzacji ogólnych norm 
zawartych w GBO pozostawiona została rządom poszczególnych krajów 
związkowych, które powinny jej dokonywać w postaci rozporządzeń, 
biorąc pod uwagę zróżnicowane względy finansowe, techniczne i organi-
zacyjne występujące na obszarze danego landu. Cechą charakterystyczną 
przyjętego w Niemczech rozwiązania jest zatem rezygnacja z jednocze-
snego i opartego na jednakowych zasadach wdrożenia systemu elek-

44  Szczegółową tabelę wszystkich opłat podaje J. Püls, [w:] Grundbuchrecht..., s. 1108. 

45  Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im 
Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher 
Vorschriften (ERVGBG) – tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: http://www.buzer.de/
gesetz/8990/index.htm.
46  H. Aufderhaar, G. M. Jaeger, Gesetzliche Neuregelung…, s. 681.



Paweł Blajer

24

tronicznego obrotu prawnego na obszarze całego państwa. Dotychczas 
stosowane rozporządzenia wykonawcze zostały zresztą wydane jedynie 
w dwóch krajach związkowych, tj. Badenii-Wirtembergii (rozporządze-
nie z 20 grudnia 2011 r.) oraz Saksonii (rozporządzenie z 23 kwietnia 
2014 r.)47. Co więcej, nawet w przypadku obu wymienionych landów, 
system elektronicznego obrotu prawnego nie został wprowadzony na ca-
łym ich obszarze, ale ograniczony do konkretnych urzędów ksiąg grun-
towych; możliwość takiego ograniczenia terytorialnego zasięgu nowego 
systemu wynika zresztą wprost z treści § 135 ust. 1 zd. 2 GBO48.
 Regulacje GBO pozostawiają również ustawodawstwu poszczegól-
nych krajów związkowych unormowanie szczegółowych kwestii związa-
nych z formatem elektronicznych danych oraz ich przesyłaniem i archi-
wizowaniem. Przyjęta dotychczas w Saksonii i Badenii-Wirtemberdze 
praktyka zakłada wykorzystanie jednolitego dla całego państwa formatu 
danych, wypracowanego w ramach utworzonego już w 2008 roku mo-
dułu „Grundbuch” w bazie danych XJustiz49, służącej elektronicznemu 
obrotowi prawnemu w obrębie wymiaru sprawiedliwości. XJustiz sta-
nowi zbiór plików w formacie XML, za pomocą których opracowywa-
ne są dane wykorzystywane na potrzeby postępowań sądowych; dane te 
podlegają automatycznemu odczytaniu i nie wymagają przetworzenia ze 
strony personelu sądowego50. 

47  H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung…, s. 1197. Warto dodać, że aktualnie w elektronicznym 
obrocie prawnym w Badenii-Wirtembergii biorą udział zaledwie cztery urzędy ksiąg gruntowych. 
Plany zakładają włączenie do systemu wszystkich (ponad 500) urzędów do końca 2018 r. 
W Saksonii praktyczna możliwość elektronicznego transferu dokumentów przez notariuszy 
do urzędów powstała dopiero 1 kwietnia 2014 r., gdy systemem tym został objęty urząd 
w Dreźnie; dotychczas rozszerzono jego zastosowanie także na Lipsk. Por. T. Kruse, Der Start 
des elektronischen Rechtsverkehrs mit dem Grundbuch, „Deutsche Notar-Zeitschrift” 2012, nr 
specjalny, s.108 i n.

48  Zamysłem ustawodawcy było stopniowe rozszerzanie systemu elektronicznego obrotu 
prawnego na coraz to nowe urzędy ksiąg gruntowych; jednoczesne wprowadzenie tego systemu 
na terenie całego państwa uznał on za niemożliwe do zrealizowania w praktyce. Rozwiązanie to 
jest jednak krytykowane w literaturze z uwagi na fakt, że w pierwszej kolejności nowy system 
wdrożono w najmniejszych urzędach ksiąg gruntowych, co wywołuje wątpliwości co do jego 
funkcjonowania w urzędach obejmujących swoją właściwością np. tereny wielkomiejskie. 
Ponadto rozwiązanie to może prowadzić do problemów praktycznych, w przypadku gdy  
np. określony wniosek kierowany jest do dwóch urzędów ksiąg gruntowych, z czego jeden jest 
objęty systemem elektronicznego obrotu prawnego, a drugi funkcjonuje na dotychczasowych 
zasadach. Por. H. Aufderhaar, G.M. Jaeger, Gesetzliche Neuregelung…, s. 682.

49  Por. www.xjustiz.de.

50  H. Wilsch [w:] Grundbuchordnung…, s. 1199.
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 Rozporządzenia wydawane przez właściwe władze krajów związ-
kowych powinny również określać szczegóły związane z wyposażeniem 
urzędów ksiąg gruntowych, niezbędnym do przyjmowania elektronicz-
nych wniosków i innych dokumentów elektronicznych (§ 135 ust. 1 zd. 2 
GBO). GBO przyjmuje bowiem formalnie zasadę, że wniosek uznaje się 
za złożony z chwilą jego zapisu na urządzeniu odbiorczym, znajdującym 
się w urzędzie ksiąg gruntowych. W tym celu każdy urząd powinien być 
wyposażony w oddzielny adres poczty elektronicznej, odrębny od ogól-
nego adresu danego sądu rejonowego, chociaż funkcjonujący w ramach 
utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. sądowej elektro-
nicznej skrytki pocztowej EGVP – Elektronischen Gerichts- und Verwal-
tungspostfach51. Niemniej należy podkreślić, że wnioski i inne dokumen-
ty elektroniczne nie trafiają bezpośrednio od nadawcy do EGVP i tym 
bardziej bezpośrednio do właściwego urzędu ksiąg gruntowych. Elek-
troniczne wiadomości kierowane są bowiem najpierw do tzw. pośred-
nika (Intermediär) – OSCI Manager, skąd są następnie pobierane przez 
właściwy urząd ksiąg gruntowych za pośrednictwem EGVP. Konstrukcja 
ta wywołuje wątpliwości co do precyzyjnego określenia chwili złożenia 
elektronicznych wniosków i dokumentów w urzędzie. W praktyce roz-
strzygający jest moment wpływu do pośrednika; dokument zostaje wtedy 
zaopatrzony w tzw. Zeitstempel, a więc generowane elektronicznie po-
twierdzenie zapisu na serwerze pośrednika, określające dzień, godzinę 
i minutę wpływu wniosku52. Nadawca niezwłocznie otrzymuje potwier-
dzoną podpisem elektronicznym informację o zapisaniu przesłanego 
przez niego dokumentu na urządzeniu odbiorczym właściwego urzędu 
ksiąg gruntowych.
 Przepis § 135 ust. 1 zd. 2 GBO przewiduje również konieczność 
wprowadzenia w prawodawstwie poszczególnych krajów związkowych 
szczególnego trybu postępowania na wypadek wystąpienia technicznych 
zakłóceń w transmisji danych elektronicznych. W takim wypadku moż-
liwe jest wykorzystanie nośników danych elektronicznych (np. płyt CD-

51  Przesłanie wniosku lub innego dokumentu elektronicznego na ogólny adres sądu rejonowego 
nie jest uważane za ich skuteczne złożenie i w związku z tym nie wpływa na kwestie związane 
z określeniem ich kolejności. 

52  Nieco inaczej może wyglądać praktyka w przypadku przekazania dokumentów 
elektronicznych na nośniku danych (CD-ROM, pendrive) – zob. poniżej – w tej sytuacji 
rozstrzygające znaczenie ma moment odbioru tego nośnika przez właściwego pracownika urzędu 
ksiąg gruntowych. Chwilę wpływu elektronicznego dokumentu do urzędu ksiąg gruntowych za 
pośrednictwem elektronicznego nośnika danych odnotowuje się w postaci wzmianki przy wniosku.  
Por. H. Aufderhaar, G.M. Jaeger, Gesetzliche Neuregelung…, s. 684.
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-ROM lub pendrive), a także odwołanie się do tradycyjnej metody przyj-
mowania dokumentów – w ich papierowej postaci.
 Regulacje GBO dużo uwagi poświęcają również formie elektro-
nicznych dokumentów przesyłanych do urzędów ksiąg gruntowych. 
Zgodnie z treścią § 137 ust. 1 zd. 1 i 2 GBO, obowiązuje zasada funk-
cjonalnej ekwiwalentności pomiędzy dokumentami urzędowymi sporzą-
dzonymi w tradycyjnej papierowej formie, a urzędowymi dokumentami 
elektronicznymi, o ile te ostatnie spełniają określone przesłanki. W od-
niesieniu do dokumentów notarialnych, obejmujących oświadczenia 
stanowiące podstawę dokonania wpisu do księgi gruntowej, przepis ten 
odsyła do § 39a ustawy z dnia 28 sierpnia 1969 roku – Beurkundun-
gsgesetz, przewidującej możliwość wystawiania przez notariuszy odpi-
sów sporządzanych przez siebie dokumentów oraz innych poświadczeń 
(w tym także własnoręczności podpisu) w postaci elektronicznej, pod 
warunkiem, że dokumenty takie zaopatrzone zostaną w kwalifikowany 
podpis elektroniczny wystawiającego je notariusza. Dokument ten musi 
jednocześnie jednoznacznie wskazywać, czy stanowi on oryginał, czy też 
jedynie notarialnie poświadczony odpis oryginału53. W przypadku innych 
dokumentów urzędowych, tj. wystawianych przez sądy i organy admi-
nistracji publicznej, GBO odsyła z kolei do § 371a k.p.c., stanowiącego 
prawną podstawę do sporządzania urzędowych dokumentów elektronicz-
nych, ekwiwalentnych z tradycyjnymi dokumentami papierowymi. Do-
kumenty takie powinny spełniać łącznie dwie zasadnicze przesłanki, tj. 
powinny być z jednej strony zaopatrzone w kwalifikowany podpis elek-
troniczny, umożliwiający określenie osoby podpisującej dany dokument, 
z drugiej natomiast w certyfikat (tzw. Attributszertifikat), pozwalający 
zidentyfikować sąd lub organ administracji publicznej, od którego doku-
ment ten pochodzi54. 
 Przepis § 137 ust. 3 GBO przewiduje również możliwość przesy-
łania do urzędów ksiąg gruntowych elektronicznych dokumentów pry-
watnych w tych nielicznych przypadkach, w których regulacje prawne 

53  Tamże, s. 685.

54 J. Püls, [w:] Grundbuchrecht..., s. 1125. Warto dodać, że do tej grupy dokumentów zaliczają 
się w szczególności liczne decyzje – zezwolenia administracyjne (Genehmigungen) stanowiące 
w wielu przypadkach podstawę wpisu do księgi gruntowej (np. na podstawie regulacji prawa 
budowlanego lub ustaw o obrocie ziemią rolną, jak też regulacji podatkowych), jak również 
niektóre orzeczenia sądów (np. w sprawach opiekuńczych lub spadkowych). Istotne znaczenie 
ma okoliczność, że dokumenty takie powinny być przekazywane do urzędu ksiąg gruntowych 
w ramach toczącego się postępowania o wpis do księgi; przesłanie ich przed wszczęciem 
postępowania jest prawnie bezskuteczne. H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung…, s. 1210.
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wymagają dla danego dokumentu formy pisemnej. W myśl powołane-
go przepisu, wymóg formy pisemnej zostaje zachowany, o ile dokument 
elektroniczny jest zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny. 
Natomiast te dokumenty, dla których nie jest przewidziana żadna forma 
(np. sam wniosek o dokonanie wpisu do księgi gruntowej), nie wymagają 
opatrzenia podpisem elektronicznym; istotne jest tylko, by obejmowały 
oznaczenie osoby, która je sporządziła (§ 137 ust. 4 GBO).     
 Podkreślić należy, że rozwiązania niemieckie zakładają, że elektronicz-
ny obrót prawny z urzędami ksiąg gruntowych posiada zasadniczo charakter 
fakultatywny. Wynika to wprost z przepisu § 135 GBO, wprowadzającego 
regulację, w myśl której jedynie notariusze mogą zostać zobowiązani do ob-
ligatoryjnej partycypacji w elektronicznym obrocie prawnym – na podstawie 
decyzji władz poszczególnych krajów związkowych55. Inne osoby i insty-
tucje, w tym w szczególności sądy i urzędy, uczestniczą w elektronicznym 
obrocie dokumentami z urzędem ksiąg gruntowych fakultatywnie; rozwią-
zanie to jest zresztą krytykowane w literaturze jako podważające systemową 
spójność instytucji elektronicznego obrotu prawnego.

III. Automatyzacja ksiąg gruntowych w Szwajcarii

1. Automatyzacja w aspekcie wewnętrznym

a) Geneza

 Automatyzacja ksiąg gruntowych w Szwajcarii okazała się pro-
cesem spóźnionym i długotrwałym, co zresztą jeszcze w latach 90. XX 
wieku spotykało się z krytyką w literaturze56. Pierwsze rozważania nad 
wykorzystaniem nowych technologii w prowadzeniu ksiąg gruntowych 
podjęto dopiero w 1981 roku, wraz z powołaniem przez Departament 
Sprawiedliwości i Policji (Eidgenössisches Justiz- und Polizeideparte-
ment – EJPD) specjalnej komisji pod kierownictwem prof. H.-P. Frie-
dricha (tzw. Expertenkommission Friedrich), która w 1985 roku przed-
stawiła raport końcowy ze swych prac, sugerujący, że wprowadzenie 
technologii informatycznej do praktyki funkcjonowania urzędów ksiąg 
gruntowych jest nie tylko możliwe, ale i pożądane, a odpowiednie ku 
temu podstawy prawne powinny zostać objęte przepisami rozporządze-

55  H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung…, s. 1200. 

56  U. Fasel, Grundbuchverordnung (GBV). Kommentar zur Verordnung vom 22. Februar 1910 
betreffend das Grundbuch, Bern 2008, s. 907.
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nia, przewidującymi m.in. konieczność uzyskania przez poszczególne 
kantony zezwolenia ze strony Związku na wdrożenie elektronicznej księ-
gi gruntowej na ich terytorium. Raport ten spotkał się jednak z szeroką 
krytyką zarówno władz związkowych, jak i kantonalnych; doprowadziła 
ona w konsekwencji do tymczasowego porzucenia prac nad elektronicz-
ną księgą gruntową57. Powrócono do nich dopiero na początku lat 90. XX 
wieku, a ich efektem stały się nowe przepisy art. 942 ust. 3 i 4 oraz 949a 
Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego (Zivilgesetzbuch – dalej ZGB)58, 
obowiązujące od 1 stycznia 1994 roku, którego brzmienie uległo istotnej 
zmianie wraz z wejściem w życie ustawy związkowej z dnia 19 marca 
2003 roku o podpisie elektronicznym. Ogólne regulacje ZGB skonkre-
tyzowane zostały natomiast w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu 
wykonawczym z 23 września 2011 roku (Grundbuchverordnung – dalej 
GBV)59, którego treść odnosi się przede wszystkim do ksiąg w systemie 
informatycznym (Grundbuchführung mittels Informatik), choć zawiera 
również regulacje dotyczące ksiąg w konwencjonalnej postaci.
 Współcześnie prowadzenie elektronicznych ksiąg gruntowych sta-
nowi standardową praktykę w Szwajcarii, choć istnieją kantony, w któ-
rych księgi posiadają nadal tradycyjną, papierową postać. Regionalne 
zróżnicowanie wynika z faktu, że to poszczególnym kantonom pozosta-
wiona została decyzja o wdrożeniu elektronicznej księgi gruntowej na 
ich obszarze; w konsekwencji brakuje także jednolitego modelu księgi 
elektronicznej dla całej Szwajcarii, a przyjęte w kantonach rozwiązania 
i modele często istotnie się od siebie różnią60.

57  J. Schmid, [w:] Basler Kommentar. Zivilgesetzbuch II. Art. 457-977 ZGB. Art. 1-61 SchlT ZGB, 
red. H. Honsell, N.P. Vogt, Th. Geiser, 5. wyd., Basel 2015, s. 2380. W 1988 roku znowelizowano 
jedynie GBV poprzez wprowadzenie regulacji umożliwiających wykorzystanie elektronicznych 
edytorów tekstów, przy prowadzeniu ksiąg gruntowych w ich tradycyjnej, papierowej postaci 
(tzw. Computerunterstütztes Grundbuch). Por. J. Schmid, Kritische Bemerkungen zum Enwurf 
für ein Bundesgesetz über die Teilrevision des ZGB (Immobiliarsachenrecht) und des OR 
(Grundstückkauf), „Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht” 1989, 
nr 5, s. 255. Warto też wspomnieć, że w 1988 r. EJPD wdrożył w wybranych kantonach trzy 
projekty pilotażowe (np. Pilotprojekt PARIS), mające za zadanie wskazać praktyczne skutki 
informatycznego powiązania elektronicznych ksiąg gruntowych i danych katastralnych; sukces 
tych projektów wzmógł nacisk ze strony kantonów na prawną legalizację elektronicznej księgi 
gruntowej w ustawodawstwie związkowym.

58  Tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19070042/index.html.

59  Tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20111142/index.html.

60  J. Schmid [w:] Basler Kommentar, s. 2381. Warto podkreślić, że wdrożenie elektronicznej 
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b) Szwajcarska elektroniczna księga gruntowa

 Regulacje dotyczące elektronicznej księgi gruntowej zawarte 
w ZGB i GBV są bardzo ogólne, niemniej pozwalają określić pewne 
wspólne cechy, jakie powinna posiadać praktyka prowadzenia tych ksiąg 
na obszarze całej Konfederacji, przy założeniu, że księgi elektroniczne 
powinny spełniać co do zasady te same przesłanki co konwencjonalne 
księgi papierowe. Stosownie do definicji zawartej w art. 942 ust. 4 ZGB, 
w przypadku księgi elektronicznej zapisane dane stają się prawomocne, 
o ile zostały poprawnie zarejestrowane w systemie oraz, o ile urządzenia 
znajdujące się w urzędzie ksiąg gruntowych umożliwiają ich graficzne 
odtworzenie w formie cyfr i liter albo też stosownych map; urządzeniem, 
o którym mowa w wymienionym przepisie, może być jedynie ekran mo-
nitora61. Zgodnie natomiast z nieco bardziej szczegółową definicją za-
wartą w przepisie art. 8 ust. 2 GBV, księga elektroniczna stanowi system, 
który zawiera wzajemnie ze sobą powiązane dane dziennika (Tagebuch) 
i księgi głównej (Hauptbuch). Z brzmienia wymienionego przepisu wy-
nika, że wszystkie części księgi gruntowej, w tym także rejestry pomoc-
nicze, za wyjątkiem jedynie dokumentów stanowiących podstawę wpisu, 
powinny stanowić element jednolitego systemu elektronicznego. 
 W ramach elektronicznej księgi głównej (Hauptbuch) – opisywa-
nej jak „statyczna” część księgi gruntowej – dla każdej nieruchomości 
tworzona jest odrębna, wirtualna karta (Hauptbuchblatt), której postać, 
ukazująca się na ekranie monitora, powinna nawiązywać optycznie do 
konwencjonalnej postaci tej karty prowadzonej w formie papierowej. 
 Postępowanie w przedmiocie przetworzenia danych (tzw. Bear-
beitungsverfahren – nazwa ta zastąpiła dawne określenie postępowania 

księgi gruntowej na obszarze danego kantonu musi być poprzedzone uzyskaniem 
upoważnienia (Ermächtigung), wydawanego przez EJPD (art. 949a ust. 1 ZGB). Postępowanie 
w przedmiocie udzielenia upoważnienia dzieli się na dwa stadia, tj. postępowanie sprawdzające 
(Vorprüfungsverfahren – art. 159 GBV) oraz właściwe postępowanie o upoważnienie 
(Ermächtigungsverfahren – art. 160 GBV). W ramach pierwszego z nich występujący o udzielenie 
upoważnienia kanton powinien udowodnić, że opracowany przez niego model elektronicznej 
księgi gruntowej spełnia prawnie określone wymagania, tj. w szczególności zapewnia integralność 
danych, ich ochronę i bezpieczeństwo, jak również powinien przedstawić pozostałe wytyczne 
systemu i harmonogram jego wdrożenia. Z kolei modyfikacja modelu elektronicznej księgi 
gruntowej, zmierzająca np. do jego dostosowania do aktualnego stanu techniki, formalnie nie 
wymaga zatwierdzenia ze strony EJPD; niemniej w sytuacji, gdyby nowe rozwiązania nie czyniły 
zadość ogólnym przesłankom udzielenia upoważnienia, upoważnienie to może zostać cofnięte. 

61  J. Schmid, [w:] Basler Kommentar…, s. 2383.
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w przedmiocie wpisu – Eintragungsverfahren62) rozpoczyna się z chwilą 
wpisu w elektronicznym dzienniku (Tagebuch) – określanym jako dyna-
miczna część księgi gruntowej. System musi zapewniać, by dane dzien-
nika, w szczególności chwila wpływu wniosku i jego treść, nie podlegały 
jakimkolwiek modyfikacjom; z drugiej strony – dane zawarte w księdze 
głównej podlegają swobodnej modyfikacji, o ile pozostaje ona w związku 
z treścią wpisów w dzienniku (art. 91 ust. 1 i 2 GBV). Przy zapisywaniu 
wniosku w dzienniku należy wskazać nieruchomość, której on dotyczy; 
jednocześnie w księdze głównej powinna zostać umieszczona wzmianka 
wskazująca na odpowiedni wpis w dzienniku. Postępowanie w przed-
miocie przetworzenia danych uznaje się za zakończone, gdy wpis, zmia-
na lub wykreślenie danych z księgi głównej staną się prawomocne, albo 
wniosek wpisany w dzienniku zostanie załatwiony w inny sposób63.  
 
2. Automatyzacja w aspekcie zewnętrznym

a) Integracja z katastrem nieruchomości

 Niedostateczny stopień zaawansowania prac geodezyjnych i mier-
niczych był jednym z powodów opóźnień w upowszechnianiu elektro-
nicznej księgi gruntowej w Szwajcarii. Zmiany w tym zakresie, zmierza-
jące do usprawnienia procedur geodezyjnych, przyniósł rządowy projekt 
Reform der amtlichen Vermessung i jego efekt w postaci związkowej 
ustawy o informacji geograficznej z dnia 5 października 2007 roku (Go-
informationsgesetz – GeoIG)64. Zakłada ona, że urzędowe pomiary geo-
dezyjne należą do zadań Związku, który ponosi ich koszty oraz nadzo-
ruje postęp prac. Samo przeprowadzenie pomiarów należy natomiast do 

62  W kwestii przyjętej terminologii regulacje szwajcarskie nawiązują zatem do faktycznych 
czynności podejmowanych w urzędach ksiąg gruntowych, gdzie nie dokonuje się, tak jak 
dawniej, „wpisu” praw rzeczowych, a raczej „wprowadzenia” lub „przetworzenia” danych 
elektronicznych. Przepis art. 949a ZGB przywiązuje w związku z tym dużą uwagę do kwestii 
prawidłowego zabezpieczenia i archiwizacji wprowadzonych danych, w celu zapobiegnięcia 
ich niezamierzonej modyfikacji, utracie lub zniszczeniu, jak również umożliwienia ich 
każdoczesnego odtworzenia. W tym kontekście kantony zostały zobowiązane do opracowania 
koncepcji długoterminowego zabezpieczenia danych w aspekcie ich składu i jakości,  
z uwzględnieniem każdoczesnego stanu techniki. Co istotne, dane elektronicznych ksiąg gruntowych 
powinny być również okresowo archiwizowane przez władze związkowe – w tym celu kantony 
zostały zobowiązane do udostępniania ich za pomocą odpowiedniego interfejsu (art. 35 ust. 2 GBV).

63  J. Schmid [w:] Basler Kommentar…, s. 2382.

64  Tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20050726/index.html.
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kompetencji kantonów, które mogą je powierzyć organom administracji 
publicznej lub podmiotom prywatnym (geodetom)65.  
 Skutkiem urzędowych pomiarów geodezyjnych ma być z kolei 
uzyskanie danych, których uporządkowanie, udostępnianie i zarządzanie 
powinno służyć z jednej strony zabezpieczeniu własności nieruchomości, 
z drugiej natomiast stanowić podstawę do wdrożenia ogólnoszwajcar-
skiego geograficznego systemu informacji o nieruchomościach (e-grid). 
Konkretnym efektem tych prac w odniesieniu do ksiąg gruntowych jest 
opracowanie tzw. planu dla księgi (Plan für das Grundbuch), który sta-
nowi graficzny wyciąg z zasobu geodezyjnego, uwidaczniający granice 
nieruchomości oraz zakres wykonywania niektórych praw, np. służebno-
ści. Planowi temu towarzyszą najczęściej tekstowe opisy nieruchomo-
ści, zestawienia i tabele, które sporządzane są na potrzeby urzędu ksiąg 
gruntowych. Plan ten w postaci elektronicznej przesyłany jest następnie 
właściwemu urzędowi; stanowi on część składową księgi gruntowej, sto-
sownie do art. 949a ust. 3 ZGB, który nakłada na władze związkowe 
obowiązek utworzenia jednolitej platformy umożliwiającej sprawną wy-
mianę danych pomiędzy urzędami ksiąg gruntowych a urzędami geode-
zyjnymi. 

b) Udostępnianie treści elektronicznej księgi gruntowej podmiotom ze-
wnętrznym – zasada jawności formalnej księgi

 
 Kantony zostały również upoważnione do udostępniania w Interne-
cie treści elektronicznej księgi gruntowej – także bez konieczności wyka-
zywania interesu prawnego przez użytkowników sieci (art. 26 i 27 GBV). 
Niemniej korzystając z tego upoważnienia, powinny zapewnić, by kryte-
ria wyszukiwawcze posiadały wyłącznie charakter przedmiotowy, tj. od-
nosiły się do nieruchomości, co oznacza, że nie powinno być możliwe np. 
wyszukiwanie przy uwzględnieniu danych właściciela nieruchomości66. 
Podobnie tworzony przez kantony system powinien wykluczać tzw. wy-
szukiwanie seryjne, tj. systematyczne pobieranie informacji o większej 
liczbie nieruchomości67. 

65  Kantony są jednak kompetentne do wprowadzania regulacji, które wprowadzałyby surowsze 
wymagania w przedmiocie jakości i szczegółowości prac pomiarowych. Por. J. Schmid, [w:] 
Basler Kommentar…, s. 2503.

66  U. Fasel, Grundbuchverordnung…, s. 937.

67  W ramach systemów tworzonych przez poszczególne kantony, zostały one zobowiązane do 
tworzenia odpowiednich interfejsów; w planach jest również utworzenie ogólnoszwajcarskiego 
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 Regulacje GBV przewidują także możliwość udzielenia niektórym 
podmiotom tzw. rozszerzonego dostępu on-line do danych zawartych 
w elektronicznej księdze gruntowej, tj. w księdze głównej, dzienniku 
i rejestrze pomocniczym, bez konieczności uwiarygodniania swojego 
interesu. Do podmiotów tych przepis art. 28 GBV zalicza osoby odpo-
wiedzialne za dokumentowanie czynności prawnych (w szczególności 
notariuszy), licencjonowanych inżynierów-geodetów oraz organy podat-
kowe i inne organy, przy czym w ich przypadku dostęp powinien zo-
stać ograniczony do danych niezbędnych do realizacji ich ustawowych 
zadań. Analogicznie kantony mogą przyznać rozszerzony dostęp do 
elektronicznych ksiąg gruntowych bankom, poczcie szwajcarskiej lub 
przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym, w zakresie danych związanych 
z udzielaniem przez te instytucje kredytów hipotecznych, jak również 
licencjonowanym prawnikom – w zakresie danych niezbędnych do wy-
konywania przez nich zawodu. Wreszcie rozszerzony dostęp może zostać 
udzielony właścicielom nieruchomości – w zakresie danych dotyczących 
tych nieruchomości – oraz osobom, którym przysługują inne prawa do 
nieruchomości, o ile dostęp ten jest niezbędny do wykonywania przez nie 
działalności gospodarczej lub ochrony ich praw68.
 Udzielenie wyżej wymienionym podmiotom rozszerzonego dostępu 
on-line do treści elektronicznej księgi gruntowej odbywa się na podsta-
wie stosownego porozumienia, zawieranego z jednej strony przez kanton, 
z drugiej natomiast przez przyszłego użytkownika, zgodnie ze wzorem 
opracowanym przez Związkowy Urząd ds. Prawa Ksiąg Gruntowych 
i Nieruchomości (Eidgenössisches Amt für Grundbuch- und Bodenrecht 
– EGBA). Porozumienie to powinno określać w szczególności sposób 
uzyskania dostępu, kontrolę dostępu, sposób wykorzystania pobranych 
danych, metody ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ograniczenia 
w zakresie udostępniania pobranych danych osobom trzecim oraz następ-
stwa nieprawidłowego wykorzystania danych (art. 29 GBV).
 O ile bowiem kantony podejmą decyzję w przedmiocie udziele-
nia rozszerzonego dostępu wyżej wymienionym kategoriom podmiotów, 
mają obwiązek przedsiębrać środki zapobiegające nadużyciom w wyko-

portalu informacyjnego zapewniającego wgląd do ksiąg gruntowych, co jednak może okazać się 
problematyczne prawnie, z uwagi na fakt, że kompetencja ta jest zarezerwowana dla kantonów. 
Por. J. Schmid, [w:] Basler Kommentar…, s. 2383.

68  Przywołana regulacja posiada ten skutek, że ostatnia z wymienionych kategorii podmiotów 
w praktyce korzysta z rozszerzonego dostępu do elektronicznych ksiąg gruntowych po 
uprawdopodobnieniu swojego interesu, a zatem zgodnie z treścią art. 970 ZGB. Por. J. Schmid, 
[w:] Basler Kommentar…, s. 2384.



Elektroniczna „księga gruntowa”. Geneza i aktualny postęp automatyzacji ksiąg  ...

33

rzystaniu pobranych danych. W szczególności elektroniczny dostęp on-
-line do danych zawartych w księgach gruntowych następuje w ramach 
postępowania (Abrufverfahren) zakładającego jego automatyczne proto-
kołowanie; protokoły przechowywane są przez okres dwuletni i podle-
gają okresowej, wybiórczej kontroli ze strony organów prowadzących 
księgi gruntowe69. W przypadku gdy kontrola wykaże nieprawidłowości 
w wykorzystaniu pobranych danych, polegające przede wszystkim na ich 
pobieraniu w celu pozyskiwania klientów, rozszerzony dostęp ulega na-
tychmiastowemu cofnięciu (art. 30 GBV).

c) Elektroniczny obrót prawny z urzędami ksiąg gruntowych

 W Szwajcarii możliwy jest również elektroniczny obrót prawny 
(Elektronischer Verkehr) z urzędami ksiąg gruntowych, expressis verbis 
przewidziany w przepisie art. 949a ZGB, o którego wdrożeniu decydują 
jednak poszczególne kantony (art. 39 GBV)70. Obrót ten powinien od-
bywać się za pośrednictwem jednolitej platformy służącej transferowi 
danych elektronicznych w ramach postępowania cywilnego, albo też 
specjalnej strony internetowej utworzonej w tym celu przez Związek lub 
kanton. Dokumenty kierowane do urzędu ksiąg gruntowych w ramach ob-
rotu elektronicznego powinny być zaopatrzone w kwalifikowany podpis 
elektroniczny71. Formaty danych opracowywane są przez EJPD, a EGBA 
udostępnia wzorcowe projekty systemu elektronicznego, służącego trans-
ferowi danych do urzędów ksiąg gruntowych (art. 41 GBV). Dokumenty 
elektroniczne kierowane do urzędów ksiąg gruntowych w ramach obrotu 
elektronicznego – w tym w szczególności wnioski o wpis – uważa się 

69  U. Fasel, Grundbuchverordnung…, s. 941.

70  W literaturze szwajcarskiej rozróżnia się „formalny” i „nieformalny” elektroniczny obrót 
prawny z urzędami ksiąg gruntowych. Ten ostatni nie wymaga żadnej szczególnej regulacji 
prawnej, a polega na wymianie zapytań, przesyłaniu zamówień na odpisy ksiąg oraz nieformalnych 
powiadomień. Może on odbywać się za pośrednictwem ogólnodostępnych portali internetowych. 
Por. J. Schmid, Elektronische öffentliche Urkunden im Verkehr mit den Registerbehörden, 
„Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht” 2008, nr 5, s. 257. 

71  Stosownie do regulacji zawartych w ustawie związkowej z dnia 19 grudnia 2003 r. 
o usługach certyfikacyjnych w ramach podpisu elektronicznego. Należy ponadto podkreślić, 
że w przypadku dokumentów notarialnych typową praktyką w kantonach szwajcarskich jest 
sporządzanie ich wypisów lub poświadczeń postaci elektronicznej; możliwe jest również 
sporządzenie elektronicznego dokumentu obejmującego notarialnie poświadczone podpisy stron; 
nie jest natomiast nadal praktykowane sporządzanie oryginałów aktów notarialnych w postaci 
elektronicznej (choć jest prawnie sankcjonowane np. w kantonie Waadt). Por. J. Schmid, 
Elektronische öffentliche Urkunden…,  s. 262–266. 
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za złożone w chwili uwidocznionej na pokwitowaniu wygenerowanym 
przez właściwą platformę lub stronę internetową (art. 43 GBV)72.

IV. Automatyzacja ksiąg gruntowych w Austrii

1. Automatyzacja w aspekcie wewnętrznym

a) Geneza

 W przeciwieństwie do Niemiec i Szwajcarii, gdzie regulacje doty-
czące automatyzacji ksiąg gruntowych zostały przyjęte stosunkowo póź-
no, Austria należała do światowych pionierów w tym zakresie, a dorobek 
austriackiego ustawodawstwa stał się punktem odniesienia dla imple-
mentacji nowych technologii w praktyce funkcjonowania rejestrów nie-
ruchomości w wielu innych państwach europejskich. Dość wspomnieć, 
że pierwsze rozważania nad automatyzacją ksiąg gruntowych podjęto 
już na początku lat 70. XX wieku, w następstwie opracowania raportu 
dotyczącego aktualnego stanu austriackich ksiąg gruntowych (tzw. Ist-
-Untersuchung z 1971 r.), który ujawnił liczne problemy związane z ich 
prowadzeniem73. Środkiem zmierzającym do korekty tej niezadowalają-
cej sytuacji miało być wykorzystanie komputerów w praktyce funkcjono-
wania sądów ksiąg gruntowych oraz opracowanie nowego kształtu księgi 
gruntowej jako części tzw. Bazy Danych Nieruchomości (Grundstücks-
datenbank – GDB), integrującej dane z ksiąg gruntowych z danymi za-
wartymi w katastrze nieruchomości74. Stąd prace nad utworzeniem kom-
puterowej Bazy Danych Nieruchomości stanowiły efekt współdziałania 
Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Budownictwa i Techni-
ki, sprawującego nadzór nad urzędami katastralnymi. Prace te toczyły 

72  GBV przewiduje również możliwość doręczenia określonych dokumentów i pism przez 
urząd ksiąg gruntowych w ramach elektronicznego obrotu; przy czym warunkiem jest by 
odbiorca posiadał konto pocztowe na utworzonej w tym celu platformie, a ponadto wyraził zgodę 
na elektroniczne doręczenie; przy czym przesłanie elektronicznego dokumentu do urzędu ksiąg 
gruntowych uznawane jest za wyrażenie zgody na otrzymanie elektronicznej odpowiedzi, chyba 
że dokument ten zawiera wyraźne zastrzeżenie w tym względzie. 

73  Należało do nich zaliczyć w szczególności: nieprzejrzystość wpisów w tradycyjnych 
papierowych księgach, problemy lokalowe oraz wysokie koszty pracy i pracy personelu 
zatrudnionego w sądach ksiąg gruntowych. Por. H. Hofmeister, H. Auer, Das Moderne Grundbuch. 
Eine rechtsvergleichende Studie unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen 
Beispiels, Wien 1992, s. 106–108.  

74  Por. Th. Menzel, M. Limberger, Informationstechnik (IT) in der Grundbuchsführung, [w:] 
Bodenrecht in Österreich, red. W.H. Rechberger, A. Kletečka, Wien 2004, s. 194. 
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się przez całe lata 70. ubiegłego wieku, w ramach pilotażowego projek-
tu „Grundstücksdatenbank”, przy ścisłej współpracy ze środowiskiem 
„urzędników wymiaru sprawiedliwości bez uprawnień sędziowskich” 
(Rechtspfleger), a ich ukoronowaniem stała się uchwalona dnia 27 listo-
pada 1980 roku pionierska na skalę światową ustawa o przekształceniu 
ksiąg gruntowych (tzw. Grundbuchsumstellungsgesetz – GUG), która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 1981 roku75. 

b) „Grundstücksdatenbank” – ALT

 Podstawowym założeniem ustawy o przekształceniu ksiąg grunto-
wych było wdrożenie systemu scentralizowanej archiwizacji wpisów do 
ksiąg gruntowych (w ramach tzw. Związkowego Centrum Komputero-
wego – Bundesrechenzentrum, obecnie prowadzonego w postaci spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością), przy zdecentralizowanej procedurze 
wprowadzania, zmiany i odczytu treści tych wpisów (odbywającej się 
w sądach ksiąg gruntowych, połączonych z centralną bazą danych ogól-
noaustriacką siecią – tzw. Wide Area Network). Centralna archiwizacja 
miała następować w ramach Bazy Danych Nieruchomości wspólnej dla 
ksiąg gruntowych i katastru - w celu wyeliminowania dotychczasowej 
praktyki prowadzenia przez sądy ksiąg gruntowych i urzędy katastral-
ne rejestrów zawierających dublujące się dane76. Podstawą prawną dla 
wyżej zarysowanego systemu stał się przepis § 2 ust. 1 GUG, zgodnie 
z którym księgę główną – Hauptbuch (a więc zasadniczą, obok zbioru 
dokumentów, część księgi gruntowej) prowadzi się wyłącznie poprzez 
archiwizację wpisów w bazie danych, zintegrowanej ze spisem nierucho-
mości zawartym w katastrze podatkowym lub granicznym.
 Wejście w życie ustawy o przekształceniu ksiąg gruntowych zapo-
czątkowało proces migracji tradycyjnych ksiąg papierowych (tzw. Da-
tenersterfassung), który trwał aż 12 lat – zakończył się w październiku 
1992 roku; z tą chwilą księgi konwencjonalne przeszły do historii, a wpi-
sów dokonywano jedynie w elektronicznej Bazie Danych Nieruchomo-
ści77. Baza ta obejmowała dane pochodzące ze wszystkich austriackich 

75  Bundesgesetz vom 27. November 1980 über die Umstellung des Grundbuchs auf 
automationsunterstützte Datenverarbeitung und die Änderung des Grundbuchsgesetzes und des 
Gerichtskommissärsgesetzes – tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: https://www.ris.bka.
gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen& Gesetzesnummer=10002501.

76  Th. Menzel, M. Limberger, Informationstechnik…, s. 197.

77  Szczegółowo procedurę migracji tradycyjnych ksiąg gruntowych do postaci elektronicznej 
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ksiąg gruntowych, a ponadto z katastru nieruchomości, dokumentując 
informacje o nieruchomościach (przedmiotach), właścicielach (podmio-
tach) oraz prawach przysługujących do nieruchomości, w szczególności 
ich obciążeniach i ograniczeniach w rozporządzaniu78. Baza ta zawie-
rała ponadto dane dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości 
oraz geometryczny opis nie tylko nieruchomości, ale i posadowionych na 
nich budynków. W konsekwencji austriacka Baza Danych Nieruchomo-
ści obejmowała wszelkie dane konieczne nie tylko do zapewnienia pra-
widłowego obrotu nieruchomościami, ale także planowania przestrzen-
nego oraz realizacji innych zadań o charakterze administracyjnym (np. 
postępowań rozgraniczeniowych). Część księgowa Bazy Danych (ADV-
Grundbuch)79 obejmowała: 1) elektroniczną księgę główną (Hauptbuch), 
której struktura pomimo automatyzacji nie uległa modyfikacjom; 2) pro-
wadzony chronologicznie wykaz wykreślonych wpisów (Verzeichnis der 
gelöschten Eintragungen), zawierający wszelkie wpisy częściowo lub 
całkowicie wykreślone lub zmienione w księdze głównej, a także po-
zostałe wpisy pozbawione znaczenia dla określenia aktualnego stanu 
prawnego nieruchomości; 3) wykazy pomocnicze (Hilfsverzeichnisse), 
tj. wykaz osobowy (Personenverzeichnis) – ewidencjonujący właścicie-
li nieruchomości oraz uprawnionych z tytułu prawa zabudowy, wykaz 
nieruchomości (Grundstücksverzeichnis) – wskazujący numer nierucho-
mości oraz wykaz adresów (Anschriftenverzeichnis) – porządkujący nie-
ruchomości zgodnie z ich adresami80, jak również 4) zautomatyzowaną 
opisują: H. Hofmeister, H. Auer, Das Moderne Grundbuch…, s. 117–120. Specyfiką austriacką 
była rezygnacja z tworzenia ośrodków migracyjnych – w szczególności porzucono rozważaną 
początkowo koncepcję centralnego ośrodka migracyjnego; nie powołano też do życia odrębnych 
lokalnych ośrodków migracyjnych, z uwagi na przyjęte założenie, że księgi nie mogą opuścić 
budynku sądu, w którym były przechowywane. Stąd migracji ksiąg dokonywały w poszczególnych 
sądach zespoły utworzone z przeszkolonych Rechtspfleger (najczęściej w liczbie pięciu) oraz 
stenotypistów (z reguły dwóch), którzy pod dyktando tych pierwszych ręcznie wpisywali treść 
ksiąg do Bazy Danych. Po dokonaniu migracji wszystkich aktualnych wpisów objętych księgą 
główną wydawano postanowienie, po którego publikacji za wpis w księdze gruntowej mógł być 
uważany wyłącznie zapis danych w Grundstücksdatenbank.

78  Warto jednak podkreślić, że zakres praw ujawnianych w Bazie Danych Nieruchomości 
ograniczał się do praw o charakterze rzeczowym, nie obejmując praw wyłącznie obligacyjnych.

79  Baza Danych Nieruchomości posiadała bowiem dwie części – tj. część katastralną (Katastreteil), 
w której ujawniano w szczególności numer nieruchomości, sposób jej wykorzystania, powierzchnię, 
adres oraz opis jej stanu faktycznego, jak również podawano liczbę właściwego wykazu księgowego 
(Einlagezahl), umożliwiając odniesienie tych informacji do drugiej części bazy danych tj. w części 
księgowej (Grundbuchteil), gdzie dokonywano typowych wpisów księgowych. 

80  Rejestracja danych w wykazach pomocniczych następuje automatycznie wraz z wpisem 
dokonanym w księdze głównej. 
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mapę ksiąg gruntowych (Grundbuchsmappe), stanowiącą w rzeczywi-
stości odbitkę mapy katastralnej81.
 Baza Danych Nieruchomości zarządzana była na szczeblu central-
nym przez Związkowe Centrum Komputerowe sp. z o.o., wykorzystu-
jącą w celu jej prowadzenia Mainframe opracowany przez IBM82. Dane 
w niej zawarte podlegały z kolei periodycznej duplikacji w rządowym 
Elektronicznym Centrum Kryzysowym, gdzie tworzone były kopie zapa-
sowe niezbędne dla zabezpieczania danych przed potencjalną utratą. Samo 
wprowadzanie danych odbywało się natomiast lokalnie w poszczególnych 
sądach ksiąg gruntowych przez posiadających odpowiednie uprawnienia 
urzędników (Rechtspfleger)83. Dane nie były jednak archiwizowane lokal-
nie, a tylko przesyłane do centralnej Bazy Danych Nieruchomości, w któ-
rej ponadto wszelkie takie działania były protokołowane, ze wskazaniem 
czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz określeniem osoby i miejsca 
ich dokonania. Praktyka ta miała zapobiegać potencjalnym nadużyciom 
i chronić wprowadzone dane przed ryzykiem ich utraty84.
 Zarysowany wyżej pierwotny kształt austriackiej elektronicznej 
księgi gruntowej na przestrzeni lat uległ pewnym modyfikacjom i korek-
tom, z jednej strony wynikającym z postępu technologicznego, z drugiej 
natomiast związanym z nabywanymi doświadczeniami. Istotne znaczenie 
miało w tym względzie utworzenie centralnego elektronicznego zbioru do-
kumentów (Urkundensammlung), gromadzącego elektroniczne dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu do księgi gruntowej. Stosowne przepisy w tym 
względzie weszły w życie w dniu 1 stycznia 2006 roku, a wspomniana 
elektroniczna baza danych stała się częścią Archiwum Dokumentów Wy-
miaru Sprawiedliwości (Urkundenarchivs der Justiz). Tym samym auto-
matyzacji została poddana ostatnia część austriackiej księgi gruntowej85.

81  Początkowo poza elektroniczną księgą gruntową pozostawał natomiast tzw. zbiór dokumentów 
(Urkundensammlung), gromadzący podstawy wpisów w księdze głównej; dokumenty te 
przechowywano zrazu w ich tradycyjnej papierowej postaci w poszczególnych sądach ksiąg 
gruntowych. Por. Th. Menzel, M. Limberger, Informationstechnik…, s. 206–207.

82  Firma ta opracowała również program komputerowy służący administrowaniu i organizacji 
Bazy Danych, tj. aplikację Information Management System (IMS).

83  Urzędnicy ci musieli dysponować szczególnym upoważnieniem (Berechtigung) określającym 
zakres ich kompetencji i zabezpieczonym nazwą użytkownika, hasłem i określeniem właściwego 
sądu ksiąg gruntowych, w którym mogły być dokonywane czynności na jego podstawie. 

84  Th. Menzel, M. Limberger, Informationstechnik…, s. 211.

85  Warto w tym miejscu wspomnieć, że ustawodawca austriacki powołując do życia 
elektroniczny centralny zbiór dokumentów zrezygnował jednak z możliwości automatyzacji 
dokumentów papierowych, które wpłynęły do sądów ksiąg gruntowych przed wejściem w życie 
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c) „Grundstücksdatenbank” – NEU

 Dalsza technologiczna modernizacja dotychczasowej postaci elek-
tronicznej księgi gruntowej stanowiła w Austrii efekt dyskusji prowadzo-
nej na posiedzeniach Rady Ministrów z udziałem ekspertów z Ministerstw 
Sprawiedliwości, Gospodarki, Finansów, a także Urzędu Mierniczego 
i Związkowego Centrum Komputerowego w latach 2005–2007. W jej na-
stępstwie podjęto międzyresortowe prace nad nową postacią elektronicznej 
Bazy Danych Nieruchomości (tzw. Grundstücksdatenbank – NEU), któ-
rych celem miało być stworzenie nowoczesnej infrastruktury e-Govern-
ment w zakresie ksiąg gruntowych i katastru nieruchomości, zastosowanie 
odpowiadających potrzebom rynku produktów IT w obszarze własności 
nieruchomości, skrócenie i optymalizacja postępowań w sprawach księ-
gowych i katastralnych oraz integracja z innymi systemami IT (w ramach 
standaryzacji)86. Prace legislacyjne w tym względzie zakończono w 2008 
roku, a ich zwieńczeniem stała się nowela do GBG z dnia 3 lipca 2008 roku 
(tzw. Grundbuchs-Novelle 2008), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2009 roku. Na podstawie jej regulacji doszło do kolejnej migracji ksiąg 
gruntowych, z dawnej elektronicznej Bazy Danych Nieruchomości (tzw. 
GDB-ALT) do nowych Baz Danych (Grundstücksdatenbanken – GDB-
NEU). Cechą charakterystyczną nowego systemu jest bowiem podział 
dotychczasowej jednolitej Bazy Danych na dwa oddzielne elektroniczne 
systemy, tj. Bazę Danych Księgowych (tzw. Grundbuchsdatenbank) oraz 
Bazę Danych Katastralnych (tzw. Katasterdatenbank). Systemy te są na 
bieżąco aktualizowane i synchronizowane ze sobą za pomocą stosownego 
interfejsu. Baza Danych Księgowych jest jednak prowadzona przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, natomiast Baza Danych Katastralnych została 
zorganizowana przez Związkowy Urząd Mierniczy; w celu prowadzania 
obu tych baz danych stosuje się również odrębne systemy operacyjne, 
opracowane w obu wymienionych instytucjach. Dostęp do wymienionych 
baz danych odbywa się również za pośrednictwem oddzielnych portali87. 
Migracja danych do GDB-NEU trwała w Austrii do końca 2010 roku.

zmian legislacyjnych. Tym samym nowa elektroniczna baza danych została ściśle powiązana 
z wprowadzanymi w owym czasie rozwiązaniami w zakresie elektronicznego obrotu prawnego. 
Por. G. Iro, Bürgerliches Recht…, s. 48.

86  Por. W. Fellner, M. Schneider, e-Justice…, s. 124–125.

87  Tamże, s. 126. Rozdzielenie dotychczasowej jednolitej Bazy Danych Nieruchomości na dwa 
odrębne systemy tłumaczy się w literaturze koniecznością zwiększenia ich operatywności, przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania. 
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2. Automatyzacja w aspekcie zewnętrznym

a) Integracja z katastrem nieruchomości

 Istotą ostatniej reformy austriackiej elektronicznej księgi gruntowej 
jest jednak nie tyle jej modernizacja w aspekcie strukturalnym (wewnętrz-
nym), co raczej stworzenie ram prawno-technologicznych dla zapewnie-
nia komunikacji pomiędzy tym rejestrem a podmiotami zewnętrznymi. 
W tym względzie należy podkreślić, że cel ten stanowi rozwinięcie zało-
żeń, które przyświecały już chronologicznie „pierwszej” automatyzacji 
austriackich ksiąg gruntowych w latach 80. XX wieku. Przyjęta wówczas 
nowatorska koncepcja jednolitej Bazy Danych Nieruchomości zakłada-
ła integrację dotychczas oddzielnie prowadzonych rejestrów nierucho-
mości – tj. ksiąg gruntowych i katastru nieruchomości, umożliwiającą 
eliminację zjawiska dublowania się zawartych w tych rejestrach danych 
i oferującą tym samym istotne uproszczenia administracyjne88. Współ-
czesny stopień rozwoju technologicznego, pomimo formalnego podziału 
jednolitej Bazy Danych na dwa odrębne systemy w efekcie reformy z lat 
2008–2009, w dalszym ciągu umożliwia pełną synchronizację pomiędzy 
księgami gruntowymi a katastrem nieruchomości.

b) Udostępnianie treści elektronicznej księgi gruntowej podmiotom  
zewnętrznym – zasada jawności formalnej księgi

 Automatyzacja ksiąg gruntowych miała również w założeniu 
umożliwić bardziej efektywną realizację zasady jawności formalnej ksiąg 
gruntowych, która w Austrii posiada charakter praktycznie nieograniczo-
ny, bowiem stosownie do § 7 GBG dostęp do zarówno do księgi głównej, 
jak i do zbioru dokumentów, przysługuje „każdemu” bez konieczności 
wykazania jakiegokolwiek interesu. Migracja ksiąg gruntowych zapew-
niła bowiem wgląd do treści wybranej księgi w dowolnym sądzie ksiąg 
gruntowych, niezależnie od tego, czy sąd ten ją rzeczywiście prowa-
dził. Specyfiką rozwiązań austriackich była – i jest nadal – okoliczność,  
że w sądach ksiąg gruntowych wgląd ten nie został zagwarantowany po-
przez możliwość udostępnienia treści księgi elektronicznej na ekranie 

88  Por. Th. Menzel, M. Limberger, Informationstechnik…, s. 205. Poprzednio na karcie A1 
danego wykazu księgi głównej ujawniano zasadniczo te same dane, które widniały w katastrze 
nieruchomości, w którym to rejestrze dublowano z kolei wpisy widniejące na karcie B danego 
wykazu księgi głównej.
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znajdującego się tam monitora; jedynym sposobem uzyskania informacji 
o stanie prawnym nieruchomości stało się pobranie odpłatnego odpisu 
księgi elektronicznej, co istotnie wpłynęło na wysokość przychodów ge-
nerowanych przez sądy ksiąg gruntowych89.
 Począwszy od 1987 roku bezpośredni dostęp do treści elektronicz-
nych ksiąg gruntowych (tzw. externe Abfrage) uzyskali również notariu-
sze, adwokaci, instytucje kredytowe i geodeci, przy czym początkowo 
uzależniony on został od uprzedniego uzyskania stosownego zezwolenia 
ministra sprawiedliwości, z którego to rozwiązania po pewnym czasie 
zrezygnowano. Ponadto, stosownie do § 7 GUG notariusze zostali zobo-
wiązani do wyposażenia swoich kancelarii w urządzenia umożliwiające 
każdemu odpłatny wgląd do treści Bazy Danych Nieruchomości, przy 
czym wgląd ten następuje również w drodze uzyskania odpisu księgi. 
Ostatnim etapem na drodze do pełniejszej realizacji zasady jawności 
elektronicznych ksiąg gruntowych stało się udostępnienie ich treści w In-
ternecie (1999 rok). W tym celu kilka prywatnych przedsiębiorstw uzy-
skało autoryzację ze strony rządu austriackiego, zgodnie z treścią której 
mogą – na zlecenie swoich klientów – dokonywać stosownych wyszuki-
wań w Bazie Danych Nieruchomości, a następnie odpłatnie przekazywać 
klientom uzyskane informacje – w postaci odpisów ksiąg gruntowych90. 
W konsekwencji, aktualnie elektroniczna księga gruntowa w pełni urze-
czywistnia zasadę jawności formalnej, umożliwiając każdemu stosunko-
wo wygodny – choć odpłatny – dostęp do zawartych w niej informacji91.
 

89  H. Hofmeister, H. Auer, Das Moderne Grundbuch…, s. 114–115, którzy wskazują, że jedynie 
najkrótsze podstawowe informacje mogą być ustnie (a zatem nieodpłatnie) przekazywane przez 
personel zatrudniony w tych sądach.

90  Wymienione autoryzowane przedsiębiorstwa (tzw. Verrechnungsstelle), działają w warunkach 
wolnej konkurencji, co oznacza, ze poza opłatami za odpis księgi gruntowej odprowadzanej 
do budżetu państwa pobierają również wynagrodzenie za świadczone przez siebie usługi.  
Por. Th. Menzel, M. Limberger, Informationstechnik…, s. 205. Lista tych przedsiębiorstw znajduje 
się na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.justiz.gv.at/
web2013/html/default/2c9484852308c2a601240b4acb4b0842.de.html.

91  Warto podkreślić, że opisany powyżej nieograniczony dostęp obejmuje w zasadzie wszystkie 
części elektronicznej księgi gruntowej, tj. księgę główną oraz zbiór dokumentów, jak również 
wykazy pomocnicze, za wyjątkiem tzw. wykazu osobowego (Personenverzeichnis), a więc 
indeksu obejmującego personalne dane właścicieli nieruchomości. W celu uzyskania wglądu 
także do tego elektronicznego indeksu należy wykazać swój interes prawny, a okoliczność ta 
podlega kontroli ze strony sądu ksiąg gruntowych. Obowiązku wykazywania interesu prawnego 
dla wglądu do elektronicznego wykazu osób nie posiadają jedynie ściśle określone osoby 
i instytucje, jak np. notariusze lub organy administracji publicznej.
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c) Elektroniczny obrót prawny z sądami ksiąg gruntowych

 Najważniejszym celem reformy elektronicznej księgi gruntowej z lat 
2009-2010 było stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla tzw. elektro-
nicznego obrotu prawnego z sądami ksiąg gruntowych (Elektronischer 
Rechtsverkehr -WebERV). W tym zakresie począwszy od 15 czerwca 2009 
roku wszystkie sądy ksiąg gruntowych zostały wyposażone w kompeten-
cję do przyjmowania elektronicznych wniosków o wpis w księdze; z dniem 
1 listopada 2009 roku na austriackich notariuszy i adwokatów został nało-
żony obowiązek przesyłania wniosków o wpis drogą elektroniczną, chy-
ba że w konkretnej sytuacji uniemożliwiałyby to szczególne okoliczności  
(np. względy techniczne), co jednak każdorazowo powinno zostać upraw-
dopodobnione przez danego notariusza lub adwokata92.
 Elektroniczny wniosek o wpis w księdze gruntowej stanowi „opa-
kowanie” danych elektronicznych, których podstawowa część obejmu-
je poszczególne żądania: np. wpis własności, służebności lub hipoteki, 
wykorzystując w tym względzie zestandaryzowane sformułowania, choć 
w odniesieniu do niektórych typów żądań możliwe jest ich swobodne re-
dagowanie. W treści wniosku wskazuje się również wnioskodawcę, jego 
przedstawiciela i innych uczestników postępowania, a także zamieszcza 
informację o wniesionych opłatach. Ponadto wniosek obejmuje także 
wskazanie numeru, pod którym dany dokument, stanowiący podstawę 
wpisu, został zarejestrowany w elektronicznej bazie danych posiadającej 
charakter publicznoprawny. Do takich baz danych należą w szczególno-
ści Archiwa Dokumentów prowadzone przez austriacką Izbę Notarialną 
(tzw. cyber-doc) oraz austriacką Izbę Adwokacką (tzw. Archivium). Dzię-
ki wskazaniu tego numeru sąd ksiąg wieczystych może pobrać niezbędne 
dokumenty elektroniczne z wymienionych baz danych do elektronicznego 
zbioru dokumentów księgi gruntowej; podlegają one następnie kontroli ze 
strony sądu ksiąg gruntowych i udostępnieniu osobom trzecim jako część 
elektronicznego zbioru dokumentów księgi gruntowej. W przypadku gdy 
dany dokument, stanowiący podstawę wpisu nie został dotąd objęty pu-
blicznoprawną bazą danych, powinien zostać przedłożony w oryginale 

92  Tzw. Grundbuchnovelle z 2008 r., wprowadzająca powyższy obowiązek, weszła w życie 
w dniu 1 stycznia 2009 r., zatem notariusze i adwokaci otrzymali dziesięć miesięcy na dostosowanie 
się do tego wymogu, a w szczególności na zaopatrzenie się w odpowiednie oprogramowanie 
umożliwiające przesyłanie wniosków księgowych drogą elektroniczną. Por. W. Fellner,  
M. Schneider, e-Justice…, s. 127–129.
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w sądzie ksiąg gruntowych; oryginał ten jest następnie skanowany i rów-
nież trafia do elektronicznego zbioru dokumentów księgi gruntowej93.   
 Z momentem wpływu elektronicznego wniosku zostaje on automa-
tycznie opatrzony adnotacją o dniu i chwili jego złożenia (tzw. Zeitstempel), 
określającą kolejność wniosków oraz pierwszeństwo praw, których te wnio-
ski dotyczą. Następnie obejmowany jest tzw. roboczą wersją księgi grunto-
wej (Arbeitsversion), do której dostęp mają jedynie osoby decydujące o do-
konaniu wpisu. Z chwilą pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wpisu 
dotychczasowa wersja robocza księgi zostaje udostępniona podmiotom ze-
wnętrznym (Abfrageversion), odzwierciedlając w sposób wiążący aktualny 
stan prawny nieruchomości. W ramach elektronicznego obrotu prawnego 
z sądami ksiąg gruntowych przewidziany jest również system elektronicz-
nych doręczeń rozstrzygnięć sądowych oraz elektronicznego poboru opłat 
sądowych, automatycznie określający wysokość należnych opłat za wpis94. 

V. Rola notariuszy w ramach elektronicznego obrotu prawnego (elek-
tronischer Rechtsverkehr)

 Dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej elektronicznej 
księgi gruntowej w Niemczech, Szwajcarii i Austrii istotne znaczenie 
posiada działalność tamtejszych notariuszy w ramach tzw. elektroniczne-
go obrotu prawnego, zapewniającego komunikację z urzędami (sądami) 
ksiąg gruntowych, w tym przepływ elektronicznych dokumentów za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego95. 

a) Rozwiązania austriackie

 Stosunkowo najwcześniej prace nad tym systemem rozpoczęto 
w Austrii, gdzie już w latach 90. XX wieku położono fundamenty pod 

93  W przypadku wniosku elektronicznego, dokument nieobjęty publicznoprawną bazą danych, 
może zostać również zeskanowany i przesłany do sądu jako załącznik w formacie pdf. Nie 
zmienia to jednak faktu, że jego oryginał musi być złożony w sądzie.

94  Warto nadmienić, że w Austrii system elektronicznego składania wniosków wprowadzany był 
etapami, z czego pierwszy etap obejmował wnioski zawierające żądania m.in. wpisu własności, 
odrębnej własności lokalu lub hipoteki i był realizowany już w 2009 r.; drugi etap, wdrożony 
w 2010 r., objął wnioski dotyczące wpisu m.in. służebności, ciężarów realnych, prawa pierwokupu 
i odkupu oraz prawa zabudowy. Por. W. Fellner, M. Schneider, e-Justice…, s. 134–135.

95  Por. S. Erber-Faller, Elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Urkunde – woher kommt 
der Weg und wohin führt er?, [w]: Notar und Internationalisierung. Festschrift für Helmut Fessler 
zum 70. Geburtstag, red. W. Baumann, P. Limmer, A. Schwachtgen, Köln 2012, s. 111 i n.
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obecny kształt elektronicznego przepływu informacji pomiędzy instytu-
cjami wymiaru sprawiedliwości. Współczesna postać tego systemu okre-
ślona została natomiast w ramach reform z lat 2009/2010, zakładających 
m.in. obligatoryjną partycypację notariuszy w tym systemie96. Obecnie 
przepływ wszelkich dokumentów, w tym wniosków o wpis w księdze 
gruntowej oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu pomiędzy są-
dami ksiąg gruntowych oraz notariuszami, odbywa się w drodze elektro-
nicznej. Podstawową rolę w tym względzie odgrywa ogólnopaństwowe 
Archiwum Dokumentów Notariatu Austriackiego, tzw. cyberDOC utwo-
rzone i prowadzone przez austriacką Izbę Notarialną, do którego notariu-
sze zobowiązani są wprowadzać w postaci elektronicznej (format pdf) 
wszystkie dokumenty sporządzone przez siebie po 1 stycznia 2000 roku 
(§ 140b ustawy notarialnej)97. Część tego archiwum stanowi z kolei tzw. 
GOG-Archiv, służące do transferu zgromadzonych w nim dokumentów 
do sądów ksiąg gruntowych; sądy te mają również możliwość pobrania 
dowolnych dokumentów elektronicznych zgromadzonych w archiwum, 
które na potrzeby postępowania o wpis posiadają moc oryginału. 
 Utworzenie centralnego elektronicznego Archiwum Dokumentów 
Notariatu Austriackiego stanowiło konsekwencję przyjętej już w 2006 
roku możliwości sporządzania aktów notarialnych w dwojakiej formie – 
papierowej i elektronicznej. Również współcześnie notariusze austriaccy 
mają wybór w przedmiocie sporządzenia aktu w formie elektronicznej 
lub tradycyjnej papierowej, który w praktyce uzależniony jest od tego, 
czy strony dokumentowanej przez nich czynności dysponują podpisem 
elektronicznym. Niemniej również akty sporządzone w tradycyjnej for-
mie papierowej po ich podpisaniu przez strony i notariusza podlegają 
konwersji do postaci cyfrowej i zapisowi w elektronicznym Archiwum. 
Istnieje w związku z tym możliwość wydawania elektronicznych wypi-
sów aktu sporządzonego w formie tradycyjnej98.
 Model austriacki zakłada zatem wprowadzenie centralnej bazy da-
nych, pośredniczącej w transferze dokumentów elektronicznych pomię-
dzy notariuszami i sądami ksiąg gruntowych. Rozwiązaniu temu towa-
rzyszy wprowadzenie opisanej powyżej nowej postaci elektronicznego 
wniosku o dokonanie wpisu do księgi (tzw. strukturierter Grundbuch-

96  Por. W. Fellner, M. Schneider, e-Justice…, s. 120 i n.

97  Por. A. Perscha, Der elektronische Notariatsakt, [w:] Festschrift Klaus Woschnak,  
Wien 2010, s. 403 i n.

98  Por. W. Fellner, M. Schneider, e-Justice…, s. 130.
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santrag), którego podstawową część stanowi sformalizowane żądanie 
(Begherentyp) oraz odsyłającego do numerów dokumentów zgromadzo-
nych w Archiwum Dokumentów Notariatu Austriackiego.

b) Rozwiązania niemieckie

 Nieco inną formę przybiera udział niemieckich notariuszy w elek-
tronicznym obrocie prawnym. Przewidziany został dopiero nowelą do 
GBO z dnia 11 sierpnia 2009 roku99, która zmieniła między innymi treść  
§ 135 tej ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem, wnioski, oświadcze-
nia, jak również dowody ziszczenia się przesłanek wpisu mogą być prze-
syłane do urzędów ksiąg gruntowych jako dokumenty elektroniczne. Po-
nadto rządy poszczególnych krajów związkowych uzyskały kompetencję 
do nakładania na notariuszy obowiązku przesyłania dokumentów elektro-
nicznych do urzędów ksiąg gruntowych, przy czym obowiązek ten może 
być ograniczony do określonych urzędów, konkretnych rodzajów wnio-
sku o wpis, lub dokumentów określonej treści. Regulacja przyjęta przez 
ustawodawcę niemieckiego powierzyła więc w praktyce poszczególnym 
landom kompetencję do określenia kiedy i na jakich zasadach notariusze 
zostaną włączeni w elektroniczny transfer dokumentów z urzędami ksiąg 
gruntowych. Metoda ta jest krytykowana w literaturze, również z uwagi 
na fakt, że spowodowała istotne opóźnienie wdrażania tego systemu.
 Pomimo zróżnicowanego stopnia zaawansowania we wdrażaniu 
systemu elektronicznej komunikacji notariuszy z urzędami ksiąg grun-
towych w poszczególnych niemieckich krajach związkowych, wynikają-
cych z przyjętej przez ustawodawcę niemieckiego metody regulacji, moż-
na wskazać, że tam, gdzie wymieniony obowiązek został wprowadzony, 
zakłada on elektroniczną transmisję danych do urzędu ksiąg gruntowych 
w określonym formacie (XML – Extensible Markup Language), w celu 
ich dalszego przetworzenia przez personel urzędu100. Transfer odbywa się 

99  Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im 
Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher 
Vorschriften (ERVGBG) – tekst aktu prawnego dostępny pod adresem: http://www.buzer.de/
gesetz/8990/index.htm.

100  W tym względzie istotne znaczenie posiada powołana już wyżej regulacja § 39a ustawy  
z 28 sierpnia 1969 r. – Beurkundungsgesetz, wprowadzająca możliwość wystawiania przez 
notariuszy odpisów sporządzanych przez siebie dokumentów oraz innych poświadczeń 
(w tym także własnoręczności podpisu), jak również wypisów aktów notarialnych w postaci 
elektronicznej, pod warunkiem, że dokumenty takie zaopatrzone zostaną w kwalifikowany podpis 
elektroniczny wystawiającego je notariusza.
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zasadniczo za pośrednictwem portalu XNOTAR, prowadzonego przez 
Związkową Izbę Notarialną, w ramach której została utworzona specjal-
na platforma „Grundbuch”, zintegrowana ze stworzoną przez Minister-
stwo Sprawiedliwości sądową skrytką pocztową EGVP – Elektronischen 
Gerichts- und Verwaltungspostfach101. Portal ten oferuje notariuszom 
określone szablony wniosków o dokonanie wpisu do księgi gruntowej, 
co nie oznacza jednak, że personel ksiąg gruntowych zwolniony jest 
z obowiązku sprawdzenia, czy przesłane dane elektroniczne nie zawiera-
ją błędów lub omyłek. Niemniej błędy we wnioskach elektronicznych nie 
mogą skutkować np. ich odesłaniem; zgodnie z uzasadnieniem noweli do 
GBO z błędnym lub niepełnym transferem danych do urzędu ksiąg grun-
towych nie mogą być połączone żadne skutki prawne.
 Należy jednak podkreślić, że sposób sformułowania § 135 GBO 
wywołuje wątpliwości w literaturze102. Zwraca się uwagę na okoliczność, 
że wymieniony przepis daje władzom krajowym możliwość nałożenia 
obowiązku udziału w elektronicznym obrocie prawnym wyłącznie na no-
tariuszy; nie obejmuje natomiast swoim zakresem organów administra-
cji publicznej lub sądów. Nie do końca uzasadniona wydaje się również 
możliwość prawnego ograniczenia obowiązku przesyłania dokumentów 
drogą elektroniczną do określonych rodzajów wniosków o wpis; wpro-
wadzenie takiej regulacji może bowiem doprowadzić do powstania nie-
uzasadnionego dualizmu w wymianie informacji z urzędem ksiąg grun-
towych103.
 Uchybienie przez notariusza obowiązkowi elektronicznego prze-
słania dokumentów do urzędu ksiąg gruntowych nie wpływa na skutecz-
ność złożenia ich w tradycyjnej papierowej postaci i przy skorzystaniu 
z dotychczasowych metod (osobiście lub drogą pocztową). Uwaga ta do-
tyczy w szczególności wniosku o wpis w księdze gruntowej, który nie 
może z tego powodu być zwrócony lub odrzucony, że nie został przeka-
zany drogą elektroniczną. W literaturze podkreśla się, że uchybianie po-

101  Podobnie zatem jak ma to miejsce w Austrii, niemiecki notariusz nie przesyła elektronicznych 
dokumentów bezpośrednio na adres elektroniczny urzędu ksiąg gruntowych; przesłana przez 
niego elektroniczna wiadomość trafia do tzw. pośrednika (Intermediär) – OSCI Manager, skąd 
jest następnie pobierana przez właściwy urząd ksiąg gruntowych za pośrednictwem EGVP. 

102  Por. J. Püls,[w:] Grundbuchrecht. Notarkommentar, red. U. Keller, J. Munzig, Bonn 2015, 
s. 1118–1121.  

103  Komentatorzy niemieccy zauważają, że bardziej uzasadniona jest kompetencja do 
ograniczenia tego obowiązku do dokumentów określonej treści, z uwagi na fakt, że niektóre 
dokumenty (np. plany geodezyjne) są przesyłane urzędom ksiąg gruntowych przez inne organy 
administracji publicznej. Tamże, s. 1120.
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wyższemu obowiązkowi przez notariusza może jednak skutkować jego 
odpowiedzialnością dyscyplinarną104.
 
c) Rozwiązania szwajcarskie

 Również regulacje szwajcarskiego ZGB (art. 949a) oraz GBV  
(art. 39) przyznają kantonom kompetencję do decydowania o wdroże-
niu systemu elektronicznego obrotu prawnego pomiędzy urzędami ksiąg 
gruntowych a innymi określonymi przez nie osobami (w szczególności 
notariuszami)105. Należy jednak podkreślić, że z opisanej powyżej kom-
petencji, pozwalającej na stworzenie ram prawnych dla obrotu elektro-
nicznymi dokumentami pomiędzy urzędami ksiąg gruntowych a oso-
bami dokumentującymi czynności prawne mające za przedmiot prawa 
podlegające ujawnieniu w księdze, kantony korzystają w bardzo ograni-
czonym zakresie. Niemniej w tym względzie należy odnotować prywat-
ną inicjatywę kilku przedsiębiorców (tzw. SI-Group), w ramach której 
powołano do życia specjalną platformę Terraxis, umożliwiającą obrót 
elektronicznymi dokumentami pomiędzy urzędami ksiąg gruntowych 
z jednej strony, a notariuszami, bankami, przedsiębiorstwami ubezpie-
czeniowymi i geometrami z drugiej. Obecnie w ramach Szwajcarskiej 
Rady Związkowej trwają prace legislacyjne nad formalną legalizacją tej 
platformy, poprzez nadanie jej charakteru publicznego, co umożliwi tym 
samym kontynuacje prac nad rozbudową systemu106.

 Konkludując, należy stwierdzić, że rozwój nowych technologii 
umożliwiający elektroniczną komunikację z urzędami ksiąg gruntowych 
z pewnością stwarza nowe perspektywy w zakresie realizacji przez nota-
riuszy ich obowiązku zabezpieczania interesów stron dokumentowanych 
przez nich czynności. Otwiera jednak również pole dla nowych zagrożeń 
oraz generuje istotne koszty i – jak się wydaje – z tych względów pełne 
urzeczywistnienie zasad elektronicznego obrotu prawnego w Niemczech 
i Szwajcarii następuje stosunkowo powoli, pomimo upływu dłuższego cza-
su od wprowadzenia odpowiednich ram prawnych służących temu celowi.

104  H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung…, s. 1201.

105  Por. J. Schmid, Elektronische öffentliche Urkunden im Verkehr mit den Registerbehörden, 
„Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht” 2008, z. 5, s. 257 i n. 

106  Th. Wachter, Schweiz…, s. 1329. Por. J. Schmid, [w:] Basler Kommentar…, s. 2497.




