
Przedmowa
Hipoteka, jako instrument zabezpieczenia wierzytelności jest fundamen-

tem rozwoju rynku nieruchomości, finansowania mieszkalnictwa, a także
inwestycji w gospodarkę na szeroką skalę, zawsze tam, gdzie do pozyska-
nia niezbędnych środków wymagane jest wiarygodne ich zabezpieczenie.
Jest jednym z najważniejszych prawnych zabezpieczeń wierzytelności.

Sprawnie funkcjonujący system wieczystoksięgowy w Polsce, zapew-
niający pewność stosunków własnościowych nieruchomości oraz jasność
co do stanu ich obciążeń jest jednym z ważnych atutów polskiej go-
spodarki. Instytucja ksiąg wieczystych służy urzeczywistnieniu zasady
jawności praw rzeczowych dotyczących nieruchomości, ale zwiększa też
bezpieczeństwo i pewność obrotu.

Poprzednie wydanie niniejszego Komentarza, które ukazało się
w 2014 r. zostało bardzo dobrze przyjęte. Jednakże od czasu jego wydania
zmieniła się ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) oraz ukazały się nowe roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczące ksiąg wieczystych. Sąd
Najwyższy oraz sądy apelacyjne wydały wiele orzeczeń mających ogromne
znaczenie dla interpretacji przepisów powyższej ustawy. Sądy okręgowe
nieustannie kształtują praktykę sądów rejonowych a sądy rejonowe coraz
bardziej ją ujednolicają. Nie do przecenienia jest bogaty dorobek doktryny.
Pojawiły się także nowe problemy związane ze stosowaniem ww. ustawy
oraz rozporządzeń.

Wszystkie powyższe czynniki spowodowały, że III wydanie Komentarza
jest zaktualizowane oraz znacznie rozszerzone w stosunku do wydania II.
Uwzględniono w nim m.in. zmiany wynikające z ustawy z 15.1.2016 r.
o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r. poz. 218). Omówiono także nowe rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 15.2.2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia
ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. Ponadto III wyda-
nie uwzględnia reformę Prawa upadłościowego, która weszła w życie
1.1.2016 r. Zmiana ta będąca odpowiedzią na wymogi praktyki dokonała
podziału na prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, którego celem
jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika i zachowania przedsiębior-
stwa na rynku. W konsekwencji komentarz w tej częsći poświecony jest
pozycji wierzyciela hipotecznego w postepowaniu upadłościowym.
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W Komentarzu uwzględniono także bogate orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego oraz sądów niższej instancji, dorobek doktryny oraz praktyki.

Komentarz został napisany w oparciu o wieloletnie doświadczenie auto-
rów zdobyte w sprawach ksiąg wieczystych, hipoteki oraz upadłościowych
w ramach ich działalności zawodowej. Doktor Agnieszka Tułodziecka jest
od 19 lat Prezesem Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, ekspertem
komisji sejmowych w zakresie hipoteki listów zastawnych oraz wydawcą
„Zeszytów Hipotecznych”. Izabela Heropolitańska – wieloletni pracownik
Departamentu Prawnego Banku Polska Kasa Opieki S.A., członek za-
rządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, arbiter Sądu Polubownego
przy Związku Banków Polskich, autorka ponad 20 książek. Katarzyna
Hryćków-Mycka jest sędzią Sądu Rejonowego w Brzegu delegowanym do
Ministerstwa Sprawiedliwości, ekspertem Rządowego Programu Rozwoju
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Paweł Kuglarz
jest radcą prawnym, członkiem Zarzadu Fundacji na Rzecz Kredytu Hi-
potecznego, ekspertem zespołu ds. prawa gospodarczego przy Ministrze
Rozwoju oraz członkiem zespołu ds. reformy prawa upadłościowego przy
Ministrze Sprawiedliwości, dyrektorem Szkoły Prawa Austriackiego na UJ
oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.

Pragniemy zadedykować niniejszą książkę i złożyć szczególne po-
dziękowanie panu Zbigniewowi Strusowi, Sędziemu Sądu Najwyższego
w stanie spoczynku, za „trwanie” przy hipotece w powojennych losach
jej legislacyjnego rozwoju, szczególny wkład w judykaturę w sprawach
z zakresu ksiąg wieczystych, wynikający z 20-letniego orzekania jako Sę-
dzia Sądu Najwyższego, za niestrudzoną chęć dzielenia się wieloletnim
doświadczeniem także jako referent jedenastu edycji Ogólnopolskich Kon-
ferencji Wieczystoksięgowych.

Izabela Heropolitańska
Agnieszka Tułodziecka

Katarzyna Hryćków-Mycka
Warszawa, grudzień 2016 r. Paweł Kuglarz
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