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Zabez ieczenie Naleznosci

w Procesie Budowlanvm

'"

(

w I a obcych Ustawodawstw
Róznorodnosc uczestniczacych Podmiotów Gospodarczych, Specyfika samego Procesu

Budowlanego, waga samego Procesu Budowlanego w Gospodarce naklada na
wszystkich Uczestników Procesu Budowlanego, a jednoczesnie i na Ustawodawce
szczególnego traktowania prowadzonych dzialan i dostrzegania momentów
mogacych hamowac prawidlowa realizacje Procesu Budowlanego a tym samym
dzialalnosc Podmiotów Uczestniczacychi zaleznych od Procesu Budowlanego.
Dlatego tez w wielu ustawodawstwach (francuskim, niemieckim, szwajcarskim,
kanadyjskim czy amerykanskim) Proces Budowlany / jego Uczestnicy jest objety
specjalnymi uregulowaniami prawnymi które dajac ochrone, pozwalaja na uwazna
merytoryczna realizacje zadan, bez skupiania swej uwagi na poszukiwanie specjalnych
zabezpieczen i strate czasu na odzysk naleznosci, co ma miejsce w aktualnym stanie
rzeczy Wszystkich / bez wyjatku Uczestnikówprocesu Budowlanego.
Tak trzeba nazwac "po imieniu" iz dazenia Ustawodawcy polskiego przy tworzeniu i
modyfikacji ustawodawstwa przez wprowadzenie art. 647 (1) do Kodeksu Cywilnego
Cywilnego Ustawy o Gwarancjach Inwestorskich szly i ida w dobrym kierunku gdyz w
wielu panstwach
(Niemc/1), Francja(2), Szwajcaria(3), USA(4),Kanada(S)) takie
ustawowe zabezpieczenia istnieja. Dodatkowo, w przeciwienstwie do naszego
Ustawodawstwa zapewniaja to zabezpieczenie "z mocy prawa", a nie jak u nas
fakultatywnie, mówiac "... moze..." co oczywiscie w efekcie nie jest zadnym
zabezpieczeniem.
Wszystkie wymienione ponizej ustawodawstwa opieraja sie na pojeciu" L'hypotheque
de garantie d'artisan de construction "co w tlumaczeniu brzmi "hipoteczna
gwarancja rzemieslników budownictwa" , i obejmuje ona Wszystkich Uczestników
Procesu Budowlanego.
Istota tego typu zabezpieczenia jest, ze
Kazdy kto przystepuje do Procesu
Budowlanego, przez fakt podpisania umowy bezposrednio lub posrednio z wlascicielem
Nieruchomosci (Inwestora) uzyskuje
(po spelnieniu
odpowiednich formalnosci
polegajacych glownie na informacji o tym fakcie Inwestora) zabezpieczenie swojego
wkladu w te Wartosc Dodana. Mówiac prosciej Kazdy ( Generalny Wykonawca,
Podwykonawcy, Dostawcy materialów i Uslug, Producenci Materialów, Profesjonalisci)
kto uczestniczy w Procesie Budowlanym ma byc zaplacony za wlozony wklad (prace,
dostawe), a zabezpieczeniem tej naleznosci jest Prawo do Hipoteki tej czesci Wartosci
Dodanej tzn. wykonanego projektu. Jedynym warunkiem nabycia tego prawa jest
poinformowanie Inwestora(z kopiado GeneralnegoWykonawcy...) o istnieniuUmowy
i okresleniu jej zakresu (rzeczowegoi finansowego). Spelnienie tego warunku jest
konieczne i wvstarczaiace by w razie nie otrzymania pelnej, naleznej platnosci
uzyskac zabezpieczeniew formie hipotecznej(HipotekiKaucyjnej)na Nieruchomosciw
której Wklad zostal zrobiony.

Trzeba podkreslic, iz Procedura ta równiez zabezpiecza Inwestora, gdyz daje mu
narzedzie

kontrolne

dokonywanych wyplat,

zabezpieczajac

przed "podwójna

platnoscia" jaka jest mozliwa w aktualnym stanie Ustawodawstwa w Polsce, gdyz ani
art. 647 (1)K.C. ani Ustawa o Gwarancjach nie przewiduje zadnej procedury kontrolnej.
Posilkujac sie rozwiazaniem Kanadyjskim, ostatnio, bo w 1994 roku wprowadzonym
do Nowego Kodeksu Cywilnego w krótkich slowach mozna opisac te Procedure jak
nastepuje na przykladzie typowego projektu.
Inwestor, badz Manager dzialajacy w imieniu Inwestora, zleca wykonanie okreslonego
zakresu robót w projekcie wykonanym przez Profesjonalistów (Architekt, Inzynier...)
Generalnemu Wykonawcy. Ten zas kolejno zleca kolejne roboty Podwykonawcom,
Dostawcom a w efekcie kolejnym Podwykonawcom; Dostawcom jak i Producentom. W
efekcie podpisanych Umów, Wszyscy którzy chca skorzystac z prawa Zabezpieczenia
Hipotecznego (Hipoteki Kaucyjnej) musza o fakcie podpisania Umowy poinformowac w
sposób formalny (listem poleconym - tzw. Doniesienie Umowy) Inwestora. Ten tworzac
liste Zgloszen tworzy liste kontrolna

Zabezpieczonych Naleznosci. Nastepnie przy

kolejnych wyplatach (fakturach) otrzymuje od Generalnego Wykonawcy potwierdzenia
(solenne poswiadczenia) otrzymanych naleznosci (zaplat czesciowych). W wypadku
braku

takiego

oswiadczenia

Inwestor

posiada

prawo

zatrzymania

sum

niepotwierdzonych. Po zakonczeniu robót, przy koncowym rozliczeniu kontraktu
Generalny Wykonawca

przedklada

Inwestorowi kompletna liste wyplat naleznosci.

Inwestor porównujac Liste Zgloszen i Liste Poswiadczen posiada kontrole obiegu
platnosci. W wypadku

niezgodnosci posiada zatrzymane wczesniej naleznosci. Dla

Wszystkich którzy zglosili Umowe a nie zostali w pelni uhonorowani (zaplaceni)
pozostaje 3D-ci dni po zakonczeniu budowy na uregulowanie zaleglosci. W przypadku
dalszego nieuregulowania naleznosci, Poszkodowani skladaja / zglaszaja do ksiag
wieczystych (aktem notarialnym) swoje prawo do nieuregulowanej czesci zaplaty. I tym
razem Procedura przewiduje okres szesciu miesiecy na uregulowanie "zaszlosci". W
przypadku dalszego braku (do szesciu miesiecy) uregulowania naleznosci Poszkodowany
sklada wniosek do Sadu o wpis naleznosci do Hipoteki Nieruchomosci i na podstawie
wyroku Sadu nastepuje oficjalny / typowy wpis do Hipoteki.
Jak widac

z

tego krótkiego i obrazowego przedstawienia Procedury, jest ona prosta,

przejrzysta i nieinwazyjna, i pozwala Wszystkim skupic sie na prawidlowej realizacji
Umowy, przy pelnym zabezpieczeniu swych naleznosci.
Przedstawiona Procedura w niczym nie hamuje i nie jest

w niezgodziez "wolnym"

obrotem gospodarczym, ani tez nie jest w niezgodzie z "równym" traktowaniem
Wszystkich przez prawo, argumenty jakie uzyl w swoim wystapieniu w GazeciePrawnej
(Gazety Prawnej Nr 83 (1448) czwartek 28 kwietnia 2005 r.) pan Minister Sprawiedliwosci.
Nie wplywa tez na zaburzenie Informatycznego Systemu Ksiag Wieczystych (inny

argument podnoszonyprzezPanaMinistra),gdyz wpis do Ksiagwieczystychnastepuje
dopieropo uzyskaniuwyrokuSadowego(procedurytypowej).
Podsumowujac, nalezy stwierdzic, ze proponowana Procedura jest optymalnym i m
jedynym pewnym narzedziem ZabezpieczeniaNaleznosciw Procesie Budowlanym, gdyz
Uczestnicy Procesu Budowlanego wkladajac swoja prace, materialy, uslugi robia to tylko
w dobrej wierze na podstawie Umowy, która czesto nie jest respektowana szczególniew
kwestii platnosci.
W innych dziedzinach gospodarki / obrotu towarowego istnieja mozliwe zabezpieczenia,
które nie sprawdzaja sie

w

Procesie

Budowlanym, który

jest

dzialaniem

dynamicznym i czesto wlozony wklad jest nie do odzyskania. Nie ma mozliwosci w
Procesie Budowlanym zabezpieczyc swych naleznosci przez zastaw czy tp. formy, a
istniejace inne zabezpieczeniajak np. weksel nie daja realnego zabezpieczenia przed
"nieuczciwym" platnikiem.
Obecne ustanowienia prawne dla branzy budowlanej w Polsce:

.

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty budowlane ( Dz.U. nr 180, poz. 1758 z póznozm.) przewiduje ona, ze wykonawcy moaa zadac gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub poreczen na
zabezpieczenie swoich naleznosci za wykonane dla inwestora roboty budowlane.
Z przepisów tych nie mOQaiednak skorzystac proiektanci i dostawcy materialów budowlanych i usluQ ani
producenci

. Art. 64i kodeksucywilnego§ 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa wart. 647, zawartej miedzy inwestorem a
wykonawca (generalnym wykonawca), strony ustalaja zakres robót, które wykonawca bedzie wykonywal
osobiscie lub za pomoca podwykonawców
/przepis ten reguluje odpowiedzialnosc solidarna inwestora i wykonawcy za zaplate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez tylko podwykonawców.!
Takze z teQOrozwiazania nie mOQakorzystac proiektanci i dostawcy materialówi usluQ ani producenci.

l. Ustanowienia ObCYChorawodawstw:
(1).

CODE CIVIL ALLMANDE § 648
Hypotheque de garantie de l' entrepreneur de construction
(1) L'entrepreneur d'un batiment ou d'une partie particuliere d'un batiment peut exiger
l'octroi d'une hypotheque de garantie au terrain a construire du commetlant pom ses
exigences du contrat. Si le travail est pas encore parfait, il peut exiger l'octroi de l'hypotheque
de garantie pom une partie de la remuneration correspondant au travail effectue et pom les
affichages non compris dans la remuneration.

/ tlumaczenie: Kodeks Cvwilnv Niemiecki § 648
Hipoteka gwarantujaca przedsiebiorce budowlanego
(1) Przedsiebiorca Budowlany lub inny Uczestnik Procesu Budowlanego moze zadac
zapisu gwarancji hipotecznej na teren budowlany zwiazany z Umowa. Jesli roboty nie sa
jeszcze zakonczone, moze wymagac zabezpieczenia hipotecznego na nie zaplacona czesc
naleznosci za wykonane roboty /

ZRÓDLO: http://dejure.org/dienste/internet?217.160.60.235/BGBL/bgb11f/b100014f pdf
httv://www.kanzleimitrecht.delaktuell/sr34.htm
http://www.bornheim-kollegen.de/rechtsinformationen.php3 ?artikelid=257&kategorieid= 14

(2). CODE CIVIL FR.AN<;AIS
Article 1799
Les ma90ns, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marches a prix fait,
sont astreints aux regles prescrites dans la presente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils
traitent.

/ tlumaczenie: Kodeks Cvwilnv Francuski art. 1799
Murarze, ciesle, slusarze i inni pracujacy którzy wykonuja bezposrednio roboty umowne,
podlegaja regulom opisanym w niniejszym rozdziale; i sa przedsiebiorcami budowlanymi w
rozumieniu nieniejszego
Zródlo:

http:! (www.adminet.com/io!codes. htm l
http://www.legifrance.gouv.frlW Aspad!U nCode? &commun=&code=CCIVILLO

.rcv

(3). Code Civile Suisse Art. 837
II. Avec inscription
l. Cas
l Peuvent requerir l'inscription d'une hypotheque legale:
3. les artisans et entrepreneurs employes a des batiments ou autres ouvrages, sur
I'immeuble pour lequel ils ont fourni des materiaux et du travail ou du travail seulement, en
~arantie de leurs creances contre le proprietaire ou un entrepreneur.
L'ayant droit ne peut renoncer d'avance a ces hypotheques legales.
/ tlumaczenie: Kodeks Cvwilnv Szwaicarski Art. 837 ....
l
Moga uzyskac wpis Hipoteki ustawowej:
3 rzemieslnicy i przedsiebiorcy budowlani wykonujacy roboty budowlane i inne na nieruchomosci
dla których dostarczyli materialy i robocizne lub tez tylko robocizne jako gwarancje naleznosci od
wlasciciela lub wykonawcy.

2 majacy to prawdo hipoteki ustawowej nie moze z niego zrezygnowac/
(4). USA - contractorj mechani's lien le privilege du mecanicien
Une reclamation legale placee sur les immobiliers par quelqu'un qui est argent dil pour le travail,
les services ou les approvisionnements a contribue a la propriete afin de l'ameliorer. Les
reclamants typiques de privilege sont les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs
generaux des materiaux de construction. Un reclamant du privilege de la mecanique peut
poursuivre pour avoir les immobiliers vendus a l'enchere et pour recuperer la dette du montant.
Puisque la propriete avec un privilege la-dessus ne peut pas etre facilement vendue jusqu'a ce que
le privilege soit satisfait (paye au loin), les proprietaires ont une grande incitation pour payer
leurs factures.
/ tlumaczenie: legalna reklamacja naleznosci, zlozona na nieruchomosci, przez kogos kto posiada
wierzytelnosc za roboty, uslugi czy dostawy, które uzyte byly dla podniesienia wartosci nieruchomosci.
Typowa reklamacja przywileju jest dokonywana przez przedsiebiorców budowlanych, pod wykonawców i
dostawców materialów budowlanych. Reklamujacy z tytulu przywileju mechanika moze doprowadzic do
sprzedazy nieruchomosci
dla odzyskania naleznosci. Poniewaz nieruchomosc obarczona takim
przywilejem nie moze byc latwo sprzedana do momentu jak naleznosc z tytulu przywileju nie zostanie
uregulowana przez wlasciciela, procedura ta ma wazna role inicjujaca platnosci naleznosci.!
Zródlo:
http://translate.google.com/translate?
hl=.fr&sl =en&u=http://dictionary.law.com/dejault2.
asp%3Fselecte
d%3D 1232%26bold%3D%257C%257C%257C%257C&prev=/search%3Fq%3Dmechanic%2Blien%26h
1%3D.fr%26Ir%3D
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(5). Kanada / Quebek - Hipoteka Legalna
DE L'HYPOTHEQUELEGALE

-

Code Civil CHAPITRE TROISIEME
.

2726. L'hypotheque legale en faveur des persannes qui ant participe

a la construction

ou a la removationd'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise
qu'en faveur des architecte, ingemieur,fournisseur de materiaux, ouvrier, entrepreneur
ou sous-entrepreneur, a raison des travaux demandes par le proprietaire de I'immeuble,
ou a raison des materiaux ou services qu'ils ont fournis ou prepares pour ces travaux.
Elle existe sans qu'il soit necessaire de la publier.
1991, c. 64, 8. 2726.
/ tlumaczenie: Kanada - Kodeks Cvwilnv Rozdzial trzeci - Hipoteka Ustawowa
2726. Hipoteka Ustawowa dla osób uczestniczacych w budowie lub renowacji nieruchomosci
moze byc tylko ustanowiona na tej nieruchomosci. Moze ona byc ustanowiona dla architektów,
inzynierów, dostawców materialów, pracowników, przedsiebiorców budowlanych i
podwykonawców pod wykonawców wyniku zamówionej roboty przez wlasciciela nieruchomosci,
lub materialów, uslug dostarczonych do wykonania tych robót. Istnieje ona bez koniecznosci

publikacji (wpisu- przyp. tlumacza)
2727. L'hypotheque legale en faveur des personnes qui ont participe a la
construction ou a la renovation diun immeuble subsiste, quoi qu'elle n'ait pas ete

publiee,pendantlestrentejours qui suiventla fin des travaux.
Elle est conservee si, avant I'expiration de ce delai, iI y a eu inscription d'un avis
designant I'immeuble greve et indiquant le montant de la creance. Cet avis doit etre
signifie au proprietaire de I'immeuble.
/ tlumaczenie: 2727. Hipoteka Ustawowa dla osób uczestniczacych w budowie lub renowacji
nieruchomosci moze byc tylko ustanowiona na tej nieruchomosci istnieje równiez wprzypadku nie
opublikowania w ciagu trzydziestu dni po zakonczeniu robót.
Jest ona w mocy, jesli przed uplywem tego terminu (3D-tudni - przyp. Tlumacza) , zostalo dokonane
zgloszenie potwierdzajace przedmiotowa nieruchomosc wskazujac kwote naleznosci. To zgloszenie
winno byc przekazane / potwierdzone wlascicielowi nieruchomosci.!
Zródlo www.vaillancourtguertin.com/hypothequelegale.

pdf
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