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Rejent * rok 12 * nr 11(139)
listopad 2002 r.

Glosa

do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 12 pa�dziernika 2001 r.
V CKN 631/001

Ukryta pod pozorn¹ darowizn¹ umowa sprzeda¿y nieruchomo�ci
nie czyni zado�æ wymaganiu formy aktu notarialnego (art. 158 zdanie
pierwsze k.c.) dla umowy sprzeda¿y tak¿e wtedy, gdy w formie tej
nast¹pi³a pozorna darowizna. Umowa taka jest zawsze niewa¿na (art.
73 § 2 zdanie pierwsze k.c.).

Glosowany wyrok dotyczy dyskutowanego od lat w doktrynie problemu
pozorno�ci w umowach przenosz¹cych w³asno�æ nieruchomo�ci2. Pomimo
¿e kwestia ta zosta³a w nauce gruntownie zbadana, powy¿szy wyrok za-
s³uguje na omówienie z wielu powodów. Po pierwsze, S¹d Najwy¿szy od-
chodzi od dotychczasowej linii orzecznictwa. Znajdowa³a ona wyraz w licz-

1 OSNIC 2002, nr 7-8, poz. 91.
2 Zob. przekonywaj¹c¹ krytykê orzeczenia SN z dnia 22.10.1956 r. (II CR 557/57),

kwalifikuj¹cego sprzeda¿ po zani¿onej cenie jako negotium mixtum cum donatione przepro-
wadzon¹ przez S. R e j m a n a, Cena a warto�æ umowy sprzeda¿y, BMS 1958, nr 5, s. 46;
Nowe �wiat³o na tê problematykê rzuci³a interesuj¹ca polemika I. I g n a t o w i c z a, Jeszcze
o pozorno�ci w umowach o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci, NP 1962, nr 4, s. 526-
529 z S. W ó j c i k i e m, Pozorno�æ w umowach o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci,
NP 1962, nr 4, s. 512-525. Dostrze¿one w jej toku komplikacje teoretycznie stanowi³y
wyzwanie dla innych autorów, np. S. Breyera, E. Drozdy, M. Kêpiñskiego, B. Lewaszkie-
wicz-Petrykowskiej.
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nych wypowiedziach SN, wyra�nie zmierzaj¹cych w kierunku utrzymania
wa¿no�ci czynno�ci prawnych ukrytych. Wystarczy tytu³em przyk³adu
wskazaæ na wyrok z dnia 16.03.1955 r. III CR 2100/543, wyrok z dnia
18.03.1966 r. II CR 123/664 i nie publikowany wyrok z dnia 26.05.1983 r.
III CR 32/835. Po drugie, przedstawione w glosowanym wyroku stanowisko
pozostaje w wyra�nej opozycji do pogl¹du dominuj¹cego w doktrynie.
I wreszcie po trzecie, wyrok ten odnosi siê do niezmiernie ¿ywotnego te-
matu. Czynno�ci prawne dyssymulowane do�æ czêsto pojawiaj¹ siê w prak-
tyce. �ród³em tej praktyki s¹ zazwyczaj wzglêdy fiskalne. Znaczenie roz-
strzygniêcia SN bêdzie wiêc z pewno�ci¹ donios³e dla uczestników obrotu
prawnego.

Stan faktyczny sprawy nie by³ skomplikowany. Dostrzegam jej dwa
istotne momenty. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e strony zawar³y w formie aktu
notarialnego umowê nazwan¹ darowizn¹, przedmiotem której by³a zabu-
dowana nieruchomo�æ. Poza tym, tego samego dnia, w którym sporz¹dzono
powy¿szy akt notarialny, nabywcy podpisali dokument obejmuj¹cy ich
o�wiadczenie spisane przez zbywcê (powódkê), okre�laj¹ce  wysoko�æ
i terminy p³atno�ci za nieruchomo�æ. S¹d II instancji, podobnie jak s¹d re-
jonowy, uzna³ umowê darowizny za pozorn¹ czynno�æ, ukrywaj¹c¹ sprze-
da¿ nieruchomo�ci. W konsekwencji pierwsz¹ oceni³ zgodnie z art. 83 §
1 zd. 1 k.c. jako niewa¿n¹, drug¹ natomiast uzna³ za wa¿n¹ (art. 83 § 1
zd. 2 k.c.).

Rozpatruj¹c skargê kasacyjn¹ S¹d Najwy¿szy uwzglêdni³ zarzut naru-
szenia art. 73 § 2 w zw. z art. 158 k.c. przez przyjêcie, ¿e umowa sprzeda¿y
ukryta pod pozorn¹ umow¹ darowizny czyni zado�æ przes³ance formy.
Punktem wyj�cia rozwa¿añ SN jest wyk³adnia przepisu art. 83 § 1 zd. 2
k.c. Jak wiadomo, w my�l tego przepisu wa¿no�æ ukrytej (dyssymulowanej)
czynno�ci prawnej ocenia siê wed³ug w³a�ciwo�ci tej czynno�ci. A zatem,
za nieodzowne dla wa¿no�ci ukrytej umowy sprzeda¿y nieruchomo�ci nale¿y

3 OSNCP 1956, z. 1, poz. 13.
4 OSNCP 1967, z. 2, poz. 22.
5 Gazeta Prawnicza z dnia 16.12.1983, nr 24/469 oraz Lex Nr 8539. Teza brzmi jed-

noznacznie: �Forma notarialna umowy pozornej, s³u¿y jednocze�nie umowie ukrytej, co
oznacza, ¿e wa¿no�æ ukrytej umowy, dla której ustawa zastrzega formê szczególn¹ pod
rygorem niewa¿no�ci, wystarcza ¿eby umowa pozorna by³a zawarta w tej formie (art. 63,70
p.o.p.c. � art. 73 § 1, art. 83 § 1 k.c.)�.



190

Glosa

uznaæ sporz¹dzenie tej umowy w formie aktu notarialnego (art. 158 zd. 1
w zw. z art. 73 § 2 k.c.). S¹d Najwy¿szy, stwierdzaj¹c, ¿e wymóg formy
aktu notarialnego nie zosta³ spe³niony w odniesieniu do o�wiadczenia
pozwanych, zawieraj¹cego ich zobowi¹zanie do zap³acenia powódce ceny,
dochodzi do przekonania o niewa¿no�ci ukrytej umowy sprzeda¿y. W dalszej
czê�ci uzasadnienia SN krytycznie podchodzi do g³oszonej czêsto koncep-
cji, wedle której czynno�æ pozorna �u¿ycza� swej formy czynno�ci ukrytej.
Kolejny etap rozumowania opiera siê na podkre�leniu konieczno�ci urze-
czywistnienia celów przy�wiêcaj¹cych zastrze¿eniu formy aktu notarialne-
go dla czynno�ci ukrytej. Zwrócono uwagê zarówno na element kontroli
nad obrotem nieruchomo�ciami, jak i potrzebê nale¿ytej ochrony stron
transakcji oraz osób trzecich.

Przed ustosunkowaniem siê do tezy i wspieraj¹cych j¹ argumentów warto
zwróciæ uwagê na kilka kwestii porz¹dkuj¹cych.

Tradycyjne, obok pozorno�ci zwyk³ej, wyró¿nia siê tzw. pozorno�æ
kwalifikowan¹6. Znajduje to normatywny wyraz w przepisie art. 83 § 1 zd.
2 k.c.

Przyjmuj¹c nieco inn¹ kolejno�æ rozumowania ani¿eli SN w glosowa-
nym wyroku, najpierw rozwa¿my, czy w danym przypadku zachodzi w ogóle
pozorno�æ kwalifikowana.

Dla stwierdzenia stanu faktycznego, przewidzianego w omawianym
przepisie, konieczne jest zaistnienie czterech przes³anek:

1) strony maj¹ byæ zgodne co do charakteru i rodzaju skutków praw-
nych, które o�wiadczeniami swymi chc¹ osi¹gn¹æ,

2) zachodzi równoczesno�æ sporz¹dzenia aktu dyssymulowanego i po-
zornego,

3) akt obejmuj¹cy rzeczywist¹ wolê musi pozostawaæ w ukryciu,
4) akt ukryty winien ró¿niæ siê od aktu ujawnionego7.
Zgodny zamiar stron zawarcia umowy sprzeda¿y nieruchomo�ci, w �wie-

tle materia³u dowodowego i pó�niejszego zachowania siê stron, jest oczy-
wisty. Niestety, nie wiadomo w pe³ni, czy element jednoczesno�ci intelek-
tualnej zosta³ zachowany. Chodzi o to, czy strony uzgodni³y tre�æ zarówno

6 A. Wo l t e r, Prawo cywilne � zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 1986, s. 314.
7 Bli¿ej B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wady o�wiadczenia woli w pol-

skim prawie cywilnym, Warszawa 1973, s. 67.
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aktu pozornego, jak i ukrytego najpó�niej w chwili sporz¹dzenia aktu
notarialnego. Przypuszczaæ mo¿na, ¿e tak przebiega³ ci¹g wydarzeñ stanu
faktycznego sprawy, skoro ju¿ przed podpisaniem aktu notarialnego pozwa-
ni wrêczyli powódce 500 z³. Co  siê za� tyczy pozosta³ych przes³anek, nie
ulega dyskusji, ¿e w momencie sporz¹dzania aktu notarialnego strony nie
ujawni³y sprzeda¿y. Inaczej znalaz³oby to odzwierciedlenie w tre�ci aktu
notarialnego. Notariusz winien wtedy odmówiæ udokumentowania pozor-
nej darowizny w akcie notarialnym i spisaæ rzeczywist¹ wolê stron. Pro-
ponowana pierwotnie przez strony czynno�æ pozorna jest bowiem sprzecz-
na z prawem (art. 81 pr. o not.8). W ramach szerszego pojêcia sprzeczno�ci
z prawem mie�ci siê w szczególno�ci czynno�æ prawna zagro¿ona sankcj¹
niewa¿no�ci bezwzglêdnej9. Z kolei bez wzglêdu na to, jak bêdziemy ro-
zumieli ostatni element konstrukcji pozorno�ci, w analizowanej sprawie
z pewno�ci¹ on wystêpuje. O�wiadczenia woli zawarte w akcie notarial-
nym tworz¹ inny typ czynno�ci prawnej ni¿ o�wiadczenia woli z³o¿one
w rzeczywisto�ci10.

Dopiero teraz mo¿emy przej�æ do nastêpnego stadium, zmierzaj¹cego
do oceny czynno�ci prawnej ukrytej (sprzeda¿y) wed³ug �w³a�ciwo�ci tej
czynno�ci� (art. 83 § 1 zd. 2 k.c.). Z punktu widzenia glosowanego wyroku
ocena ta stanowi problem podstawowy. Zacznijmy od analizy zgodno�ci
sprzeda¿y z normami ogólnymi. W pierwszym rzêdzie  czynno�æ prawna
ukryta musi odpowiadaæ przes³ankom wa¿no�ci przewidzianym dla wszyst-
kich czynno�ci prawnych. Sam fakt ukrycia porozumienia nie podlega
negatywnej weryfikacji wedle kryteriów wyra¿onych w art. 58 k.c.11 Sto-

8 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 91 ze zm.).
9 E. G n i e w e k, O uniwersalnej zasadzie przestrzegania prawa przez notariusza, [w:]

II Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 54-55;
S. W ó j c i k, Wp³yw notariusza na powstanie stosunków cywilnoprawnych z umów, [w:]
Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego, Poznañ-Kluczbork 1996, s. 232;
A. O l e s z k o, Staranno�æ zawodowa notariusza jako przes³anka odpowiedzialno�ci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przy wykonywaniu czynno�ci notarialnej, Rejent 1999, nr 11, s. 115
i nast.

10 Nie podzielam pogl¹du, ¿e ró¿nice te musz¹ dotyczyæ takich postanowieñ, które
pozwalaj¹ zakwalifikowaæ element ujawniony jako inny typ czynno�ci prawnej ni¿ akt ukryty.
Szersze rozumienie zwrotu �inna czynno�æ� dyktuje bowiem wyk³adnia jêzykowa.

11 Zob. Z. R a d w a ñ s k i, System prawa prywatnego, Prawo cywilne � czê�æ ogólna,
t. 2, Warszawa 2002, s. 391.
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suj¹c zas³onê rzeczywistej woli, strony nie usi³uj¹ obchodziæ prawa. Na
nieporozumieniu polega sformu³owanie mówi¹ce o obej�ciu prawa podat-
kowego za pomoc¹ czynno�ci prawnych pozornych12. Skupiæ nale¿y siê na
konkretnych postanowieniach aktu ukrytego. Stan faktyczny sprawy wyka-
zuje, ¿e zarówno tre�æ, jak i cel umowy ukrytej nie s¹ sprzeczne z prawem
ani z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

Pozytywne rozstrzygniêcie powy¿szej kwestii pozwala przyst¹piæ do
analizy czynno�ci dyssymulowanej w �wietle przepisów reguluj¹cych ten
rodzaj czynno�ci prawnych, do którego ona nale¿y. Nasz¹ uwagê skoncen-
trujemy na przepisach o formie. Dla umowy sprzeda¿y nieruchomo�ci
przypisana jest forma aktu notarialnego. (art. 158 k.c.). I tu docieramy do
sedna sprawy. Chodzi o odpowied� na pytanie, kiedy ma miejsce niezacho-
wanie formy czynno�ci ukrytej i czy zachodzi jaka� zale¿no�æ miêdzy form¹
aktu pozornego a form¹ aktu ukrytego. Problematyka ta nie jest jednolicie
rozwi¹zana w systemach prawnych pañstw obcych. Z regu³y zestawia siê
dwa systemy: niemiecki (§ 717 BGB) i francuski (art. 1321 k.c.f.). Pierw-
szy z nich  wychodzi z za³o¿enia, ¿e czynno�æ prawna pozorna jest nie-
wa¿na13, dlatego te¿ forma aktu notarialnego nie mo¿e zast¹piæ brakuj¹cej

12 Zob. trafne uwagi W. W ¹ s o w i c z a, Obej�cie prawa jako przyczyna niewa¿no�ci
czynno�ci prawnej, KPP 1999, z. 1, s. 86; Por. M. K a l i n o w s k i, Granice legalno�ci
unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruñ 2001, s. 73 i nast. W prze-
ciwieñstwie do prawa polskiego zakaz obchodzenia ustawy podatkowej zawiera natomiast
niemiecka ordynacja podatkowa; zob. bli¿ej H.B. B r o c k m e y e r, [w:] Abgabenordnung
� einschließlich Steuerstrafrecht, red. F. Klein, G. Orlopp, München 1998, s. 229-257.
Bardziej jednoznacznie zakaz ten ³¹czy z dokonywaniem czynno�ci cywilnoprawnych ordy-
nacja podatkowa austryjacka (§ 22 BAO z dnia 28.06.19961 r.). Szerszy wymiar ma celna
wypowied� Z. R a d w a ñ s k i e g o, Glosa do wyroku NSA z 10 XI 1999 r. SA/BK 289/99,
OSP 2000, nr 9, poz. 135, zdaniem którego nie ma ¿adnej podstawy prawnej, aby przyj¹æ
masochistyczn¹ zasadê, ¿e strony powinny zawsze regulowaæ swoje stosunki cywilnopraw-
ne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny. Wi¹¿e siê bowiem z realizacj¹ swobody woli
stron stosunków cywilnoprawnych na gruncie prawa podatkowego. Jak s³usznie dodaje
A. H a n u s z, Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w �wietle prawa
podatkowego, PiP 1998, z. 12, s. 51, poza obszarem autonomii prawa podatkowego le¿y
wa¿no�æ i skuteczno�æ czynno�ci cywilnoprawnych.

13 W¹tek ten rozwija K. L a r e n z, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München
1997, s. 662, podaj¹c, ¿e �Bei formbedürftigen Rechtsgeschäften fragt sich, ob, sich die
Nichtigkeit nicht aus § 125 ergibt, wenn die erforderliche Form nicht eingehalten ist, so wenn
für ein derartiges Rechtsgeschäft etwa Schriftform oder notarielle Beurkundung vorgeschrie-
ben ist, die Parteien sich aber über das wirklich Gewollte nur mündlich verständigt haben�.



193

Adam Bieranowski, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego...

formy aktu ukrytego14. Prawo francuskie przeciwnie, zadowala siê docho-
waniem formy wymaganej dla czynno�ci pozornej.

Jak na tym tle wygl¹da prawo polskie?
Trafnie podkre�la siê, ¿e prawo polskie bli¿sze jest prawu niemieckiemu,

skoro wa¿no�æ czynno�ci prawnej ukrytej uzale¿niona jest od zachowania
wszystkich wymogów zarówno pod wzglêdem formy, jak i tre�ci15. Je¿eli
zatem pod umow¹ sprzeda¿y samochodu zawart¹ w zwyk³ej formie pisem-
nej strony zatai³y darowiznê samochodu, dochowanie formy przewidzianej
dla aktu pozornego nie sanuje skutku brak formy czynno�ci dyssymulowa-
nej16. Konstatacja ta jest oczywista i nie powinna wzbudzaæ w¹tpliwo�ci.
Pod¹¿aj¹c podobnym tropem B. Lewaszkiewicz-Petrykowska przechodzi
jednak od razu do zaskakuj¹cej tezy: �Je¿eli zatem pod umow¹ darowizny
zawart¹ w formie aktu notarialnego ukrywaæ siê bêdzie sprzeda¿ nierucho-
mo�ci, umowa sprzeda¿y jest wa¿na, poniewa¿ zarówno dla jednej, jak
i drugiej umowy wymagana forma aktu notarialnego zosta³a zachowana�17.
Uwa¿am, ¿e jest ona s³uszna, choæ nie zosta³o dostatecznie wyja�nione,
dlaczego uznajemy ukryt¹ czynno�æ prawn¹ za wa¿n¹. Tote¿ w pewnym
stopniu usprawiedliwione jest sceptyczne podej�cie S¹d Najwy¿szy do roz-
wi¹zania polegaj¹cego na �u¿yczeniu� przez czynno�æ pozorn¹ swej formy
dla czynno�ci ukrytej. Niestety, ten sceptycyzm dosiêga rezultatu wywo-
dów SN. W istocie sprowadzaj¹ siê one do konkluzji, ¿e czynno�ci prawne,
dla których wymagana jest forma szczególna ad solemnitatem nie mog¹
byæ nigdy wa¿ne jako czynno�ci ukryte18.

14 Ca³kowite przeszczepienie tych pogl¹dów na grunt prawa polskiego jest ryzykowne.
Nie mo¿na bowiem pomijaæ, ¿e w prawie niemieckim tzw. powzdanie (Auflassung) ³¹cznie
z wpisem w ksiêdze gruntowej prowadz¹ do konwalidacji umowy zobowi¹zuj¹cej do prze-
niesienia w³asno�ci nieruchomo�ci niewa¿nej z powodu niezachowania w³a�ciwej formy;
zob. bli¿ej F. B a u r, Lehrbuch des Sachenrechts, München 1985, s. 195 i nast.; rozwi¹zanie
to na tle pozorno�ci analizuje K. L a r e n z, Allgemeiner Teil.., s. 663; por. § 311b ust. 1 BGB
(w wersji obowi¹zuj¹cej od 01.01.2002 r.).

15 Tak, B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, op. cit., s. 70.
16 Pomijam tu skutki wykonania darowizny; zob. art. 890 § 1 zd. 2 k.c.
17 Op. cit., s. 70.
18 SN pozostaje pod wp³ywem konsekwentnego stanowiska E. D r o z d y, Pozorno�æ

w umowach przenosz¹cych w³asno�æ nieruchomo�ci, SC 1974, t. XII, s. 69 i nast., który
dodaje, ¿e nawet wówczas, gdy �dla umowy pozornej zachowano tê sam¹ formê, jaka jest
wymagana dla czynno�ci ukrytej, nie uczyniono zado�æ wymogowi zachowania formy dla
czynno�ci ukrytej�.
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Pogl¹d przeciwny mo¿na uzasadniæ w dwojaki sposób, w zale¿no�ci od
tego, jaki obierzemy teoretycznoprawny punkt wyj�cia. Wed³ug pierwsze-
go, konstrukcja pozorno�ci zak³ada, ¿e do skutku dochodzi tylko jedna czyn-
no�æ prawna, której sk³adnikiem i zewnêtrznym przejawem jest o�wiadcze-
nie pozorne19. Na gruncie tej koncepcji ³atwiej broniæ dotychczasowej praktyki,
uznaj¹cej wa¿no�æ umowy sprzeda¿y nieruchomo�ci ukrytej pod darowizn¹,
je¿eli darowizna ujêta zosta³a w formie aktu notarialnego. W takim przy-
padku ca³a czynno�æ realizowa³aby siê w o�wiadczeniach ujawnionych.
Mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju fikcj¹ prawn¹, nakazuj¹c¹
stosowaæ do ca³ej czynno�ci przepisy o czynno�ciach wa¿nych z punktu
widzenia formy, pomimo ¿e o�wiadczenia ukryte nie znalaz³y siê w akcie
notarialnym20. Poniewa¿ wystêpuj¹ tu dwa elementy jednego stanu faktycz-
nego mog¹ siê one uzupe³niaæ i ³¹cznie oddawaæ obraz intencji stron. Unikamy
w ten sposób zarzutu zapo¿yczania formy aktu notarialnego z umowy
niewa¿nej bezwzglêdnie (pozornej darowizny). Pozwala to tak¿e na odpar-
cie argumentu o braku podstawy prawnej przysporzenia (causa). Do uze-
wnêtrznienia rzeczywistej causa dochodzi³oby bowiem w sposób po�redni
poprzez ujawnienie o�wiadczeñ pozornych.

Problem w tym, ¿e SN pod¹¿y³ innym torem rozumowania. Przyj¹³
bowiem bez g³êbszego uzasadnienia, ¿e w konstrukcji pozorno�ci kwali-
fikowanej do skutku dochodz¹ dwie czynno�ci prawne � czynno�æ pozorna
oraz ukryta pod ni¹ czynno�æ dyssymulowana. Tematowi temu po�wiêcono
w literaturze wiele miejsca21. Ograniczê siê zatem tylko do kilku uwag
uzupe³niaj¹cych.

Je¿eli ju¿ mamy forsowaæ koncepcjê monistyczn¹, winna ona ulec pew-
nemu doprecyzowaniu. Bez tego trudno rozprawiæ siê z pogl¹dami oponen-
tów. Przede wszystkim podnosz¹ oni, ¿e nie sposób �jedn¹ czynno�ci¹ tego

19 Tak M. K ê p i ñ s k i, Pozorno�æ w umowach o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo-
�ci, NP 1969, Nr 9, s. 1175-1276; t e n ¿ e, Glosa do wyroku z 26 maja 1983 r. (III CR 32/
83), NP 1985, nr 2, s. 116 i nast. Do koncepcji tej w interesuj¹cy sposób nawi¹zuje Z. R a -
d w a ñ s k i, System prawa prywatnego..., s. 390.

20 Tak M. K ê p i ñ s k i, Pozorno�æ..., s. 1377-1378.
21 Zob. szerok¹ i wnikliw¹ argumentacjê konstrukcji dwóch czynno�ci prawnych przed-

stawion¹ przez E. D r o z d ê, Pozorno�æ..., s. 72 i B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w -
s k ¹, Wady..., s. 61 i nast.; podobnie S. B r e y e r, Z problematyki pozorno�ci w obrocie
nieruchomo�ciami, NP 1976, nr 11, s.  1508.
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samego przedmiotu wobec tej samej osoby sprzedawaæ i oddawaæ w zastaw
albo te¿ sprzedawaæ i darowywaæ�22.

Moim zdaniem, tê jedn¹ czynno�æ prawn¹ (jeden stan faktyczny) mo¿na
ukazaæ w nieco rozbudowanej perspektywie. A mianowicie, je�li próbowaæ
opisaæ j¹ za pomoc¹ szerszej kategorii stosunku prawnego, to widaæ, ¿e
nastêpuje tu zwielokrotnienie niektórych elementów stosunku prawnego,
którego jest ona �ród³em. Mam na my�li �wiadczenie oraz uprawnienia
i obowi¹zki podmiotów. Elementy zwielokrotnione mog³yby w sposób od-
mienny okre�laæ sytuacjê prawn¹ zainteresowanych. Pojedyncza postaæ za-
rezerwowania by³aby natomiast dla elementu podmiotowego i obiektu
(przedmiotu) objêtego zachowaniem siê stron. Nie nale¿y wszak¿e zapo-
minaæ, ¿e koncepcja pluralistyczna zyskuje dodatkowe wsparcie na p³asz-
czy�nie prawnoporównawczej. Nie wg³êbiaj¹c siê te kwestie, wystarczy
powiedzieæ, ¿e komentatorzy Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów na
tle art. 6:103 tych zasad, normuj¹cego symulacjê, charakteryzuj¹ j¹ jako
sytuacjê, w której strony w celu ukrycia ich rzeczywistych zamiarów za-
wieraj¹ dwa porozumienia: jawne (transakcja pozorna, symulowana) i ukry-
te23. To tajne porozumienie jest czasem okre�lane jako contre-lettre24.

Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e na gruncie tej koncepcji trudniej odnale�æ
jurydyczn¹ platformê pozwalaj¹c¹ przetransportowaæ formê czynno�ci po-
zornej na obszar czynno�ci ukrytej. W moim przekonaniu jest to mo¿liwe,
aczkolwiek wymaga ¿mudnych zabiegów interpretacyjnych i inferencyj-
nych. Zabiegom tym powinna przy�wiêcaæ preferencja takiego sensu art.
83 k.c., który najlepiej pozwala osi¹gn¹æ za³o¿ony przez prawodawcê cel.
Pierwszoplanow¹ rolê odgrywa tu zasada autonomii woli stron25. Jej wy-
razem jest nakaz uszanowania woli stron i uznania skuteczno�ci aktu
ukrytego, o ile oczywi�cie mie�ci siê w granicach szeroko rozumianego
porz¹dku prawnego. W sensie strukturalnym akt pozorny i ukryty mo¿na
okre�liæ jako dwie zespolone celem i równoczesno�ci¹ intelektualn¹ czyn-

22 B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, op. cit., s. 63.
23 Art. 6:103 brzmi: �Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule

leur véritable accord, c�est l�accord caché qui prévaut entre elles�.
24 O. L a n d o, H. B e a l e, Principles of European Contract Law. Parts I and II, Hague-

London-Boston 2000, s. 306; Zob. art. 1321 k.c.f.
25 Por. O. L a n d o, H. B e a l e, Principles..., s. 306.
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no�ci prawne. Maj¹c to na wzglêdzie, dostrze¿emy, ¿e o�wiadczenie po-
zorne w �wietle art. 83 § 1 zd. 2 k.c. odgrywa rolê no�nika, za po�rednic-
twem którego czynno�æ ukryta zostaje wprowadzona do sfery prawnej. Nie
mo¿na, jak to czyni SN, odrywaæ siê ca³kowicie od sytuacji objêtej hipotez¹
art. 83 § 1 k.c., który, eksponuj¹c w³a�ciwo�æ czynno�ci ukrytej, nakazuje
zaliczyæ j¹ zgodnie z t¹ w³a�ciwo�ci¹ do danego typu umów. Trudno od
zainteresowanych wymagaæ schizofrenii formalnojurydycznej, która obja-
wia³aby siê z jednej strony zatajeniem umowy sprzeda¿y pod aktem daro-
wizny, a z drugiej, ujawnieniem w nim odp³atno�ci. Nawiasem mówi¹c, nie
nale¿y rozci¹gaæ sankcji niewa¿no�ci czynno�ci pozornej na formê, w której
zosta³a ona dokonana. Forma nie mo¿e byæ wa¿na albo niewa¿na26. W ta-
kich kategoriach oceniaæ mo¿na jedynie o�wiadczenia woli. Natomiast forma
jest weryfikowana przez pryzmat jej zachowania b¹d� niezachowania, tote¿
niewa¿no�æ aktu pozornego nie zamyka automatycznie mechanizmu wyko-
rzystania formy tego aktu dla aktu ukrytego.

Ponadto interpretacja S¹du Najwy¿szego pomija kontekst systemowy.
Lokalizacja i brzmienie art. 83 k.c. wyra�nie wskazuj¹, ¿e zawartych w nim
norm prawnych nie nale¿y wy³¹czaæ w stosunku do czynno�ci prawnych,
dla których zastrze¿ono formê szczególn¹ pod rygorem niewa¿no�ci.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e z umowami pozornymi spotykamy siê z regu³y
w obrocie nieruchomo�ciami27. Pogl¹d SN pozbawi³by art. 83 k.c. najszer-
szej sfery jego praktycznego zastosowania. Z powodzeniem do tre�ci art.
83 k.c. mo¿na odnie�æ zasadê lege non distinquente nec nostrum est di-
stinquere.

Stanowisko zajête w glosowanym wyroku mo¿na tak¿e odrzuciæ z uwagi
na racje konsekwencjonalistyczne. Nikt chyba nie zaprzeczy, ¿e w przy-
padku umowy sprzeda¿y z zani¿on¹ cen¹ mamy do czynienia z pozorno-

26 E. D r o z d, Forma aktu notarialnego, Ksiêga pami¹tkowa. I Kongres Notariuszy
RP, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 31.

27 Niekiedy te¿ na tle umów o pracê i umów o zarz¹dzanie, ale z pewno�ci¹ w mniejszym
natê¿eniu; zob. wyrok SN z dnia 23.01.1997 r. I CKN 51/96, OSNIC 1997, z. 6-7, poz. 79;
wyrok z dnia 23.07.1998 r. I PKN 245/98, OSNAP 1999, z. 16, poz. 517; wyrok SN z dnia
11.09.1998 r. II CKN 19/98, OSNAP 1999, z. 18, poz. 591; wyrok SN z dnia 02.02.2000 r.
II CKN 359/99, OSNAP 2001, z. 13, poz. 447; wyrok SN z dnia 13.07.2000 r. II CKN 636/
99, OSNAP 2002, z. 2, poz. 53.
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�ci¹28. Aby ustaliæ, czy umowa zawarta w akcie notarialnym (np. sprzeda¿
nieruchomo�ci X  za cenê Y) jest pozorna, ukrywaj¹ca inn¹ umowê (np.
sprzeda¿ nieruchomo�ci X za cenê Z), trzeba braæ pod uwagê ogó³ skutków
wynikaj¹cych z umowy udokumentowanej oraz umowy rzeczywistej29.
Sprzeda¿ za cenê Y jest inn¹ czynno�ci¹ prawn¹ ni¿ sprzeda¿ za cenê Z.
Trzymanie siê zajêtego przez SN stanowiska musi prowadziæ nieodparcie
do wniosku o niewa¿no�ci ukrytej sprzeda¿y, je¿eli strony nie poda³y do
aktu rzeczywistej wysoko�ci ceny. Nie jest on do pogodzenia z praktyk¹
obrotu, ra¿¹c przy tym nadmiernym rygoryzmem.

S¹d Najwy¿szy odwo³uje siê tak¿e do celów formy aktu notarialnego.
S¹ one wielorakie. Mo¿na je uj¹æ w trzy grupy. Forma aktu notarialnego
ma na celu ochronê interesu spo³ecznego (stwarzaj¹c mo¿liwo�æ np. kon-
troli obrotu nieruchomo�ciami z punku widzenia zgodno�ci z prawem),
interesu stron oraz interesu osób trzecich30.

Rozwi¹zanie przeciwne do zaproponowanego przez SN nie stoi w kolizji
z wymogiem kontroli obrotu nieruchomo�ciami. Przecie¿, je¿eli na przy-
k³ad pod umow¹ darowizny nieruchomo�ci zawart¹ w formie aktu notarial-
nego bez wymaganej zgody Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
ukrywaæ siê bêdzie sprzeda¿ nieruchomo�ci, umowa sprzeda¿y bêdzie
niewa¿na, poniewa¿ jest sprzeczna z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu  nieruchomo�ci przez cudzoziemców31. Ju¿ z tego powodu
notariusz powinien odmówiæ dokonania czynno�ci, zapewniaj¹c tym sa-

28 Tak s³usznie m.in. B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wady..., s. 65-66;
A. S z p u n a r, Zakres formy notarialnej przy przeniesieniu w³asno�ci nieruchomo�ci, NP
1987, Nr 9, s. 11-14; inaczej J. K n a p, Glosa do uchwa³y SN z 20.10.1966 r. III CZP 83/
66, NP 1968, Nr 3, s. 480 i nast., który uwa¿a, ¿e w razie rozbie¿no�ci pomiêdzy cen¹
rzeczywi�cie umówion¹ a podan¹ do aktu problem nie sprowadza siê do rzekomej pozor-
no�ci czynno�ci prawnej, a po prostu do sporu o wysoko�æ ceny i w konsekwencji do kwestii
dopuszczalno�ci okre�lonych dowodów oraz S. B r e y e r, Z problematyki..., s. 1512; w¹t-
pliwo�ci zg³asza te¿ S. R u d n i c k i, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga Pierw-
sza. Czê�æ ogólna, Warszawa 1998, s. 210, uznaj¹c za sztuczny pogl¹d traktuj¹cy umowê
sprzeda¿y wymieniaj¹c¹ cenê nieprawdziw¹ za niewa¿n¹ z powodu pozorno�ci, przy wa¿-
no�ci umowy  sprzeda¿y ukrytej z rzeczywist¹ cen¹.

29 Tak s³usznie E. D r o z d, Pozorno�æ..., s. 80.
30 Szerzej E. D r o z d, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci, Warszawa-Kraków 1974,

s. 138-140.
31 Tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zm.
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mym kontrolê obrotu nieruchomo�ciami z istniej¹cymi ograniczeniami.
Niekiedy wspomina siê te¿, ¿e formie aktu notarialnego przy�wiêcaj¹ in-
teresy fiskalne pañstwa (i gmin), skoro zawarcie takiego aktu stwarza okazjê
do pobrania podatku. Trudno przypuszczaæ, ¿e interpretacja SN sk³oni strony
do �dobroczynno�ci� podatkowej. Co wiêcej, interpretacja ta dzia³a obo-
siecznie. Uderza w czynno�æ pozorn¹ i ukryt¹. W ostatecznym rezultacie
fiskus nie uzyska zatem takich korzy�ci, jakie móg³by osi¹gn¹æ z tytu³u
wa¿nej czynno�ci ukrytej. To, czy w przysz³o�ci strony zawar³yby now¹
umowê, odpowiadaj¹c¹ czynno�ci ukrytej, pozostaje w sferze przypusz-
czeñ i nie powinno mieæ rozstrzygaj¹cego znaczenia.

Z kolei w ramach ochrony interesu stron wymienia siê w szczególno�ci
ochronê przed nieprzemy�lanymi decyzjami, fachowe wyja�nienia udzie-
lane przez notariusza i prawid³owe sformu³owanie tre�ci umowy. To praw-
da, ¿e na tym tle spotykamy siê z wypaczeniem celów formy aktu notarial-
nego, jednak¿e ³agodzi to nieco odwo³anie siê do regu³y volenti non fit
iniuria.

Forma aktu notarialnego ma na wzglêdzie równie¿ interesy osób trze-
cich. Pozorno�æ mo¿e stanowiæ dla nich niebezpieczeñstwo. Przecie¿ osoba
taka, nie znaj¹c tre�ci aktu dyssymulowanego i co wiêcej, dzia³aj¹c w zaufaniu
do aktu pozornego, nie powinna z tego powodu ponie�æ szkody. Na ten
u¿ytek kodeks cywilny po�wiêca ochronie osoby trzeciej specjaln¹ regula-
cjê (art. 83 §2 k.c.).

Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, ¿e stabilno�æ rozumienia identycznego
prawa w takich samych warunkach jest warto�ci¹ nie do przecenienia.
Powinna byæ ona uwzglêdniana przy interpretacji norm prawnych, a w tym
art. 83 k.c. W konkluzji uwa¿am, ¿e stanowisko SN zaprezentowane
w glosowanym wyroku nie zas³uguje na aprobatê. Mo¿na je z powodze-
niem podwa¿yæ zarówno na bazie monistycznego ujêcia pozorno�ci (kon-
cepcja jednej czynno�ci prawnej), jak i konstrukcji dwóch czynno�ci praw-
nych: pozornej i ukrytej. Tak wiêc czynno�ci prawne, dla których wymagana
jest forma szczególna ad solemnitatem mog¹ okazaæ siê wa¿ne jako czyn-
no�ci ukryte.

Adam Bieranowski


