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Gospodarstwo rolne jako przedmiot zastawu

I. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie ma odpowiedzieæ na pytanie, czy gospodar-
stwo rolne jako pewna zorganizowana ca³o�æ gospodarcza mo¿e stano-
wiæ przedmiot zastawu. Tym samym pominiête zostan¹ w nim rozwa-
¿ania dotycz¹ce ustanowienia tego prawa na poszczególnych sk³adnikach
gospodarstwa rolnego.
Celowo�æ podjêtych tu rozwa¿añ wynika przede wszystkim z ró¿nicy

pomiêdzy warto�ci¹ gospodarstwa rolnego a sum¹ warto�ci jego sk³ad-
ników. Z punktu widzenia interesów wierzyciela lepszym, cenniejszym
zabezpieczeniem jest niew¹tpliwie gospodarstwo rolne jako pewien kom-
pleks maj¹tkowy s³u¿¹cy do produkcji rolnej, a nie poszczególne jego
sk³adniki, którewoderwaniuodpozosta³ychmaj¹ owielemniejsz¹warto�æ.
Warto te¿ podkre�liæ, ¿e w perspektywie wej�cia Polski do Unii Eu-

ropejskiej istnieje potrzeba modernizacji polskich gospodarstw rolnych.
Wi¹¿e siê to z konieczno�ci¹ poniesienia znacznych wydatków. W du¿ej
mierze zostan¹ one pokryte z kredytów i po¿yczek zaci¹ganych przez
osoby prowadz¹ce te gospodarstwa, dlatego te¿ coraz czê�ciej pojawiaæ
siê bêdzie pokusa, aby zabezpieczeniem wierzytelno�ci powsta³ych z tego
tytu³u by³o ca³e gospodarstwo rolne, a nie jego poszczególne sk³adniki.
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II. Pojêcie gospodarstwa rolnego

W doktrynie brak jest jednolitej definicji gospodarstwa rolnego1. Naj-
czê�ciej prezentowane s¹ dwa jego ujêcia: przedmiotowe i funkcjonalne.
W ujêciu przedmiotowym gospodarstwo rolne to zespó³ sk³adników

tworz¹cych pewn¹ ca³o�æ gospodarcz¹. Nie ma jednak zgodno�ci co do
katalogu niezbêdnych sk³adników gospodarstwa rolnego. Rozbie¿no�ci te
dotycz¹m.in. fundamentalnegosk³adnika, jakimjestgrunt.Zdaniemjednych,
w sk³ad gospodarstwa rolnegowchodziæmusz¹ grunty rolne2, inni twierdz¹,
¿e nie jest to konieczne3.
Ujêcie funkcjonalne k³adzie nacisk na specyficzn¹ dzia³alno�æ podej-

mowan¹ w gospodarstwie rolnym, podkre�la jego produkcyjny charakter.
Pozwala oderwaæ siê od dyskusji na temat sk³adu gospodarstwa rolnego.
Uznawane jest za bardziej nowoczesne i lepiej oddaj¹ce rolê i znaczenie
gospodarstwa rolnego4.
Zgodnie z art. 553 k.c., za gospodarstwo rolne uwa¿a siê grunty rolne

wraz z gruntami le�nymi, budynkami lub ich czê�ciami, urz¹dzeniami i
inwentarzem, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³o�æ
gospodarcz¹, oraz prawami i obowi¹zkami zwi¹zanymi z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego5. Definicja ta zosta³a wprowadzona do kodeksu
cywilnego przez ustawê z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy �Kodeks
cywilny6. Nie jest to jedyna definicja gospodarstwa rolnego wystêpuj¹ca
w polskim ustawodawstwie7. Jednak ma ona podstawowe znaczenie,

1 A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] P. C z e c h o w s k i, M. K o r z y c k a - I w a n o w,
S. P r u t i s, A. S t e l m a c h o w s k i, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Eu-
ropejskiej, Warszawa 2002, s. 77.

2 Tak np. M. P t a s z y k, Nowe zasady obrotu nieruchomo�ciami rolnymi inter vivos,
PiP 1991, z. 7, s. 54.

3 Zob.R. B u d z i n ow s k i,Koncepcja gospodarstwa rolnegowprawie rolnym, Poznañ
1992, s. 62, 71 i nast. oraz cyt. tam wypowiedzi.

4 Zob. R. B u d z i n o w s k i, Koncepcja..., s. 62, 98 i nast.
5 Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) z dniem 25 wrze�nia 2003 r. art. 553
k.c. otrzymuje nowe brzmienie, które pomija w�ród sk³adników gospodarstwa rolnego
obowi¹zki zwi¹zane z jego prowadzeniem.

6 Dz.U. Nr 55, poz. 321.
7 Zob. np. art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym

rolników (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z pó�n. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.).
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gdy¿ inne u¿ywane s¹ tylko na potrzeby tych aktów normatywnych,
w których je zamieszczono. Oznacza to, ¿e definicja kodeksowa mo¿e
byæ wykorzystywana w trakcie wyk³adni i stosowania przepisów, które
nie zawieraj¹ w³asnej definicji gospodarstwa rolnego8.
Jak s³usznie podkre�la siêw literaturze, definicja gospodarstwa rolnego

zamieszczona w kodeksie cywilnym jest niejasna, gdy¿ stanowi kompro-
mis pomiêdzy zarysowanymi powy¿ej ujêciami doktrynalnymi9. Z jednej
strony wskazuje ona sk³adniki gospodarstwa rolnego, z drugiej akcentuje
jego produkcyjny charakter10.
Z art. 553 k.c. nie wynika jednoznacznie, czy gospodarstwo rolne musi

byæ zorganizowane na gruntach nale¿¹cych do osoby prowadz¹cej to
gospodarstwo, czy te¿ na gruntach oddanych jej np. w dzier¿awê lub
u¿ytkowanie. Nie wydaje siê jednak zasadne zawê¿anie pojêcia gospo-
darstwa rolnego tylko do tych jednostek produkcyjnych, w których osoba
prowadz¹ca dzia³alno�æ rolnicz¹ jednocze�nie jest w³a�cicielem gruntów
rolnych11. Przecie¿ coraz czê�ciej dzia³alno�æ rolniczaoparta jest nagruntach
dzier¿awionych, u¿ytkowanych, wynajmowanych, a nawet u¿yczanych.
Mo¿e siê tak¿e zdarzyæ, ¿e osoba prowadz¹ca dzia³alno�æ rolnicz¹ pro-
wadzi j¹ na gruntach, których jest posiadaczem, nie maj¹c do nich tytu³u
prawnego (np. w okresie zasiedzenia), dlatego te¿ wydaje siê, ¿e do
prowadzenia gospodarstwa rolnego wystarczaj¹ca jest faktyczna mo¿li-
wo�æ korzystania z gruntów rolnych, niezale¿nie od rodzaju tytu³u praw-
nego do tych gruntów12, a nawet przy braku takiego tytu³u.
Oprócz gruntów rolnych w sk³ad gospodarstwa rolnego wchodziæ

mog¹ grunty le�ne, a ponadto budynki i ich czê�ci oraz urz¹dzenia i in-
wentarz. W tych przypadkach równie¿ nie jest istotny tytu³ prawny, lecz
mo¿liwo�æ faktycznego korzystania z nich przy produkcji rolnej.

8 M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44-553 k.c., Kraków 1997, s. 216.
9 M. B e d n a r e k, Mienie..., s. 217.
10 W wyroku z dnia 2 czerwca 2000 r. II CKN 1067/98, OSP 2001, nr 2, poz. 27,

SN przyj¹³, i¿ gospodarstwem rolnym jest jednostka gospodarcza zorganizowana na nie-
ruchomo�ci rolnej o takim obszarze, ¿e mo¿liwe jest prowadzenie dzia³alno�ci wytwórczej
przeznaczonej na zbyt.

11 Zob. wyrok NSA z dnia 15 marca 1995 r. SA/Gd 3078/94, ONSA 1996, nr 2, poz.
73.

12 R. B u d z i n o w s k i, Pojêcie gospodarstwa rolnego wed³ug kodeksu cywilnego
(rozwa¿ania na tle art. 553 k.c.), RPEiS 1991, nr 3, s. 61.
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Do gospodarstwa rolnego nale¿¹ tak¿e prawa zwi¹zane z jego pro-
wadzeniem. Chodzi tu o wierzytelno�ci oraz inne prawa powsta³e w
zwi¹zku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Sk³adniki gospodarstwa rolnego wymienione w art. 553 nie wyczer-

puj¹ jego sk³adu13. Dodatkowo mo¿na wskazaæ tak¿e na wytworzone
w nim produkty rolne przeznaczone do zu¿ycia w gospodarstwie lub do
zbycia oraz na zgromadzone zapasy14. Ponadto w jego sk³ad zaliczyæ
trzeba ró¿nego rodzaju stany faktyczne, np. posiadanie.
W orzecznictwie wyra¿ono pogl¹d, ¿e brak niektórych sk³adników

wymienionych w art. 553 k.c. nie �wiadczy o tym, ¿e pozosta³e nie
stanowi¹ gospodarstwa rolnego15. Prezentowane jest tak¿e stanowisko,
¿e gospodarstwo rolne mo¿e przestaæ byæ zorganizowan¹ ca³o�ci¹, je¿eli
brak jednego z elementów wymienionych w art. 553 k.c. uniemo¿liwia
prowadzenie normalnej dzia³alno�ci w zakresie produkcji rolnej lub hodow-
lanej16.

III. Dopuszczalno�æ rozporz¹dzania gospodarstwem rolnym

Na tle art. 553 k.c. powsta³a rozbie¿no�æ pogl¹dów co do dopusz-
czalno�ci rozporz¹dzania gospodarstwem rolnym. Przewa¿a pogl¹d, ¿e
gospodarstwo rolne mo¿e byæ samodzielnym przedmiotem obrotu17. Za
jego s³uszno�ci¹ przemawia przede wszystkim wyra�ne potwierdzenie

13 Tak R. B u d z i n o w s k i, Koncepcja..., s. 79; M. B e d n a r e k, Mienie..., s. 219.
Inaczej E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pie-
trzykowski, Warszawa 2002, s. 153.

14 R. B u d z i n o w s k i, Pojêcie..., s. 60.
15 Wyrok NSA z dnia 20 wrze�nia 1991 r. II SA 669/91, ONSA 1992, nr 2, poz. 26.
16 Zob. uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 5 pa�dziernika 1995 r. IIIAZP 27/95, OSNAP

1996, nr 7, poz. 93.
17 Tak np. M. B e d n a r e k, Mienie..., s. 220-221; K. S t e f a ñ s k a, Darowizna go-

spodarstwa rolnego na rzecz ma³oletniego, [w:] Obrót nieruchomo�ciami w praktyce
notarialnej, Kraków 1997, s. 211; J. S t r z ê p k a, Problematyka cywilnoprawna przeno-
szenia w³asno�ci gospodarstwa rolnego na nastêpcê, [w:] Obrót nieruchomo�ciami w
praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 222; E. G n i e w e k, [w:] Kodeks cywilny. Ksiêga
druga.W³asno�æ i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001, s. 187; E. S k o w r o ñ -
s k a - B o c i a n, [w:] Kodeks..., t. I, s. 153; inaczej S. R u d n i c k i, [w:] S. Dm ow s k i,
S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czê�æ ogólna, War-
szawa 1999, s. 170.
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tego przez ustawodawcê w licznych przepisach18. Nie oznacza to jednak,
¿e nale¿y uznawaæ gospodarstwo rolne za rzecz, za czym mog³yby prze-
mawiaæ niezrêcznie u¿ywane przez ustawodawcê pojêcia �w³asno�æ�
i �wspó³w³asno�æ gospodarstwa rolnego�19.
Dopuszczalno�æ obrotu gospodarstwem rolnym uzasadniona jest tak-

¿e jego podobieñstwem do przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmioto-
wym, zdefiniowanym w art. 551 k.c. W obu przypadkach mamy przecie¿
do czynienia z pewn¹ wyodrêbnion¹ ca³o�ci¹ gospodarcz¹20. E. Gniewek
uwa¿a nawet, ¿e gospodarstwo rolne jest rodzajem przedsiêbiorstwa21,
a w zwi¹zku z tym mo¿na przyj¹æ, i¿ do gospodarstwa rolnego znajduje
odpowiednie zastosowanie art. 552 k.c. Tak¿e w orzecznictwie uznaje siê
dopuszczalno�æ obrotu gospodarstwem rolnym, z powo³aniem siê na
podobieñstwo do przedsiêbiorstwa22.
Wskazane powy¿ej argumenty przemawiaj¹ za dopuszczalno�ci¹

rozporz¹dzania gospodarstwem rolnym, co stanowi punkt wyj�cia dla
dalszych rozwa¿añ, dotycz¹cych dopuszczalno�ci ustanowienia gospo-
darstwa rolnego przedmiotem zabezpieczenia wierzytelno�ci. Jednak¿e
nale¿y rozwa¿yæ, czy dokonuj¹c rozporz¹dzenia gospodarstwem rolnym
rozporz¹dza siê poszczególnymi jego sk³adnikami, czy te¿ gospodarstwem
rolnym jako ca³o�ci¹ i w zwi¹zku z tym, czy dochodzi do tylu czynno�ci
prawnych, ile jest sk³adników gospodarstwa rolnego, czy te¿ obrót go-
spodarstwem rolnym odbywa siê w drodze jednej czynno�ci prawnej.

18 Zob. np. art. 213, 526, 625, 626 k.c. Zgodnie z ustaw¹ cyt. w przypisie 5 art. 526
k.c. uchyla siê, a jego tre�æ znajdzie siê w dodanym art. 554 k.c.

19 M. B e d n a r e k, Mienie..., s. 221; S.W ó j c i k, Nowe regulacje � nowe problemy
i w¹tpliwo�ci, Rejent 1999, nr 8, s. 169.

20 K. S t e f a ñ s k a, Model indywidualnego gospodarstwa rolnego w �wietle znowe-
lizowanego kodeksu cywilnego, PiP 1992, z. 3, s. 36; zob. te¿ krytykê takiego stanowiska
prezentowan¹ przez A. S t e l m a c h o w s k i e g o, [w:] Polskie..., s. 79 i nast.

21 E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 28; inaczej E. N o r e k, Przed-
siêbiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego, Warszawa 1997, s. 20 oraz S. R u d -
n i c k i, [w:] S. Dm ow s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz..., s. 170.

22 Orzeczenie NSA z dnia 15 marca 1995 r. SA/Gd 3078/94, ONSA 1996, nr 2, poz.
73; zob. tak¿e wyrok SA w Krakowie z dnia 22 pa�dziernika 1993 r. I Acr 429/93,
w którym uznano, ¿e gospodarstwo rolne przy spe³nieniu pewnych wymagañ mo¿e byæ
traktowane jako przedsiêbiorstwowprawiane w ruch za pomoc¹ si³ przyrodyw rozumieniu
art. 435 k.c.
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Ponadto pojawia siê pytanie, co jest wówczas przedmiotem tego rozpo-
rz¹dzenia: zbiór rzeczy i praw, maj¹tek, mienie, prawo na gospodarstwie
rolnym czy nieruchomo�ci rolne wraz z przynale¿no�ciami.
Wydaje siê, ¿e poszukuj¹c odpowiedzi na postawione pytania trzeba

wyj�æ od wskazanego ju¿ powy¿ej stwierdzenia, ¿e gospodarstwo rolne
stanowi szczególny rodzaj przedsiêbiorstwa23. Za takim traktowaniem
gospodarstwa rolnego przemawia umiejscowienie jego definicji w kodek-
sie cywilnym zaraz po przepisach definiuj¹cych przedsiêbiorstwo, a tak¿e
jednakowe traktowanie przedsiêbiorstwa i gospodarstwa rolnego w art.
526 k.c.24 Ponadto zarówno gospodarstwo rolne, jak i przedsiêbiorstwo
maj¹ z regu³y podobne cele do zrealizowania, tzn. wytwarzanie dóbr
przeznaczonych do zbycia25. W przypadku gospodarstw rolnych ich
specyfika polega na tym, ¿e dobrami tymi s¹ produkty rolne. Kolejnym
podobieñstwem jest organizacja stanowi¹ca istotny czynnik scalaj¹cy
sk³adniki przedsiêbiorstwa i gospodarstwa rolnego, i w znacznym stopniu
decyduj¹ca o powodzeniu prowadzonej w nich dzia³alno�ci. Ponadto
czynnikami, które wp³ywaj¹ na prawid³owe funkcjonowania zarówno
przedsiêbiorstwa, jak i gospodarstwa rolnego, s¹: profil prowadzonej
dzia³alno�ci i klientela, czyli kr¹g osób nabywaj¹cych wytworzone w nich
produkty.
Wystêpowanie wskazanych podobieñstw pozwala stwierdziæ, ¿e za-

sadne jest korzystanie w odniesieniu do gospodarstwa rolnego z konstruk-
cji u¿ywanych dla wyja�nienia mechanizmu rozporz¹dzania przedsiêbior-
stwem. Doktryna jest tu jednak podzielona26. Spo�ród prezentowanych
pogl¹dów najbardziej przekonywuj¹cy wydaje siê ten, zgodnie z którym

23 Zob. E. K l a t - G ó r s k a,Pojêcie gospodarstwa rolnegowumowie sprzeda¿y, Studia
Prawnicze 2001, z. 3-4, s. 92-93 i cytowanych tam zwolenników tego pogl¹du.

24 Zob. przypis 18.
25 Zob. te¿ wyrok z dnia 2 czerwca 2000 r. II CKN 1067/98, OSP 2001, nr 2, poz.

27, w którym S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e gospodarstwem rolnym jest jednostka gospo-
darcza zorganizowana na nieruchomo�ci rolnej o takim obszarze, ¿e mo¿liwe jest prowa-
dzenie dzia³alno�ci wytwórczej przeznaczonej na zbyt.

26 Zob. np. G. T r a c z, F. Z o l l, Przew³aszczenie na zabezpieczenie, Kraków 1996,
s. 161 i nast.; F. Z o l l, Spór o konstrukcjê prawa do przedsiêbiorstwa, [w:]Materia³y z kon-
ferencji. �Prawne zagadnienia obrotu przedsiêbiorstwem�, Warszawa 1997, s. 15 i nast.;
I. K a r a s e k, Przedmiot zastawu rejestrowego, KPP 1998 z. 3, s. 497 i nast.; M. P e ³ -
c z y ñ s k i, Zbycie przedsiêbiorstwa, Warszawa 2000, s. 3 i nast. oraz 56 i nast.
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przedmiotem rozporz¹dzenia nie jest przedsiêbiorstwow znaczeniu przed-
miotowym, ale prawo na przedsiêbiorstwie27. Odnosz¹c go do gospodar-
stwa rolnego, uznaæ trzeba, ¿e skoro ustawodawca w kodeksie cywilnym
w tytule �Mienie� zdefiniowa³ obok innych przedmiotów praw podmio-
towych, takich jak np. rzeczy czy przedsiêbiorstwo, równie¿ gospodar-
stwo rolne, to uzasadnione jest konstruowanie prawa podmiotowego na
gospodarstwie rolnym. Poza tym, je¿eli gospodarstwo rolne mia³oby byæ
jedynie pewnym zbiorem rzeczy i praw, to jego definiowanie w tym akurat
miejscuwkodeksie cywilnymby³oby zbêdne28. Czemudefinicja tamia³aby
wówczas s³u¿yæ?
Podsumowuj¹c, uwa¿am, ¿e zdefiniowane w art. 553 k.c. gospodar-

stwo rolne jest przedmiotem prawa podmiotowego29. Gospodarstwo rolne
podobnie jak przedsiêbiorstwo uznaæ trzeba za dobro niematerialne30, a
tym samym prawo na gospodarstwie rolnym traktowaæ nale¿y jako prawo
na dobru niematerialnym. Prawo to jako prawo maj¹tkowe jest zbywalne.
Dokonuj¹c rozporz¹dzenia gospodarstwem rolnym, rozporz¹dza siê nie
jego poszczególnymi sk³adnikami, ale jednymprawem, którego przedmio-
tem jest gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 k.c. Rozporz¹dzenie
prawem na gospodarstwie rolnym odbywa siê w drodze jednej czynno�ci
prawnej. Poci¹ga jednak za sob¹ w zasadzie rozporz¹dzenie sk³adnikami
nale¿¹cymi do gospodarstwa rolnego. Skutek taki wywie�æ mo¿na z
odpowiednio stosowanego art. 552 k.c., zgodnie z którymczynno�æ prawna,
maj¹ca za przedmiot przedsiêbiorstwo (tu: gospodarstwo rolne, a w³a-
�ciwie prawo na gospodarstwie rolnym), obejmuje wszystko, co wchodzi
w jego sk³ad, chyba ¿e co innego wynika z tre�ci czynno�ci prawnej albo

27 Zob. obszerne rozwa¿ania na ten temat zawarte w pracy J.W i d ³ y, Rozporz¹dzanie
przedsiêbiorstwem, Kraków 2002, s. 59 i nast.

28 Por. J. W i d ³ o, Rozporz¹dzanie..., s. 143 i nast.
29 Tak te¿ w odniesieniu do przedsiêbiorstwa F. Z o l l, Spór..., s. 29.
30 Por. J. W i d ³ o, Rozporz¹dzanie..., s. 60 i nast.; zob. tak¿e T. K om o s a, J. T r o -

p a c z y ñ s k a , Charakter prawny przedsiêbiorstwa, PPH 1996, nr 8, s. 29, gdzie przed-
siêbiorstwo definiowane jest jako podmiotowe prawo maj¹tkowe na dobru niematerial-
nym; zob. te¿ jednak krytyczne uwagi dotycz¹ce traktowania przedsiêbiorstwa jako dobra
niematerialnego przedstawione np. przez M. P o � n i a k - N i e d z i e l s k ¹, Zbycie przed-
siêbiorstwa w �wietle zmian w kodeksie cywilnym, PiP 1991, z. 6, s. 34; I. K a r a s e k,
Przedmiot..., s. 489 i nast.; M. P e ³ c z y ñ s k i e g o, Zbycie..., s. 9 i nast. oraz M. H a b -
d a s, Przedsiêbiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, KPP 2002, z. 2, s. 327 i nast.
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z przepisów szczególnych. W zwi¹zku z tym nale¿y mieæ na uwadze,
¿e do przeniesienia niektórych praw, które mog¹ wchodziæ w sk³ad
gospodarstwa rolnego, nie wystarczy sama umowa, dlatego te¿ w od-
niesieniu do takich praw dla wyst¹pienia wskazanego skutku potrzebne
bêdzie podjêcie dodatkowych czynno�ci, np. uzyskanie wpisu do ksiêgi
wieczystej w przypadku u¿ytkowania wieczystego.

IV. Prawo na gospodarstwie rolnym jako przedmiot zastawu
zwyk³ego

Czas przej�æ do pytania, czy dopuszczalne jest ustanowienie zastawu
zwyk³ego na prawie na gospodarstwie rolnym. Przepisy kodeksu cywil-
nego wyra�nie dopuszczaj¹ ustanowienie zastawu zwyk³ego na maj¹tko-
wych prawach zbywalnych (art. 327). Prawo na gospodarstwie rolnym
jest maj¹tkowym prawem zbywalnym, dlatego te¿ za dopuszczalne uznaæ
nale¿y ustanowienie na nim zastawu zwyk³ego.
Zgodnie z art. 329 § 1 k.c., do ustanowienia zastawu na prawie stosuje

siê przepisy o przeniesieniu tego prawa. Poniewa¿ kodeks cywilny w za-
sadzie nie zawiera przepisów o przeniesieniu prawa na gospodarstwie
rolnym, konieczne jest ustalenie, o jakie przepisy tu chodzi. Zgodnie z
przyjmowanymw polskiej doktrynie pogl¹dem, przepisy o przelewie wie-
rzytelno�ci mog¹ mieæ odpowiednie zastosowanie tak¿e do zbycia innych
praw ni¿ wierzytelno�ci31, dlatego te¿ do przeniesienia prawa na gospo-
darstwie rolnym przepisy te znajd¹ odpowiednie zastosowanie.
Jedynie je�li chodzi o formê umowy zastawu na prawie na gospo-

darstwie rolnym, nale¿y poczyniæ tu pewne zastrze¿enie. Otó¿ w tym
zakresie bardziej zasadne bêdzie oparcie siê na art. 751 k.c., który expressis
verbis odnosi siê jedynie do przedsiêbiorstwa, ale ze wzglêdu na podkre-
�lane ju¿ podobieñstwo przedsiêbiorstwa i gospodarstwa rolnego znale�æ
powinien tak¿e odpowiednie zastosowanie do gospodarstwa rolnego.
W zwi¹zku z tym umowa ustanawiaj¹ca zastaw zwyk³y na prawie na go-
spodarstwie rolnym powinna byæ zawarta pod rygorem niewa¿no�ci

31 Zob. np. K. Z a w a d a,Umowa przelewu wierzytelno�ci,Kraków 1990, s. 24 i nast.;
W. C z a c h ó r s k i, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1999, s. 335; zob. te¿ uwagi
J. W i d ³ y, Rozporz¹dzanie..., s. 197 i nast. dotycz¹ce odpowiedniego stosowania prze-
pisów o przelewie do zbycia przedsiêbiorstwa.
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w formie pisemnej z podpisami notarialnie po�wiadczonymi, a w przy-
padku gdy w sk³ad gospodarstwa rolnego wchodzi nieruchomo�æ � w
formie aktu notarialnego32. Umowa ustanawiaj¹ca zastaw na prawie na
gospodarstwie rolnym ma charakter konsensualny i kauzalny.
W wyniku zawarcia umowy zastawniczej wierzyciel, w razie gdy

d³u¿nik nie spe³ni swego �wiadczenia w terminie, bêdzie móg³ zaspokoiæ
siê z prawa na gospodarstwie rolnym, niezale¿nie od tego, komu to prawo
w danej chwili bêdzie przys³ugiwaæ i z pierwszeñstwem przed innymi
wierzycielami.
Zgodnie z art. 312 k.c., zaspokojenie zastawnika nastêpuje wed³ug

przepisów o s¹dowym postêpowaniu egzekucyjnym. Pojawia siê jednak
pytanie o to, jak w rozwa¿anym tu przypadku przebiegaæ bêdzie zaspo-
kojenie wierzyciela z przedmiotu zastawu. Mo¿na tu wskazaæ dwie drogi.
Wybór jednej z nich nale¿y do wierzyciela (zastawnika).
Pierwsza oparta jest na odpowiednim zastosowaniu art. 1062 k.p.c.,

który dopuszcza egzekucjê z dochodów uzyskiwanych z przedsiêbior-
stwa poprzez ustanowienie nad nim zarz¹du. Oznacza to, ¿e s¹d wyzna-
cza³by zarz¹dcê gospodarstwa rolnego, a uzyskiwane przez niego docho-
dy z tego gospodarstwa by³yby przekazywane zastawnikowi.
Druga, to sprzeda¿ prawa na gospodarstwie rolnym w oparciu o prze-

pisy o egzekucji z praw maj¹tkowych (art. 909 k.p.c. w zw. z art. 895
i nast. k.p.c.). W takim przypadku komornik dokonuje zajêcia gospodar-
stwa rolnego, a s¹d nakazuje jego sprzeda¿.
Ustanowienie zastawu na prawie na gospodarstwie rolnym rodzi kilka

problemów praktycznych, o których nale¿y tu wspomnieæ.
Po pierwsze, w jaki sposób wierzyciel mo¿e uchroniæ przedmiot

zabezpieczenia przed utrat¹ warto�ci? Przy zastawie na prawie nie jest
konieczne wydanie zastawnikowi przedmiotu prawa obci¹¿onego zasta-
wem. Przedmiot ten pozostawaæ mo¿e nadal we w³adaniu zastawcy. Poza
tym niewa¿ne jest zastrze¿enie, ¿e w trakcie trwania zastawu zastawca
nie dokona zbycia lub dalszego obci¹¿enia przedmiotu zastawu (art. 311
k.c.). Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e w czasie istnienia zastawu zmieniaæ siê
mo¿e sk³ad gospodarstwa rolnego, na skutek czego jego warto�æ zmniej-

32 Zob. art. 751 § 4 k.c. To samo dotyczy u¿ytkowania wieczystego i innych praw
do przeniesienia których wymagana jest forma aktu notarialnego.
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szy siê lub zwiêkszy. Powodem zmian sk³adu gospodarstwa rolnego mo¿e
byæ zarówno �wiadome dzia³anie prowadz¹cego to gospodarstwo, ale
tak¿e okoliczno�ci od tej osoby niezale¿ne, np. klêska ¿ywio³owa, nie-
urodzaj, upad³o�æ kontrahenta.
Ogóln¹ ochronê zastawnika w przypadku zastawu na prawach regu-

luje art. 330 k.c. Zgodnie z tym przepisem, zastawnik mo¿e wykonywaæ
wszelkie czynno�ci i dochodziæ wszelkich roszczeñ zmierzaj¹cych do
zachowania prawa obci¹¿onego zastawem. Chodzi tu o czynno�ci fak-
tyczne, prawne i procesowe. Wskazany przepis pozwala zastawnikowi
w ró¿norodny sposób chroniæ przedmiot zastawu przed utrat¹ jego
warto�ci. Zastawnik mo¿e ponadto korzystaæ z innych �rodków ochrony,
np. z ¿¹dania uznania umowy za bezskuteczn¹ na podstawie art. 59 k.c.
Poza tym umowa ustanawiaj¹ca zastaw na prawie na gospodarstwie

rolnym okre�laæ mo¿e minimaln¹ warto�æ przedmiotu zabezpieczenia,
przyznaj¹c jednocze�nie zastawnikowi uprawnienie do bie¿¹cego kontro-
lowania warto�ci tego gospodarstwa. W razie gdy warto�æ ta nie zostanie
utrzymana w trakcie trwania zastawu, d³u¿nik stanie siê zobowi¹zany np.
do przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia albo bêdzie to podstaw¹
do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku prawnego ³¹cz¹cego
wierzyciela i d³u¿nika, np. wynikaj¹cego z umowy kredytowej.
Po drugie, pojawia siê pytanie, jaki jest stosunek zastawu na prawie

na gospodarstwie rolnym do obci¹¿eñ sk³adników tego gospodarstwa
istniej¹cych ju¿ w chwili ustanawiania zastawu oraz tych, które powstan¹
w trakcie trwania zastawu. Je�li chodzi o obci¹¿enia istniej¹ce w mo-
mencie ustanawiania zastawu na prawie na gospodarstwie rolnym, to
uznaæ trzeba, ¿e zastaw ten nie wywiera na nie ¿adnego wp³ywu i osoby
korzystaj¹ce z tych obci¹¿eñ dalej mog¹ wykonywaæ swoje prawa. Nie
bêdzie tu mia³ zastosowania art. 310 k.c., który dotyczy obci¹¿ania
zastawem przedmiotu wcze�niej ju¿ obci¹¿onego ograniczonym prawem
rzeczowym. W analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z tak¹
sytuacj¹. Inny jest przedmiot obci¹¿any zastawem. Nie mo¿na bowiem
uto¿samiaæ zastawu prawa na gospodarstwie rolnym z zastawem na
poszczególnych sk³adnikach tego gospodarstwa.
W czasie trwania zastawu na prawie na gospodarstwie rolnym do-

puszczalne jest obci¹¿anie sk³adników tego gospodarstwa prawami na
rzecz osób trzecich. Nie wydaje siê zasadne przyjêcie za³o¿enia, ¿e przed
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wyga�niêciem tego zastawu zabronione jest obci¹¿anie sk³adników go-
spodarstwa rolnego. Skoro art. 311 k.c. wyra�nie zezwala na dalsze
obci¹¿anie prawa do gospodarstwa rolnego i zabrania wy³¹czenia tego
uprawnienia w umowie, to nie mo¿na wykluczaæ dopuszczalno�ci ob-
ci¹¿ania (w tym tak¿e zastawem i hipotek¹) poszczególnych sk³adników
takiego gospodarstwa.Takie obci¹¿enie bêdzie jednakwp³ywaæ nawarto�æ
przedmiotu zastawu, powoduj¹c jej obni¿enie, dlatego te¿ w przypadku
obci¹¿enia sk³adnika gospodarstwa rolnego zastawnik bêdzie móg³ sko-
rzystaæ ze �rodków ochrony na podstawie art. 330 k.c. i innych prze-
pisów, ale tylko wtedy, gdy ustanowione obci¹¿enie nie jest zwi¹zane
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub zmierza do pokrzywdzenia
zastawnika.
Po trzecie, na warto�æ gospodarstwa rolnego wp³ywaj¹ tak¿e zobo-

wi¹zania zaci¹gniête w zwi¹zku z jego prowadzeniem. Równie¿ w trakcie
trwania zastawu prowadz¹cy gospodarstwo zaci¹gaæ mo¿e dalsze zobo-
wi¹zania, obni¿aj¹c tym samym warto�æ przedmiotu zastawu. Jak siê
wydaje, nale¿y w takich przypadkach przyj¹æ podobn¹ zasadê jak przy
obci¹¿aniu sk³adników gospodarstwa rolnego. Oznacza to, ¿e zastawnik
mo¿e dochodziæ ochrony swego prawa tylko wówczas, gdy zaci¹gniêcie
zobowi¹zania zmierzado jegopokrzywdzenia orazgdyzaci¹gniêcie danego
zobowi¹zania nie jest konieczne do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Oczywi�cie, w konkretnym przypadku ocena zainteresowanych osób co
do istnienia tych okoliczno�ci mo¿e byæ rozbie¿na, wówczas ostateczn¹
decyzjê podejmie s¹d, do którego zastawnik zwróci siê o ochronê.

V. Prawo na gospodarstwie rolnym jako przedmiot zastawu
rejestrowego

Zgodnie z art. 7 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów33,
przedmiotem zastawu rejestrowego mog¹ byæ zbywalne prawa maj¹tko-
we.W zwi¹zku z tym za dopuszczalne uznaæ trzeba ustanowienie zastawu
rejestrowego na prawie na gospodarstwie rolnym34, mimo ¿e ustawodaw-

33 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 703 z pó�n. zm.), dalej zwana
ustaw¹.

34 Przeciwko dopuszczalno�ci ustanowienia zastawu rejestrowego na gospodarstwie
rolnymwypowiedzia³ siêA. � w i d e r e k, Instytucja zastawu rejestrowego jako nowa forma
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ca nie wymienia tego prawa po�ród przyk³adowo wskazanych w art. 7
ust. 2 ustawy.
Ustanowienie zastawu rejestrowegonaprawie nagospodarstwie rolnym

wymaga, niezale¿nie od sk³adu gospodarstwa rolnego, zawarcia umowy
na pi�mie pod rygorem niewa¿no�ci, a ponadto wpisu do rejestru zasta-
wów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, umowa ta powinna okre�laæ m.in.
przedmiot zastawu w sposób odpowiadaj¹cy jego w³a�ciwo�ciom. Nie
bêdzie tu konieczne precyzyjne wyliczenie wszelkich sk³adników gospo-
darstwa rolnego, wystarczaj¹ce bêdzie wskazanie jego po³o¿enia, po-
wierzchni, profilu produkcji, szacunkowej warto�ci.
Prawo na gospodarstwie rolnym jest prawem na dobru niematerial-

nym, jednak przepisy wykonawcze do ustawy nie przewiduj¹ takiego
prawa na dobrach niematerialnych, dlatego te¿ w katalogu sposobu opisu
przedmiotu zastawu nale¿y pos³ugiwaæ siê wskazaniami z dzia³u H, obej-
muj¹cego inne przedmioty ni¿ te, dla których zasady opisu zawarte s¹
w dzia³ach A-G35.
Je¿eli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastawca mo¿e korzy-

staæ z przedmiotu zastawu zgodnie z jego spo³eczno-gospodarczym prze-
znaczeniem, powinien dbaæ o jego zachowanie w stanie nie gorszym ni¿
wynikaj¹cy z prawid³owego u¿ywania, a w wyznaczonym przez zastaw-
nika stosownym terminie obowi¹zany jest umo¿liwiæ zastawnikowi zba-
danie stanu przedmiotu zastawu (art. 11 ustawy).
W umowie ustanawiaj¹cej zastaw rejestrowy dopuszczalne jest za-

strze¿enie, ¿e w czasie trwania zastawu zastawca nie dokona zbycia lub
obci¹¿enia przedmiotu zastawu.Wrazie niewywi¹zania siê zastawcy z tego
zobowi¹zania, zastawnik mo¿e ¿¹daæ natychmiastowego zaspokojenia
wierzytelno�ci zabezpieczonej zastawem. Umowa zbycia lub obci¹¿enia
przedmiotu zastawu jest wówczas wa¿na, gdy osoba, z któr¹ zastawca

zabezpieczeñ transakcji gospodarczych, PPH 1997, nr 10, s. 20; J. M o j a k, D. P e l a k,
J.A. S i e k l u c k i, J. W i d ³ o,Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego, Lublin 1998,
s. 83 uwa¿aj¹, ¿e przedmiotem zastawu rejestrowego mo¿e byæ gospodarstwo rolne jako
zbiór rzeczy i praw stanowi¹cy ca³o�æ gospodarcz¹, ale z wy³¹czeniem dóbr mog¹cych
stanowiæ przedmiot hipoteki.

35 Zob. za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 15 pa�dzier-
nika 1997 r. w sprawie szczegó³owej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów
(Dz.U. Nr 134, poz. 892).
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zawar³ tak¹ umowê, by³a w dobrej wierze, tzn. w chwili zawarcia umowy
z zastawc¹ niewiedzia³a i przy zachowaniu nale¿ytej staranno�ci niemog³a
wiedzieæ o istniej¹cym zastrze¿eniu (art. 14 ustawy).
Zgodnie z art. 15 ustawy, ograniczone prawo rzeczowe powsta³e

pó�niej nie mo¿e byæ wykonywane z uszczerbkiem dla ustanowionego
wcze�niej zastawu rejestrowego. Oznacza to, moim zdaniem, ¿e ustano-
wienie zastawu rejestrowego na prawie na gospodarstwie rolnym powo-
duje bezskuteczno�æ wzglêdem zastawnika wszelkich ustanowionych
pó�niej ograniczonych praw rzeczowych i to zarówno na przedmiocie
zastawu, jak i na sk³adnikach gospodarstwa rolnego. Przepis ten, w od-
ró¿nieniu od art. 310 k.c., nie stanowi, ¿e ograniczone prawo rzeczowe
obci¹¿aæ ma przedmiot zastawu.
Ustawa oprócz s¹dowego postêpowania egzekucyjnego wprowadzi³a

inne sposoby zaspokojenia zastawnika36.
Zgodnie z art. 22 ustawy, umowa zastawnicza przewidywaæ mo¿e

zaspokojenie zastawnika poprzez przejêcie przez niego przedmiotu zasta-
wu rejestrowego, je¿eli przedmiotem tym jest m.in. prawo, którego war-
to�æ zosta³a �ci�le oznaczona w umowie zastawniczej. Prawem tym mo¿e
byæ równie¿ prawo na gospodarstwie rolnym. Zastawnik, chc¹c skorzy-
staæ z tego sposobu zaspokojenia, powinien zawiadomiæ zastawcê na
pi�mie o zamiarze przejêcia przedmiotu zastawu. Zastawca w terminie
7dni oddnia zawiadomieniamo¿ealbozaspokoiæ zastawnika, albowyst¹piæ
do s¹du z powództwem podwa¿aj¹cym istnienie lub wymagalno�æ za-
bezpieczonej wierzytelno�ci. Po up³ywie tego terminu zastawnik sk³ada
o�wiadczenie o przejêciu przedmiotu zabezpieczenia. Ustawa nie reguluje
formy o�wiadczenia. Poniewa¿ o�wiadczenie to prowadzi do przej�cia
prawa na gospodarstwie rolnym na zastawnika, powinno byæ z³o¿one w
formie wymaganej dla przeniesienia tego prawa, tzn. w formie pisemnej
z podpisem notarialnie po�wiadczonym, a je¿eli w sk³ad gospodarstwa
rolnego wchodzi nieruchomo�æ lub u¿ytkowanie wieczyste � w formie
aktu notarialnego.
Umowa zastawnicza mo¿e tak¿e przewidywaæ, ¿e zaspokojenie za-

stawnika nast¹pi poprzez sprzeda¿ przedmiotu zastawu rejestrowego

36 Zob. E.Wo c h, Pozaegzekucyjne sposoby zaspokajania zastawnika z przedmiotu
zastawu rejestrowego, Glosa 1999, nr 7, s. 5 i nast.; J. M u c h a, Zaspokojenie zastawnika
zastawu rejestrowego, Warszawa 2001, s. 163 i nast.
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w drodze przetargu publicznego, przeprowadzonego przez notariusza lub
komornika w terminie 14 dni od z³o¿enia przez zastawnika wniosku o
dokonanie sprzeda¿y. Jednak¿e Minister Sprawiedliwo�ci, który w roz-
porz¹dzeniu okre�liæ mia³ zasady, tryb i koszty przeprowadzenia tej
sprzeda¿y, stosownego rozporz¹dzenia dotychczas nie og³osi³.W zwi¹zku
z tym ten tryb zaspokojenia zastawnika na razie nie mo¿e byæ wykorzy-
stywany.
Do gospodarstwa rolnegomo¿e te¿mieæ,moim zdaniem, odpowiednie

zastosowanie art. 27 ustawy. W umowie zastawniczej zastrzec mo¿na,
¿e zaspokojenie zastawnika nast¹pi z dochodu, jaki przynosi przedsiêbior-
stwo (tu: gospodarstwo rolne), je¿eli jego sk³adnikiem jest przedmiot
obci¹¿ony zastawem rejestrowym. W takim przypadku umowa zastaw-
nicza wskazuje zarz¹dcê, który przejmuje zarz¹d przedsiêbiorstwem (go-
spodarstwem rolnym). Ponadto umowa zastawnicza mo¿e przewidywaæ
wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa (gospodarstwa rolnego) i zaspokojenie
zastawnika z czynszu dzier¿awnego.

VI. Wnioski

Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do konkluzji, ¿e gospodarstwo rolne
(a w³a�ciwie prawo na gospodarstwie rolnym) stanowiæ mo¿e dobry
przedmiot zabezpieczenia wierzytelno�ci. Powinien on byæ wykorzysty-
wany w praktyce. Obowi¹zuj¹cy stan prawny pozwala obci¹¿yæ zasta-
wem prawo na gospodarstwie rolnym. Dopuszczalno�æ zabezpieczenia
wierzytelno�ciprawemnagospodarstwie rolnymniewynika jednakexpressis
verbis z obowi¹zuj¹cych przepisów, lecz oparta jest na wyk³adni prze-
pisów dotycz¹cych gospodarstwa rolnego oraz przedsiêbiorstwa, dlatego
te¿ proponowane tu sposoby wykorzystania tego przedmiotu zabezpie-
czenia wierzytelno�ci w praktyce na razie nie wystêpuj¹. Ich upowszech-
nienie wymaga³oby zmian w ustawodawstwie. Przede wszystkim nale-
¿a³oby w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz w
przepisach wykonawczych do tej ustawy wskazaæ gospodarstwo rolne
(lub prawo na gospodarstwie rolnym) po�ród przyk³adowych przedmio-
tów, które mo¿na obci¹¿yæ zastawem rejestrowym. Wydaje siê, ¿e w³a-
�nie zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie jawne, ujawnionew powszech-
niedostêpnymrejestrze, by³bynajatrakcyjniejszymsposobemwykorzystania
prawa na gospodarstwie rolnym jako przedmiotu zabezpieczenia. Kon-
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sekwencj¹ tej zmianypowinnobyæuzupe³nienieprzepisówk.p.c. o regulacjê
dotycz¹c¹ egzekucji z gospodarstwa rolnego lub wyra�ne wskazanie, ¿e
do egzekucji tej stosuje siê przepisy o egzekucji z przedsiêbiorstwa.


