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Rejent * rok 16 * nr 4(180)
kwiecieñ 2006 r.

Glosa

do postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 27 paŸdziernika
2004 r. IV CK 121/041

Nabycie nieruchomoœci rolnej przez Agencjê Nieruchomoœci Rol-
nych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592) mo¿e na-
st¹piæ przez zawarcie innej ni¿ sprzeda¿ umowy przenosz¹cej w³a-
snoœæ.

Glosowane orzeczenie zapad³o na tle nastêpuj¹cego stanu faktycznego.
Andrzej i Barbara ma³¿onkowie K. oraz wnioskodawca Ryszard L.

zawarli w dniu 31 grudnia 2002 r. w formie aktu notarialnego przed-
wstêpn¹ umowê przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci w celu zwolnie-
nia siê z zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy po¿yczki.

Poniewa¿ udzielona po¿yczka nie zosta³a w przepisanym terminie sp³a-
cona, w dniu 25 lipca 2003 r. zawarto w formie aktu notarialnego umowê
przeniesienia w³asnoœci w celu zwolnienia siê d³ugu, w której Ryszard L.,
dzia³aj¹cy w imieniu ma³¿onków K. i swoim w³asnym, na podstawie
uprzednio udzielonego pe³nomocnictwa oœwiadczy³, ¿e po¿yczka nie zosta³a
sp³acona, w zwi¹zku z czym w celu zwolnienia po¿yczkobiorców z d³ugu
przeniós³ na swoj¹ rzecz w³asnoœæ nieruchomoœæ roln¹ i prawo jej
wieczystego u¿ytkowania. W akcie notarialnym zawarty by³ wniosek
o dokonanie wpisów w³asnoœci i prawa wieczystego u¿ytkowania w od-
powiednich ksiêgach wieczystych, a tak¿e pouczenie notariusza o obo-
wi¹zku powiadomienia Agencji Nieruchomoœci Rolnych o zawartej umowie,
stosownie do treœci art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kszta³towaniu ustroju rolnego2.

1 OSNC 2005, nr 11, poz. 191.
2 Dz.U. Nr 64, poz. 592 (dalej: ustawa).
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S¹d rejonowy uzna³, ¿e opisana umowa przeniesienia w³asnoœci nie-
ruchomoœci rolnej jako umowa bezwarunkowa jest niewa¿na i odmówi³
dokonania wpisu. Stwierdzi³ mianowicie, ¿e w przedmiotowej sprawie
przys³ugiwa³o Agencji Nieruchomoœci Rolnych na podstawie art. 4 ust. 1
powo³anej wy¿ej ustawy prawo wykupu, do którego maj¹ odpowiednie
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a zatem strony winny za-
wrzeæ warunkow¹ umowê sprzeda¿y, pod warunkiem, ¿e Agencja Nieru-
chomoœci Rolnych nie skorzysta z prawa wykupu.

Stanowisko to podzieli³ w ca³ej rozci¹g³oœci s¹d okrêgowy, oddalaj¹c
wniesion¹ apelacjê.

Sprawa niniejsza na skutek wniesionej kasacji trafi³a do S¹du Najwy¿-
szego, który nie podzieli³ stanowiska s¹dów ni¿szej instancji i uchyli³
zaskar¿one postanowienia, przekazuj¹c sprawê do ponownego rozpozna-
nia.

Uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê, stwierdzi³, ¿e przewidziane w art. 3 ust. 4
ustawy prawo pierwokupu przys³uguj¹ce Agencji w przypadku sprzeda¿y
nieruchomoœci rolnej oraz przewidziane w art. 4 ust. 1 ustawy prawo
nabycia nieruchomoœci przez Agencjê w przypadku przeniesienia w³asno-
œci nieruchomoœci rolnej w wyniku zawarcia umowy innej ni¿ umowa
sprzeda¿y, do której stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego
dotycz¹ce prawa pierwokupu (art. 4 ust. 5), to dwie ró¿ne sytuacje
prawne.

Ju¿ samo rozró¿nienie tych sytuacji i uprawnieñ Agencji wskazuje, ¿e
nie s¹ one to¿same ani co do sposobu realizacji, ani co do skutków,
a zatem chodzi o dwie ró¿ne instytucje prawne, zaœ przepisy o prawie
pierwokupu nale¿y do prawa nabycia stosowaæ jedynie odpowiednio.

Jednoznaczna treœæ art. 4 ust. 1 ustawy wskazuje, ¿e prawo nabycia
s³u¿y Agencji w wypadku przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci rolnej
w wyniku zawarcia umowy innej ni¿ sprzeda¿, gdy¿ w przypadku sprzeda¿y
Agencji s³u¿y prawo pierwokupu. Niew¹tpliwe jest zatem, ¿e prawo nabycia
s³u¿y w przypadku zawarcia innej ni¿ sprzeda¿ umowy zobowi¹zuj¹co-
rozporz¹dzaj¹cej; prawo to s³u¿y bowiem w przypadku przeniesienia
w³asnoœci, a wiêc tylko w przypadku wywo³ania skutku rzeczowego.

Skoro art. 157 § 1 k.c. wyklucza mo¿liwoœæ zawarcia warunkowej
umowy przenosz¹cej w³asnoœæ nieruchomoœci, to zgodziæ siê nale¿y
z przewa¿aj¹cymi pogl¹dami doktryny, ¿e podstaw¹ do wykonania przez
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Agencjê prawa nabycia nieruchomoœci rolnej jest umowa bezwarunkowa
inna ni¿ sprzeda¿, powoduj¹ca przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci.
Wyklucza to stosowanie do prawa nabycia art. 597 § 1 k.c., dotycz¹cego
obowi¹zku zawarcia warunkowej umowy sprzeda¿y w razie przys³ugi-
wania prawa pierwokupu, a co za tym idzie, tak¿e art. 599 § 2 k.c.,
przewiduj¹cego skutek w postaci niewa¿noœci umowy bezwarunkowej,
gdy prawo pierwokupu przys³ugiwa³o z mocy ustawy Skarbowi Pañstwa.

Z tych wzglêdów nale¿y uznaæ, ¿e inna ni¿ sprzeda¿ umowa prze-
nosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci rolnej nie mo¿e byæ umow¹ zawart¹
pod warunkiem, ¿e Agencja nie skorzysta z prawa nabycia.

Umowa ta powinna bezwarunkowo przenosiæ w³asnoœæ nieruchomo-
œci rolnej na nabywcê, który staje siê jej w³aœcicielem, a odpowiednie
stosowanie do prawa nabycia przepisów kodeksu cywilnego o pierwo-
kupie oznacza, ¿e zgodnie z art. 598 § 1 k.c. nabywca powinien nie-
zw³ocznie zawiadomiæ Agencjê o zawarciu umowy i jej treœci, dorêczaj¹c
jej odpis. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, niezawiadomienie Agencji o za-
wartej umowie powoduje jej niewa¿noœæ. Stosownie do treœci art. 598
§ 2 k.c., Agencja mo¿e w ci¹gu miesi¹ca od otrzymania zawiadomienia
wykonaæ prawo nabycia, sk³adaj¹c w formie aktu notarialnego odpowied-
nie oœwiadczenie nabywcy nieruchomoœci, które powoduje przejœcie
w³asnoœci nieruchomoœci na Skarb Pañstwa.

Jeœli Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie skorzysta³a z okreœlonego
w art. 4 ust. 1 ustawy prawa nabycia nieruchomoœci rolnej, podstawê
wpisu nabywcy do ksiêgi wieczystej stanowi oprócz umowy przeniesie-
nia w³asnoœci nieruchomoœci tak¿e dowód dorêczenia Agencji zawiado-
mienia o umowie oraz jej oœwiadczenie, ¿e nie korzysta z prawa nabycia
albo up³yw miesiêcznego terminu do z³o¿enia, oœwiadczenia w tym przed-
miocie.

Stanowisko S¹du Najwy¿szego zawarte w tezie postanowienia, a zw³asz-
cza bardzo trafne i wnikliwe rozwa¿ania zawarte w uzasadnieniu zas³uguj¹
w pe³ni na aprobatê i maj¹ ogromne znaczenie zw³aszcza dla praktyki
notarialnej.

Podnieœæ bowiem wypada, ¿e stanowisko doktryny w tym zakresie
by³o rozbie¿ne, a judykatura nie mia³a okazji wypowiadaæ siê na ten temat,
z uwagi na stosunkowo krótki czas obowi¹zywania ustawy o kszta³to-
waniu ustroju rolnego.
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Zwolennikiem koncepcji, ¿e w przypadku zawierania innych umów
ni¿ sprzeda¿, dotycz¹cych nieruchomoœci rolnych, winny byæ zawierane
dwie umowy, tj. warunkowa umowa zobowi¹zuj¹ca do przeniesienia
w³asnoœci nieruchomoœci rolnej, pod warunkiem, ¿e Agencja Nierucho-
moœci Rolnych nie wykona prawa nabycia i umowa przenosz¹ca w³a-
snoœæ nieruchomoœci po uzyskaniu oœwiadczenia Agencji o rezygnacji
z prawa nabycia jest Z. Truszkiewicz. Twierdzi on, ¿e „[k]ieruj¹c siê
treœci¹ art. 4 ust. 5, który nakazuje do wykonywania prawa nabycia
stosowaæ odpowiednio przepisy k.c. dotycz¹ce prawa pierwokupu, nale¿y
przyj¹æ, ¿e umowy zobowi¹zuj¹ce do przeniesienia w³asnoœci inne ni¿
sprzeda¿ winne byæ równie¿ (tak jak sprzeda¿) zawierane pod warun-
kiem, ¿e Agencja nie wykona prawa nabycia”3. Stanowisko swoje uza-
sadnia wzglêdami celowoœciowymi, z uwagi na pewnoœæ obrotu4.

Odmienne zdanie ma R. Sztyk. Uwa¿a on, ¿e w przypadku przenie-
sienia w³asnoœci nieruchomoœci rolnej w wyniku zawarcia umowy innej
ni¿ umowa sprzeda¿y, Agencja dzia³aj¹ca w imieniu Skarbu Pañstwa mo¿e
z³o¿yæ oœwiadczenie o nabyciu tej nieruchomoœci za zap³at¹ równowar-
toœci pieniê¿nej. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy, do wykonania tego upraw-
nienia, nazywanego równie¿ prawem wykupu, stosuje siê odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego dotycz¹ce prawa pierwokupu. Zakres ich
jest zatem ograniczony do obowi¹zku zawiadomienia Agencji o mo¿liwo-
œci wykonania tego prawa w okresie 1 miesi¹ca od chwili otrzymania
zawiadomienia, na zasadach obowi¹zuj¹cych przy prawie pierwokupu.
Niezawiadomienie Agencji o sporz¹dzeniu umowy powoduje, stosownie
do art. 9 ust. 1 ustawy, jej niewa¿noœæ z mocy prawa ex tunc. W takiej
sytuacji sporz¹dzona jest umowa bezwarunkowa, zaœ w jej treœci powin-
no byæ zamieszczone wyjaœnienie o ewentualnym wykonaniu przez Agencjê
tego uprawnienia5.

Podkreœliæ zatem wypada, co ma ogromne znaczenie dla praktyki
notarialnej, która tak¿e dot¹d nie by³a jednolita, ¿e obecnie ka¿da umowa
o skutku rzeczowym, przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci rolnej na

3 Z. T r u s z k i e w i c z, Przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci rolnej w œwietle ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego, (cz. I), Rejent 2003, nr 11, s. 134.

4 Tam¿e, s. 135.
5 R. S z t y k, Podstawowe zasady kszta³towania ustroju rolnego, Rejent 2003, nr 5,

s. 35.
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nabywcê, winna byæ zawierana jako umowa bezwarunkowa, z zawartym
w niej pouczeniem, ¿e Agencja mo¿e skorzystaæ w terminie miesi¹ca
z przys³uguj¹cego jej prawa nabycia.

Podobnie jak prawo pierwokupu, równie¿ prawo nabycia przys³ugu-
j¹ce Agencji Nieruchomoœci Rolnych w przypadku zbycia nieruchomoœci
rolnej inn¹ umow¹ ni¿ sprzeda¿ jest niepodzielne, to znaczy, ¿e Agencja
wykonaæ go nie mo¿e w stosunku np. do jednej z dzia³ek wchodz¹cych
w sk³ad przedmiotowej nieruchomoœci. Z faktu, ¿e prawo nabycia jest
niepodzielne nie nale¿y jednak wyprowadzaæ b³êdnego wniosku, ¿e Agencja
nie mo¿e wykonaæ prawa nabycia w stosunku do udzia³u w nierucho-
moœci rolnej. Skorzystanie przez ni¹ z tego prawa jest w pe³ni skuteczne
i dopuszczalne.

Jak s³usznie zauwa¿a G. Bieniek6, prawo nabycia nie przys³uguje Agencji
w przypadku zrzeczenia siê przez w³aœciciela nieruchomoœci rolnej lub
udzia³u w niej, bowiem prawo nabycia stosuje siê w przypadku zawarcia
umowy, zaœ zrzeczenie siê jest jednostronn¹ czynnoœci¹ prawn¹.

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci
rolnej na nabywcê w wyniku zawarcia umowy innej ni¿ sprzeda¿, a wiêc
np. darowizny, zamiany, renty itp. powoduje, ¿e nabywca staje siê z mo-
mentem zawarcia umowy w³aœcicielem przedmiotowej nieruchomoœci. Po-
niewa¿ jest to umowa o skutku rzeczowym, przeto we wniosku wie-
czystoksiêgowym notariusz musi zawrzeæ wniosek o wpis w³asnoœci na
rzecz nowego nabywcy. Umowê tê, wraz z zawartym wnioskiem o wpis
w³asnoœci, notariusz musi przes³aæ do w³aœciwego s¹du w terminie trzech
dni od jej sporz¹dzenia, zgodnie z art. 92 § 4 pr. o not. Podstawê wpisu
nabywcy do ksiêgi wieczystej oprócz umowy przeniesienia w³asnoœci
nieruchomoœci stanowi tak¿e dowód dorêczenia Agencji zawiadomienia
o umowie oraz jej oœwiadczenie, ¿e nie korzysta z prawa nabycia albo
up³yw miesiêcznego terminu do z³o¿enia oœwiadczenia w tym przedmio-
cie.

Skutecznoœæ nabycia w³asnoœci przez nowego w³aœciciela uzale¿niona
jest od dwóch przes³anek: zawiadomienia Agencji o zawartej umowie
i up³ywu terminu do wykonania przez ni¹ prawa nabycia. Niezawiado-

6 G. B i e n i e k, Zrzeczenie siê w³asnoœci i innych praw rzeczowych, Rejent 2004,
nr 3-4, s. 36.
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mienie Agencji o przys³uguj¹cym jej prawie skutkuje niewa¿noœci¹ umo-
wy z mocy art. 9 ust. 1 ustawy. Oœwiadczenie Agencji o nieskorzystaniu
z prawa nabycia wzglêdnie up³yw miesiêcznego terminu do jego wyko-
nania powoduj¹, ¿e wpis w³asnoœci w ksiêdze wieczystej na rzecz no-
wego w³aœciciela mo¿e nast¹piæ dopiero po tym zdarzeniu. Sytuacja ta
przypomina potwierdzenie umowy przez osobê, w której imieniu zosta³a
zawarta (art. 103 § 1 k.c.).

Glosowane orzeczenie, tak bardzo przydatne dla praktyki notarialnej,
pozwoli ujednoliciæ tê praktykê i w przypadku zawierania umów prze-
nosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci rolnych innych ni¿ sprzeda¿, naka-
zuje zawsze sporz¹dzaæ umowy bezwarunkowe.

Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z podanych wy¿ej przyczyn zas³uguje
w pe³ni na aprobatê.

Adam Kosiba


