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KOMUNIKAT PRASOWY nr 70/07 

11 października 2007 r. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-117/06 

Möllendorf i Möllendorf-Niehuus  

UMOWA SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI NIE POWINNA ZOSTAC WYKONANA, 
JEZELI W OKRESIE MIEDZY ZAWARCIEM I WYKONANIEM TEJ UMOWY 

PRAWO WSPOLNOTOWE WPROWADZA OBOWIAZEK ZAMROZENIA 
FUNDUSZY KUPUJACEGO 

Dokonanie ostatecznego wpisu przeniesienia własności do księgi wieczystej, stanowiące 
warunek konieczny nabycia nieruchomości w Niemczech, jest zakazane, jeżeli nabywca figuruje 

w wykazie osób związanych Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami 

Zgodnie z prawem niemieckim nabycie własności nieruchomości nie wynika bezpośrednio z 
zawarcia między sprzedającym i kupującym umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, lecz 
do skuteczności tego nabycia niezbędne jest ponadto zawarcie przez obie strony porozumienia o 
przeniesieniu własności, jak również wpisanie tego przeniesienia do księgi wieczystej.  

G. i C. Möllendorf są właścicielkami nieruchomości zabudowanej położonej w Berlinie. W 
grudniu 2000 r., w formie aktu notarialnego, zgodziły się na sprzedaż tej nieruchomości trzem 
kupującym działającym łącznie. Umowa przewidywała ponadto, że cena sprzedaży powinna być 
przekazana sprzedającym przed dokonaniem ostatecznego wpisu przeniesienia własności do 
księgi wieczystej. 

Właściwy organ odmówił jednak dokonania ostatecznego wpisu przeniesienia własności z uwagi 
na to, że jeden z trzech kupujących figurował w wykazie osób, wobec których – z uwagi na ich 
powiązania z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami – prawo wspólnotowe nakazuje 
zamrożenie funduszy.  

Sąd rozpatrujący odwołanie od tej decyzji zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, 
czy przepisy rozporządzenia nr 881/20021 rzeczywiście ustanawiają zakaz dokonania wpisu 
przeniesienia własności na rzecz kupującego, którego nazwisko zostało, po zawarciu przez niego 
umowy sprzedaży, umieszczone w wykazie załączonym do rozporządzenia.  

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-
Kaida i Taliami. 



Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej. Stwierdził, że nieruchomość zabudowana stanowi 
zasób gospodarczy, który na podstawie rozporządzenia nie powinien być udostępniany osobom 
figurującym w wykazie. Dokonanie ostatecznego wpisu do księgi stanowi udostępnienie rzeczy 
nabywcy, jako że w prawie niemieckim dopiero po tej czynności nabywca ma prawo nie tylko 
do obciążenia nieruchomości hipoteką, ale także – i przede wszystkim – do jej zbycia. 

Trybunał orzekł, że zakaz dokonywania transakcji obowiązuje niezależnie od relacji 
ekonomicznej między umówionymi świadczeniami i bez względu na okoliczność, że liczne 
etapy transakcji zostały zakończone, zanim zakaz zaczął obowiązywać wobec kontrahenta. 

Stosowania zakazu nie podważają także jego konsekwencje na gruncie prawa krajowego. W tym 
względzie sąd krajowy miał wątpliwości, czy obowiązek zwrotu, jaki ciąży na sprzedających w 
przypadku braku wpisu przeniesienia własności do księgi wieczystej, jest zgodny z prawem. 
Trybunał uznał, że do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy ewentualny zwrot kwot 
uzyskanych przez sprzedające stanowi nieproporcjonalne naruszenie ich prawa własności. 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób 
Trybunału Sprawiedliwości. 

Dostępne wersje językowe : CS ES DE EL EN FR IT HU NL PL PT SK 

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-117/06  

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z 
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