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Michał Niedośpiał

Glosa do postanowienia SN z 12 V 2016 r., IV CSK 477/151

Teza postanowienia ma następujące brzmienie:

„Spór wynikający z zarzutu któregokolwiek spadkobierców, że dokonane przez

spadkobiercę rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku bez zgody

pozostałych  spadkobierców  jest  bezskuteczne  na  podstawie  art.  1036  k.c.,  nie  jest

sporem  o  przynależność  określonego  przedmiotu  do  spadku  w  rozumieniu  art.  685

k.p.c.”.  

1.  Przedmiotem  glosy  jest  rozporządzenie  udziałem  w przedmiocie  należącym  do

spadku (art. 1036 k.c.). 

2. Można zobowiązać się do przeniesienia własności lub udziału we współwłasności

rzeczy,  która  stanowi  własność  innej  osoby.  Wtedy wykonanie  tego zobowiązania  będzie

polegało  na  nabyciu  własności  lub  udziału  we  współwłasności  tej  rzeczy  i  przeniesieniu

własności lub udziału we współwłasności (nabytego od osoby trzeciej) na nabywcę. Jeśli dana

osoba nie jest właścicielem lub współwłaścicielem rzeczy, to nie może zawrzeć  umowy o

przeniesienie własności  lub udziału we współwłasności  na rzecz nabywcy.  Może zawrzeć

tylko umowę zobowiązującą do przeniesienia własności lub udziału we współwłasności.

3. Nie sprzeciwia się temu zasada prawna, że nikt nie może przenieść więcej praw na

inną  osobę niż sam posiada (nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet).

Zasada  ta  dotyczy  bowiem  czynności  prawnych  rozporządzających  (np.  przeniesienia

własności lub udziału we współwłasności). Nie dotyczy ona zobowiązania do przeniesienia

własności  (lub  udziału  we  współwłasności).  Zasada  ta  nie  dotyczy  także  przeniesienia

posiadania,  gdyż  przedmiotem  czynności  rozporządzających  są  prawa  podmiotowe

majątkowe, natomiast – jak zgodnie przyjmuje się w doktrynie i w orzecznictwie – posiadanie

nie  jest  prawem  podmiotowym,  lecz  stanem  faktycznym  (art.  336  k.c.).  Stwierdzenia

przytoczone w tym akapicie są bezsporne w doktrynie i w orzecznictwie.

1 Orzeczenie opublikowane w OSNC Zbiór Urzędowy „A” 2018, poz. 12.
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4.  „Zasada  nemo  plus  iuris dotyczy  rozporządzeń,  nie  dotyczy  czynności

zobowiązujących do rozporządzenia”. „Jeżeli więc czynność zawiera rozporządzenie prawem.

którego rozporządzający nie ma (lub ma w mniejszym zakresie), nie wywołuje ona skutku

rozporządzającego.  Natomiast  do  czynności  zobowiązujących  przesłanka  ta  nie  jest

konieczna”.  „(…) Do rozporządzeń  odnosi  się  ogólna zasada,  iż  nikt  nie  może przenieść

więcej praw, niż sam posiada (nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet)”2.

5. Natomiast paremia rzymska nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse

habet nie  stanowi  sama  przez  się  dostatecznej  podstawy  do  uznania  nieważności

rozporządzenia prawem, którego podmiot nie ma. W przypadku takim – w razie braku normy

szczególnej  –  czynność  prawna  jest  ważna,  aczkolwiek  nie  wywoła  w  zasadzie  skutku

rozporządzającego3.  Czyli nawet jeśli nie zostałby wywołany skutek rozporządzający umowy

lub ugody sądowej w postaci przeniesienia prawa własności lub udziału we współwłasności,

to i tak umowa lub ugoda sądowa byłaby ważna. 

6. „Czynnością  prawną  rozporządzającą  – albo krótko rozporządzeniem – jest taka

czynność prawna, której celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, obciążenie albo

zniesienie prawa majątkowego”4.

7. Kilka ogólnych uwag na tle art. 1036 k.c. wyjaśniających. Zgodnie w literaturze

przyjmuje się,  że przepis  ten nie  statuuje  nieważności  bezwzględnej,  lecz  bezskuteczność

względną z mocy prawa (poza sporem). „Względnie bezskuteczne są takie czynności prawne,

które  tylko  w  stosunku  do  oznaczonych  osób   nie  wywołują  zamierzonych  skutków

prawnych, względem innych zaś są w pełni skuteczne. Bezskuteczność względna następuje

albo ipso iure (np. art. 1036 k.c.) (…) albo z mocy orzeczenia sądowego (np. art. 527 k.c.)”5.

Prawo przewiduje dla czynności prawnych cztery możliwe różne sankcje prawne, nieważność

bezwzględną  (np.  art.  58  k.c.),  nieważność  względną  (np.  art.  88  k.c.,  błąd  lub  groźba),

bezskuteczność zawieszoną albo bezskuteczność względną. Jest bezsporne, że art. 1036 k.c.

2 Z. Radwański, System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2002, s. 185 nb. 53,

52.

3 Por. orz. SN z 18 XII 1996 r. I CKN 27/965, OSN 1994, nr 4, poz. 43 i orz. SN z 11 XII 1992 r. II CKN 96/98, OSN 
1999, nr 5, poz. 98” (Z. Radwański, przyp. 1 s. 231, jw., SPP).

4 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,  Prawo cywilne – zarys części ogólnej, wydanie 3, Warszawa 2018, s.

327.

5 A. Wolter, J. Ignatowicz, K, Stefaniuk, Prawo cywilne - zarys części ogólnej, 3. wydanie, Warszawa 2018, s. 
423.
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nie przewiduje nieważności bezwzględnej, lecz bezskuteczność względną z mocy prawa (ex

lege, ipso iure). Natura tej bezskuteczności na tle art. 1036 k.c. jest jednolicie ujmowana w

literaturze.  Jest  bezsporne,  że  „art.  1036  k.c.  nie  dotyczy  czynności  prawnych

zobowiązujących  do  rozporządzenia  udziałem”.  „Jest  to  bezskuteczność  względna,  która

następuje z mocy samego prawa. Według ustalonego poglądu doktryny polega ona na tym, że

dział spadku można przeprowadzić w taki sposób, jakby rozporządzenia takiego nie było”.

„Nabywca  udziału  w  rzeczy  spadkowej  uzyskuje  przymiot  współwłaściciela,  nawet  jeśli

zbycie  nastąpiło  bez  zgody  jednego  ze  spadkobierców”6.  Art.  1036  k.c.  nie  dotyczy

przeniesienia  posiadania,  bo  nie  jest  to  czynność  prawna  rozporządzająca  prawem

podmiotowym, lecz jest to czynność  faktyczna7. „Dodajmy, że w stosunku do pozostałych

spadkobierców  oraz  osób  trzecich,  np.  wierzycieli  spadku,  rozporządzenie  udziałem  w

przedmiocie  należącym  do  spadku  jest  w  pełni  skuteczne.  W  wyniku  wykonania  tego

uprawnienia  np.  nabywca  nieruchomości  będzie  musiał  ustąpić  temu  ze  spadkobierców,

któremu nieruchomość ta w wyniku działu spadku przypadła”8. 

8. Jeśli osoba jest współwłaścicielem rzeczy, np. małżonek, a zbywa całą rzecz (bez

zgody np. współmałżonka), to w doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że taką

umowę  należy traktować  jako zbycie  udziału we współwłasności  rzeczy,  który tej  osobie

przysługuje9. 

9.  W art.  1036 k.c.  potrzebna jest  zgoda współwłaściciela  (współspadkobiercy)  na

rozporządzenie udziałem we współwłasności. Jak zgodnie przyjmuje się w literaturze stosuje

się tu art. 63 k.c. Zgoda ta zatem może być udzielona przed, w trakcie lub po rozporządzeniu

udziałem (ma ona moc wsteczną, ex tunc,  od dnia rozporządzenia), bez żadnego ograniczenia

czasowego. Zatem zgoda ta może być udzielona również w dziale spadku, gdyby zachodziła

w ogóle taka potrzeba.

10. Na tle art. 1036 k.c. możliwe są teoretycznie dwie koncepcje prawne, pierwsza, że

art. 1036 k.c. dotyczy tylko rozporządzenia udziałem w rzeczy na rzecz osoby trzeciej (nie

6 E. Drozd, w: System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe (praca zbiorowa pod red. J. St. Piątowskiego), 
Ossolineum 1986, s, 440, 441, 442.
7 Podobnie M. Kłos, w: System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe (pod red. B. Kordasiewicza), s. 816-
824, tenże, Wspólność majątku spadkowego, Warszawa 2004, s. 97-131.

8 M. Kłos, jw., SPP, t. 10, s. 821). Por. także J. St. Piątowski,  Prawo spadkowe, Warszawa 2011, s. 193-194; J.

Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1971, s. 210, 211.

9 Por. np. obszerną literaturę i orzecznictwo zestawione przez M. Kłosa, jw., SPP, t. 10, s. 817 przyp. 76. 
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będącej  współspadkobiercą  tej  rzeczy  spadkowej),  druga,  że  dotyczy  on  każdego

rozporządzenia  (obojętnie  czy  na  rzecz  osoby  trzeciej  czy  na  rzecz  współspadkobiercy).

Trafne jest stanowisko pierwsze, takie też jest założenie  (ratio legis) tego przepisu prawnego,

ma  on  nie  dopuścić  do  udziału  w  spadku  osoby  obce,  czyli  trzecie,  nie  będące

współspadkobiercami  tej  rzeczy.  Przy  przyjętym  stanowisku  pierwszym,  skoro

rozporządzenie  udziałem  miało  miejsce  między  współspadkobiercami,  to  w  ogóle  nie

stosowano by art. 1036 do tego przypadku. W literaturze prawniczej nie dostrzeżono tych

dwóch stanowisk prawnych (milczenie).

11.  W literaturze i orzecznictwie jest zgodnie przyjęte, że jeżeli Sąd badał ważność

ugody sądowej i stwierdził, że ta ugoda jest ważna, to nie można ponownie badać  tego w

kolejnym postępowaniu, tu nie można tego ponownie badać w dziale spadku10. Prowadzi to

do oddalenia takiego wniosku (powództwa).

12.  Umowa notarialna lub ugoda sądowa ma pełną moc dowodową (np. art. 244, 252,

246, 247 k.p.c.). Jest w niej wyraźnie stwierdzone, że strony złożyły ustne oświadczenia woli

o treści  zaprotokołowanej  w tej  umowie lub ugodzie.  Jest  też  wzmianka,  że protokół  ten

został  odczytany  i  przez  nich  podpisany.  Nie  można  przy  pomocy  innych  środków

dowodowych,  w  tym  przesłuchania  wyłącznie  samej  wnioskodawczyni,  obalać  tej  ugody

sądowej. Jest to dokument urzędowy, który ma pełną moc dowodową. Sąd i notariusz jest

osobą godną zaufania i publiczną (urzędową)11. 

13. Akt notarialny czy ugoda sądowa jest dokumentem urzędowym (art. 244, 252, 247,

246  k.p.c.).  Jest  to  dokument  konstytutywny  (zawiera  oświadczenia  woli).  Strona,  która

zaprzecza  prawdziwości  dokumentu  urzędowego  albo  twierdzi,  że  zawarte  w  nim

oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna

okoliczności  te udowodnić  (art.  252 k.p.c.).  Z powołanego przepisu co najmniej wynikają

(dwa)  domniemania  prawne:  autentyczności  i  zgodności  z  prawdą  (prawdziwości  treści)

dokumentu  urzędowego  (ugody  sądowej,  aktu  notarialnego).  Ciężar  dowodu,  wskutek

10 Por. np. M. Pyziak-Szafnicka, System prawa prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa (praca 
zbiorowa pod red. J. Panowicz-Lipskiej), Warszawa 2004, s. 887 wraz z orzecznictwem SN zestawionym w 
przypisie 166 s. 887.

11 Bliżej  pełną  moc  dowodową  testamentu  notarialnego,  a  tym  samym  także  ugody  sądowej  i  aktu

notarialnego  (dokumentu urzędowego) objaśnia Michał Niedośpiał w swojej monografii pt. „Testament jako

dokument  prawny (zagadnienia  dowodowe  i  procesowe  testamentu)”,  Kraków  2002  (2018),  700  stron

maszynopisu (praca nie publikowana), zwłaszcza s. 82-430.
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działania art. 252 k.p.c., jest odwrócony (w porównaniu z art. 232 k.p.c. , art. 6 k.c.). Osoba,

która powołuje się na ważność aktu notarialnego lub ugody sądowej nie musi dowodzić ich

autentyczności ani zgodności treści tego dokumentu urzędowego z prawdą. Są one objęte co

najmniej domniemaniami z art. 252 k.p.c. Ciężar dowodu nieautentyczności i niezgodności z

prawdą  treści  aktu  notarialnego  lub  ugody  sądowej  obciąża  stronę  (osobę)  zaprzeczającą

autentyczności lub prawdziwości treści ugody sądowej czy aktu notarialnego, z wszystkimi

stąd  płynącymi  skutkami  prawnymi.  W  razie  nieprzeprowadzenia  przez  stronę  (osobę)

zaprzeczającą  autentyczności  i  prawdziwości  treści  ugody  sądowej  czy  aktu  notarialnego

dowodu  na  te  okoliczności,  czyli  nieudowodnienia  swych  twierdzeń  przez  stronę

zaprzeczającą  przyjmuje  się,  że  z  punktu  prawa  ugoda  sądowa  czy  czynność  prawna

stwierdzona aktem notarialnym jest ważna. 

14. Dalsze mocniejsze skutki  prawne dowodowe wynikają  z  zastosowania art.  247

k.p.c. do aktu notarialnego lub  ugody sądowej. Art. 247 k.p.c. ma zastosowanie także do

ugody  sądowej.  Ograniczenia  dowodowe,  o  których  mowa  w  art.  247  k.p.c.,  dotyczą

wszystkich osób – np. jej stron, osób trzecich. Takie jest prawdziwe stanowisko. Wniosek taki

należy wyprowadzić w drodze wykładni prawa, w tym m.in. wykładni  art. 247 k.p.c.

15. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek dowodów, np. ze świadków lub

przesłuchania stron, przeciwko lub ponad osnowę aktu notarialnego lub ugody sądowej (arg. z

art.  247 k.p.c.).  Stosuje  się  zatem art.  247 k.p.c.  Takie  jest  prawdziwe stanowisko w tej

mierze.  W tej  sprawie  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  jakichkolwiek  dowodów,  np.  ze

świadków  lub  z  przesłuchania  stron  na  okoliczności,  że  strona  nie  złożyła  ustnego

oświadczenia woli o treści, która jest w protokole ugody sądowej lub w akcie notarialnym

oraz  że  inna  była  treść  oświadczenia  strony.  Sąd  na  podstawie  żadnych  środków

dowodowych, w tym przesłuchania stron i świadków nie może czynić takich odmiennych od

ugody sądowej i aktu notarialnego ustaleń. Jeśli w akcie notarialnym lub ugodzie sądowej jest

wyraźnie powiedziane, że strony złożyły ustnie oświadczenia woli, które są w treści protokołu

sądowego ugody lub akcie notarialnym, to tego przy pomocy żadnych środków dowodowych

nie można obalić (podważyć).

16. Trafne jest  również  orzeczenie SN z 9 VI 1962 r.,  które zachowało pełną  moc

także  na  tle  obecnych  przepisów  k.p.c.  z  1964  r.  (ustalone  stanowisko  doktryny  i

orzecznictwa): „W myśl art. 256 k.p.c. [art. 247 k.p.c. z 1964 r. – M.N.] niedopuszczalny jest

między uczestnikami danej czynności dowód ze świadków i z przesłuchania stron przeciwko

osnowie  lub  ponad  osnowę  dokumentu.  Dowodami  tymi  nie  mogłaby  żadna  ze  stron
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dowodzić, że danego oświadczenia nie złożyła albo że złożone przez nią oświadczenie miało

inną treść (szerszą, węższą lub odmienną). Natomiast kwestia, czy to, co strona oświadczyła

w dokumencie, jest prawdą, jest zagadnieniem, którego art. 256 k.p.c. [art. 247 k.p.c. z 1964 r.

– M.N.] w ogóle nie dotyczy”12. 

17.  Zgodnie z ustalonym stanowiskiem doktryny i  orzecznictwa ugoda sądowa ma

moc aktu notarialnego, który też  jest dokumentem urzędowym, dotyczy to np. formy aktu

notarialnego do przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 k.c.), o którym mowa wyżej.

18. Ugoda sądowa jest umową (czynnością prawną dwustronną).

19.  Wniosek:  ugoda  sądowa  czy  akt  notarialny  są  ważne.  Mają  one  pełną  moc

dowodową. Są niepodważalne.  

20.  „Przez ugodę  strony czynią  sobie  wzajemne ustępstwa w zakresie  istniejącego

między  nimi  stosunku  prawnego  w  tym  celu,  aby  uchylić  niepewność  co  do  roszczeń

wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo uchylić spór istniejący lub

mogący powstać” (art. 917 k.c.). Przedmiotem ugody mogą być prawa istniejące lub przyszłe.

21. Do wykonania i niewykonania  ugody stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w

tym o wykonaniu i niewykonaniu zobowiązań, np. odpowiedzialności odszkodowawczej art.

471  i  nast.  k.c.  W  razie  uznania   ugody  sądowej  za  nieważną  odpowiedzialność

odszkodowawczą  względem uczestników postępowania  ponosiłby  także  Skarb  Państwa  –

statio fisci (prezes sądu). Byłaby to odpowiedzialność obiektywna, niezależna od winy Skarbu

Państwa (np. winy w wyborze lub nadzorze) i niezależna od winy sędziego (funkcjonariusza

państwowego).  Nadto sędzia,  który dokonał  tej  ugody,  ponosiłby nadto odpowiedzialność

odszkodowawczą  (art.  415  k.c.  na  zasadzie  winy).  Odpowiedzialność  Skarbu  Państwa  i

sędziego (funkcjonariusza państwowego) byłaby solidarna (art. 441 k.c.).

22.  Na  tle  dziedziczenia  przedmiotu  należącego  do  spadku  potrzebna  jest  zgoda

współspadkobierców  na  rozporządzenie  udziałem  w  tym  przedmiocie  (art.  1036  k.c.).

Takiego wymogu nie ma w art. 198 k.c. (zwykła współwłasność, inna niż dziedziczenie lub

ustała wspólność małżeńska majątkowa). W przypadku udziału w przedmiocie należącym do

majątku wspólnego, po ustaniu tej wspólności, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka na

rozporządzenie udziałem w przedmiocie, który należał do majątku wspólnego (art. 46 k.r.op.

12 Orz. SN z 9 VI 1962 r. 4 CR 758/61, OSNCP 1963, z. 6, poz. 136.
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w zw. z art. 1035, 1036 k.c.). Do zbycia udziału w całym spadku nie jest potrzebna zgoda

współspadkobierców (art. 1051-1057 k.c.). Jakie jest uzasadnienie art. 1036 k.c. Spadek jest

dziedziczony między współspadkobiercami, którymi najczęściej są osoby spokrewnione lub

bliskie.  W  przyszłości  ma  dojść  do  działu  spadku.  Dopuszczenie  do  przedmiotów

wchodzących w skład spadku osób trzecich (które nie są  spadkobiercami), wywoływałoby

różnorodne   komplikacje  prawne.  Aby  ich  uniknąć,  ustawa  przewiduje  wymóg  zgody

współspadkobierców.

23. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest trafne.

Michał Niedośpiał


