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Michał Niedośpiał

Glosa do post. SN z 16 IX 2016 r. IV CSK 763/151

Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie:

„W  postępowaniu  o  podział  majątku  wspólnego  po  ustaniu  wspólności

majątkowej małżeńskiej sąd nie może przyznać uczestnikowi prawa majątkowego bez

jego zgody i zasądzić od niego spłaty na rzecz innego uczestnika”.

1.  Stan  faktyczny  glosowanego  postanowienia  był  następujący.  Toczyło  się

postępowanie  o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej.

Ostatecznie żaden z małżonków nie wyraził zgody na przejęcie części lub całego majątku (w

ostatnim  przypadku  w zamian  za  spłatę).  Sąd  Rejonowy przyznał  cały  majątek  wspólny

jednemu z  małżonków w zamian  za  spłatę  na  rzecz  drugiego  małżonka.  Sąd  Okręgowy

apelację  oddalił.  SN  rozpoznając  skargę  kasacyjną,  uchylił  zaskarżone  postanowienie  i

sprawę  przekazał  do  ponownego  rozpoznania.  SN  stwierdził,  że  na  przejęcie  majątku

wspólnego lub przyznanie części fizycznej tego majątku musi być zgoda tego małżonka. Jeśli

żaden  z  małżonków nie  chce  otrzymać  w  naturze  majątku,  to  trzeba  zastosować  podział

cywilny (sprzedaż egzekucyjna rzeczy i podział kwoty pieniężnej). Zagadnienie prawne glosy

sprowadza  się  do  pytania,  czy  na  przyznanie  prawa  majątkowego  musi  być  zgoda  tego

małżonka (współwłaściciela, współspadkobiercy). Glosa dotyczy zniesienia współwłasności,

w tym wymogu zgody współwłaściciela na przyznanie mu całej lub części fizycznej rzeczy.

2. Dalej będzie mowa o zniesieniu współwłasności, ale to, co zostanie powiedziane o

zniesieniu współwłasności, ma odpowiednie zastosowanie do działu spadku (art. 1035 i 1070

k.c. w zw. z art. 210-218 k.c., art. 688 k.p.c. w zw. z art. 617 i nast. k.p.c.) oraz do podziału

majątku wspólnego małżonków (art. 46 k.r.op. w zw. z art. 1035 i nast. i art. 210-218 k.c. oraz

art. 567 § 3 k.p.c. w zw. z art. 688 i art. 617 i nast. k.p.c.), gdyż przepisy te, w kwestiach w

nich  nie  uregulowanych,  odsyłają  do  zniesienia  współwłasności.  Jest  to  uproszczenie

techniczne,  redakcyjne,  aby  wypowiedzi  były  krótkie,  a  nie  rozbudowane.  Wprawdzie

orzeczenie zapadło na tle podziału majątku wspólnego małżonków, ale ma ono zastosowanie

odpowiednie także na tle działu spadku i zniesienia współwłasności.

1 Orzeczenie opublikowane w OSNC Zbiór Dodatkowy „B” 2018, poz. 26.
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3.  Są  dwa  tryby  zniesienia  współwłasności:  umowny  (umowa  o  zniesienie

współwłasności)  i  sądowy  (w  drodze  postępowania  o  zniesienie  współwłasności).  Jeśli

przedmiotem zniesienia współwłasności  jest  nieruchomość,  to musi być  zachowana forma

aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). Umowny tryb zniesienia współwłasności może

być  także  w  drodze  ugody  przed  sądem  (w  postępowaniu  pojednawczym  lub  w  toku

postępowania  o  zniesienie  współwłasności).  Ugoda  sądowa  spełnia  wymóg  formy  aktu

notarialnego (ustalone stanowisko doktryny i  orzecznictwa,  ekwiwalentna  forma).  Są  trzy

zasadnicze sposoby sądowego zniesienia współwłasności: a) przez podział fizyczny rzeczy (z

ewentualnym wyrównaniem udziałów w drodze  dopłat)  –  art.  211,  213 k.c.,  b)  przejęcie

rzeczy  przez  jednego  (lub  niektórych)  współwłaściciela  w  zamian  za  spłaty  na  rzecz

pozostałych współwłaścicieli – art. 212 § 2 cz. I, art. 214 § 1, 2, art. 216, 215 k.c.), c) podział

cywilny  (przez  sprzedaż  rzeczy  w drodze  postępowania  egzekucyjnego  i  podział  między

współwłaścicieli kwoty uzyskanej ze sprzedaży) – art. 212 § 2 cz. 2 cz. II, art. 214 § 3, 4 k.c. 

Zniesienie  współwłasności  w  drodze  umowy  może  nastąpić  w  drodze  podziału

fizycznego lub przejęcia rzeczy przez jednego ze współwłaściciela w zamian za spłaty. Nie

jest  jasne  w  literaturze,  czy  dopuszczalny  jest  podział  cywilny  (umowny),  trzeci  sposób

wskazany wyżej. To, że współwłaściciele mogą sprzedać rzecz osobie trzeciej z wolnej ręki i

podzielić się uzyskaną w ten sposób kwotą pieniężną nie ulega wątpliwości. Natomiast nie

jest  jasne  w  literaturze,  czy  dopuszczalny  jest  podział  cywilny,  tak  jak  to  jest  w  trybie

sądowym (przez sprzedaż rzeczy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego w drodze

postępowania egzekucyjnego i podział uzyskanej w ten sposób kwoty). Tytuły egzekucyjne są

określone wyczerpująco w ustawie (art. 777 k.p.c.). Wśród nich są orzeczenia sądowe oraz

ugody sądowe, a także akty notarialne (art. 777 pkt 4-6 k.p.c.). Problem prawny sprowadza

się do pytania, czy akt notarialny w zakresie zniesienia współwłasności w drodze podziału

cywilnego może być tytułem egzekucyjnym (art. 777 pkt 4-6 w zw. z art. 1066-1071 k.p.c.,

które odsyłają do egzekucji z nieruchomości, art. 1066 k.p.c.). M.zd. nie jest to dopuszczalne.

Rzecz może jednak być dyskusyjna.

Każdy  z  tych  dwóch  trybów  i  trzech  sposobów  zniesienia  współwłasności  ma

określone zalety i wady. Nie jest to przedmiotem niniejszej analizy. Najmniej przydatny i

popularny jest  podział  cywilny.  Ma on w zasadzie same wady,  a  mało zalet.  Nie jest  on

uzasadniony w sensie ekonomicznym. Cena uzyskana ze sprzedaży egzekucyjnej jest z reguły

niższa niż rynkowa, potrąca się z niej także koszty egzekucji (np. oszacowania rzeczy przez

biegłego,  koszty  komornicze).  Współwłaściciele  tracą  prawo własności,  nabywa  je  osoba
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trzecia. Sposób ten wchodzi w grę najczęściej wtedy, gdy żaden ze współwłaścicieli nie chce

przejąć rzeczy w zamian za spłaty. Są dwa sposoby podziału cywilnego w drodze sprzedaży

egzekucyjnej, Po pierwsze, w postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do

współwłaścicieli  sąd rozstrzygnie  o  wzajemnych roszczeniach  współwłaścicieli  i  podziale

kwoty, która zostanie uzyskana przy sprzedaży albo po drugie, sąd tylko zarządzi sprzedaż,

odkładając  rozstrzygnięcie  o  wzajemnych  roszczeniach  współwłaścicieli  oraz  o  podziale

sumy  uzyskanej  ze  sprzedaży  do  czasu  jej  przeprowadzenia  (art.  625  k.p.c.).  W  toku

sprzedaży  stosownie  do  przepisów  kodeksu  postępowania  cywilnego  rzecz  przejąć  może

także współwłaściciel2. Niektórzy, nietrafnie, są odmiennego zdania (według nich rzecz nabyć

może tylko osoba trzecia nie będąca współwłaścicielem)3.

Współwłaściciele  mogą  wyjść  ze  współwłasności  także  w  inny  sposób  niż  przez

zniesienie współwłasności, a to przez sprzedaż lub darowiznę udziałów we współwłasności na

rzecz jednego ze współwłaścicieli. Nie jest to zniesienie współwłasności, lecz zwykła umowa

sprzedaży lub darowizny z wszelkim stąd płynącymi skutkami prawnymi, np. podatkowymi i

reżimu prawnego tych czynności.

4.  Sądowe  zniesienie  współwłasności  może  być  na  zgodny  wniosek  wszystkich

współwłaścicieli lub w braku takiej zgody (art. 622 k.p.c.). Jeśli wskazane zniesienie zgodne

współwłasności jest zgodne z prawem, to sąd uwzględni ten wniosek, chyba że byłoby to

sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszało w sposób rażący interes

osób uprawnionych (art. 622 § 2 k.p.c.). Umowne zniesienie współwłasności zawsze wymaga

zgody wszystkich  współwłaścicieli,  bez  względu na  wysokość  ich  udziałów.  Brak  zgody

choćby jednego ze współwłaścicieli wyłącza umowne zniesienie współwłasności, można ją

znieść tylko w drodze sądowego zniesienia współwłasności na wniosek co najmniej jednego

ze współwłaścicieli.

5.  W  jakiej  kolejności  następują  sądowe  sposoby  zniesienia  współwłasności.  W

pierwszej kolejności dokonuje się podziału fizycznego, a gdyby to było niedopuszczalne, to w

drugiej  kolejności  następuje przejęcie całej  rzeczy przez jednego ze współwłaścicieli  (lub

niektórych) w zamian za spłaty, a gdyby i to było niedopuszczalne, to następuje w trzeciej

kolejności  podział  cywilny.  Taka  jest  kolejność  zniesienia  współwłasności.  Oczywiście

2 Tak np. A. Stempniak, Postępowanie o dział spadku, Warszawa 2006, s. 340-341. 
3 Tak np.  J.  Kremis,  w:  System prawa prywatnego,  t.  10, Prawo spadkowe (red.  B.  Kordasiewicz),  wyd.  3,
Warszawa 2015, s. 888.
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obowiązuje  ona  wtedy,  gdy  nie  ma  zgody  między  wszystkimi  współwłaścicielami.  Jeśli

wszyscy współwłaściciele  są  zgodni,  to  mogą  dokonać  tego zniesienia  współwłasności  w

dowolnej kolejności, np. dokonać w pierwszej kolejności przez przejęcie całej rzeczy przez

jednego ze współwłaścicieli w zamian za spłaty albo przez podział cywilny. Podział cywilny

wchodzi  w  grę  wówczas,  gdy  nie  jest  możliwe  dokonanie  zniesienia  współwłasności  w

pierwszy i drugi sposób (np. brak przesłanek rolnych określonych w art. 213 i 214 k.c. co do

zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej). Jeśli żaden ze współwłaścicieli nie wyraża

zgody na przejęcie rzeczy, to następuje podział cywilny (można jednak wtedy cofnąć wniosek

o zniesienie współwłasności, i nie dopuścić wtedy do podziału cywilnego).

Każdy ze  współwłaścicieli  może  żądać,  ażeby zniesienie  współwłasności  nastąpiło

przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotna zmianę

rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości (art. 211 k.c.).

Podział fizyczny gospodarstwa rolnego reguluje art. 213 k.c. (przepis szczególny, lex

specialis do art. 211 k.c.).

Szczególnym  typem  (rodzajem)  podziału  fizycznego  rzeczy  jest  ustanowienie

odrębnej  własności  lokali.  Jeżeli  nie  jest  dopuszczalne  ustanowienie  odrębnej  własności

lokali, to sąd pozostawia nieruchomość we współwłasności4.

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli (lub niektórzy) nie wyraża zgody na podział fizyczny,

a chce przejąć on całą rzecz, to takie stanowisko nie jest zgodne z prawem. Sąd mimo to musi

dokonać  podziału fizycznego.  Jeśli  taki  współwłaściciel  nie  chce  jednak  otrzymać  swego

udziału w naturze, to go nie może otrzymać.

Rzecz, która nie daje się  podzielić, może być  przyznana stosownie do okoliczności

jednemu ze współwłaścicieli  z obowiązkiem spłaty pozostałych. Ustawa nie określa bliżej

sformułowania  „rzecz,  która  nie  daje  się  podzielić”.  Należy sądzić,  że  przesłanka  ta  jest

sprecyzowana w art. 211 (i art. 213) k.c. (por. wyżej). Jeżeli rzecz można podzielić, to należy

dokonać  podziału  fizycznego  (w  pierwszej  kolejności)  i  współwłaściciele  mają  do  tego

prawo, a sąd ma taki obowiązek prawny. Jeżeli możliwe jest wydzielenie tylko części rzeczy

dla  jednego  (lub  niektórych)  współwłaścicieli,  to  należy  to  uczynić  także  w  pierwszej

kolejności  (przed  przejęciem  całej  rzeczy  przez  jednego  ze  współwłaścicieli  i  przed

4 Art. 11 ust. 3 ustawy z 24 VI 1994 r. o własności lokali (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 716, zm. z 2018 r., poz. 
1496 i 1506).
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podziałem  cywilnym).  Wprawdzie  art.  212  §  2  k.c.  wylicza  oba  sposoby  równolegle

(przejęcie  rzeczy  albo  podział  cywilny),  ale  w  drodze  wykładni  ustawy  należy  dojść  do

wniosku, że przejęcie rzeczy ma pierwszeństwo przed podziałem cywilnym. Istnieje wtedy

obowiązek prawny uiszczenia spłat (art. 212 § 2 cz. I, § 3, art. 216 k.c.). Współwłaściciel

może jednak zrzec się spłat lub wyrazić zgodę na spłaty obniżone. Spłaty następują według

szacunku rzeczy według cen rynkowych. Spłaty z gospodarstwa rolnego mogą być przez sąd

obniżone (na zasadach określonych w art. 216 k.c.), nawet w braku zgody współwłaściciela.

Spłaty mogą być rozłożone na raty do lat 10 (art. 212 § 3 zd. 1, 2 k.c.) lub można odroczyć

termin ich płatności (art. 212 § 3 zd. 3 k.c.). Można sądzić, że spłaty przyznaje się z urzędu.

Nie  musi  być  wniosek  o  nie.  Można  się  ich  jednak  zrzec  całkowicie  lub  częściowo,  jak

powiedziano  wyżej,  wymaga  to  jednak  takiego  oświadczenia  współwłaściciela,  który  ma

otrzymać  takie spłaty, stanowisko innych współwłaścicieli w tym punkcie nie jest istotne.

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli chce nadmiernych spłat (np. jego udział odpowiada 100 000

zł, a on chce otrzymać 500 000 zł), to takie stanowisko nie wiąże sądu, jest bez znaczenia

prawnego, sąd je pomija i przyznaje mu spłatę w wysokości prawdziwej (100 000 zł).

Jeżeli rzecz nie daje się podzielić, ani nie może jej przejąć jeden ze współwłaścicieli w

zamian za spłaty, to następuje podział cywilny (art. 212 § 2 cz. II k.c.). Sprzedaż rzeczy sąd

zarządzi  również  w  wypadku  niewyrażenia  zgody  przez  żadnego  ze  współwłaścicieli  na

przyznanie mu rzeczy (art. 214 § 3 k.c. ma zastosowanie nie tylko do gospodarstwa rolnego,

lecz także do innych rzeczy). Powstaje pytanie, czy w przypadku, gdy współwłaściciel chce

przejąć  całą  rzecz,  lecz  nie  ma środków finansowych na uiszczenie  spłat,  to  sąd na jego

wniosek przyzna mu mimo to całą rzecz, czy też zastosuje podział cywilny (sprzedaż rzeczy

w drodze kodeksu postępowania cywilnego). Kwestia nie jest jasna. Ustawa (kodeks cywilny)

nie  wymaga,  aby  współwłaściciel  miał  zdolność  uiszczenia  spłat.  Nadto  spłaty  można

rozłożyć  na  raty  do  10  lat,  nadto  odroczyć  płatność  rat  już  wymagalnych,  można  je

zabezpieczyć hipoteką na nieruchomości przejętej (art. 212 § 3 k.c.). Można zaciągnąć kredyt

na spłacenie rat (ale z tym ostrożnie, łatwo bowiem wpaść w pułapkę kredytową). Ale gdyby

mimo tych wszystkich możliwości (także obniżenia spłat na podstawie art. 216 k.c. co do

gospodarstwa rolnego czy artykułu 5 k.c.  co  do innych nieruchomości  niż  rolne)  nie  był

współwłaściciel zdolny do uiszczenia spłat, to czy można mu przyznać  rzecz w całości w

zamian za spłaty czy też dokonać podziału cywilnego. Jak powiedziano, rzecz nie jest jasna.

Nie  ulega wątpliwości,  że jeżeli  pozostali  współwłaściciele,  którzy mają  otrzymać  spłaty,

wyrażą na to zgodę, to można to uczynić. Problem wtedy, gdy oni nie wyrażają takiej zgody.
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(W zakres rozpoznawanej tu sytuacji nie wchodzi możliwość  wydzielenia części fizycznej

rzeczy stosownie do udziału we współwłasności, bo gdy jest to możliwe, to powinno się to

zrobić). Interes pozostałych współwłaścicieli przemawiałby za podziałem cywilnym, interes

współwłaściciela przejmującego całą rzecz wykluczałby podział  cywilny. Jak powiedziano,

jest  to  sporne.  Według  mnie  można  takiemu  współwłaścicielowi  przyznać  całą  rzecz

(wierzyciele  ze  spłat  mogą  dochodzić  ich  w  drodze  egzekucji);  podobnie  jest  np.  przy

zasądzeniu w postępowaniu o zniesienie współwłasności oznaczonych kwot pieniężnych z

tytułu pobranych korzyści i nakładów na rzecz wspólną. Obawiam się jednak, że praktyka

sądowa może być odmienna (za podziałem cywilnym mimo to w takim przypadku).

Wspomnianą  kolejność  sądowych  sposobów  zniesienia  współwłasności  należy

wyprowadzić w drodze wykładni prawa.

6. Glosowane postanowienie jest w całej serii orzeczeń sądowych, że do przyznania

rzeczy lub jej części fizycznej musi być zgoda takiego współwłaściciela.

„Jeżeli przy zniesieniu współwłasności żaden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na

przyznanie mu rzeczy sąd zarządza jej sprzedaż” (teza)5.

„Art. 212 § 2 k.c. stanowi m.in., że przy zniesieniu współwłasności »rzecz, która nie

daje  się  podzielić«  może  być  sprzedana  stosownie  do  przepisów  kodeksu  postępowania

cywilnego.  Występujące  w tym przepisie  określenie  „rzecz,  która  nie  daje  się  podzielić”

odnosi się nie tylko do takiej rzeczy, która fizycznie (w naturze) nie daje się podzielić, ale

także  do  rzeczy  odnośnie  której,  ze  względu  np.  na  stosunki  osobiste  łączące

współwłaścicieli,  ich  zasobność,  ich  stosunki  rodzinne,  rodzaj  wniosków  o  zniesienie

współwłasności,  podział  tej  rzeczy  i  przydzielenie  jej  części  na  własność  poszczególnym

współwłaścicielom  jest  niemożliwe.  To  samo  odnosi  się  do  sytuacji,  gdy  żaden  ze

współwłaścicieli  nie  wyraża  zgody  na  przyznanie  mu  rzeczy,  to  wówczas  zarządza  jej

sprzedaż” (teza)6.

Orzeczenie to w zakresie pojęcia „rzecz, która nie daje się  podzielić” (art. 212 § 2

k.c.), jest nietrafne. O tym, czy rzecz można podzielić decyduje wyłącznie art. 211 (i 213) k.c.

Chodzi tu o faktyczną, fizyczną możliwość  podziału w naturze (np. wyodrębnienie dwóch

lokali samodzielnych w budynku). Natomiast w ustalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego

stosunki osobiste łączące współwłaścicieli, ich stosunki rodzinne, nie stanowią przeszkody do

5 Post. SN z 4 XI 1998 r. II CKN 347/98, OSNC 1999, z. 6, poz. 108, LEX nr 35747.
6 Post. SN z 8 VIII 2003 r. V CK 174/02, nie publ., LEX nr 750016.
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podziału fizycznego, np. do ustanowienia odrębnej własności lokali7.  Także m.zd. nie jest

trafne  odwołanie  się  do  braku  środków finansowych  na  uiszczenie  spłat  (całkowicie  lub

częściowo). Nadto kwestia środków finansowych jest zupełnie bez znaczenia przy podziale

fizycznym (nie ma tu spłat), bo współwłaścicielowi można wydzielić część fizyczną zgodnie

z  jego  udziałem  i  nawet  jest  to  obowiązek  prawny,  a  nie  kaprys  sądu  czy  pozostałych

współwłaścicieli. Natomiast kwestia środków finansowych na spłaty może być ewentualnie

istotna  przy   przejęciu  całej  rzeczy  (czyli  ponad  udział  we  współwłasności),  a  nie  przy

podziale  fizycznym.  Była  o  tym mowa wyżej  (w pkt.  5).  Ta  ostatnia  kwestia  (zdolności

płatniczej) może być jednak dyskusyjna.

„W postępowaniu o podział majątku wspólnego, sąd nie może wbrew woli uczestnika

przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłatę lub

dopłatę (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 i art. 212 § 2 k.c.). Powody sprzeciwu uczestnika są

prawnie  irrelewantne.  Również  wzgląd  na  zasady  współżycia  społecznego  i  interesy

uczestników nie uzasadnia orzekania w taki sposób o podziale” (teza)8.

Kolejnym  orzeczeniem  wymagającym  zgody  współwłaściciela  na  przyznanie  mu

rzeczy  (całej  lub  fizycznej  części)  jest  glosowane  tu  orzeczenie.  Nie  podaje  ono  jednak

żadnego uzasadnienia tego stanowiska.

7. Współwłaściciel musi wyrazić zgodę na przyznanie mu całej rzeczy lub jej części

fizycznej (w tym ostatnim przypadku przy podziale fizycznym). W braku takiej zgody rzecz

7 Por.  np.  „Konflikt osobisty między współwłaścicielami nie stanowi samodzielnej przesłanki uzasadniającej

odmowę  zniesienia  współwłasności  przez  ustanowienie  odrębnej  własności  lokali  z  powołaniem  się  na

społeczno-gospodarcze przeznaczenie  rzeczy (art.  211 k.c.)”  (teza postanowienia  SN z 4  X  2002 r.  III  CKN

1283/00, OSNC 2003, z. 12, poz. 170), orzeczenie to spotkało się z pełną aprobatą w literaturze (zob. np. G.

Bieniek, Z. Marmaj, Własność lokali – komentarz, 7. wydanie, Warszawa  2008, s. 56-58; R. Strzelczyk, A. Turlej,

Własność lokali – komentarz, Warszawa 2007, s. 238-239; M. Nazar, Własność lokali. Podstawowe zagadnienia

cywilnoprawne, Lublin 1995, s. 53; S. Babiarz, Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa

2008, wyd. 1, s. 193). Jest zatem ustalone orzecznictwo SN (por. np. postanowienie SN z 21 VI 1979 r. III

CRN 68/79, OSNCP 1980, z. 1, poz. 11; post. SN z 4 X 2002 r. III CKN 1283/00, OSNC 2003, z. 12, poz.

170; orz. SN z 2 II 2001 r. IV CKN 251/00 nie publ. + Izba Cywilna, Biuletyn Sądu Najwyższego 2002, nr

1, poz. 38 oraz Lex Polonica nr 388041) i doktryny, że poważny konflikt osobisty nie jest przesłanką

odmowy dokonania podziału fizycznego rzeczy (budynku mieszkalnego) przez ustanowienie odrębnej

własności lokali.

8 Post. SN z 14 XI 2012 r. II CSK 187/12 nie publ., LEX nr 1267162.
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nie może mu być przyznana (ani w całości, ani w części). Nie są istotne przyczyny braku

takiej zgody (są one irrelewantne), bez znaczenia prawnego. Osoba taka w ogóle nie musi

uzasadniać braku takiej zgody. Wydaje się, że zgoda taka powinna być wyrażona wyraźnie.

Czy może być wyrażona w sposób dorozumiany (per analogiam stosowany art. 60 k.c.), może

być dyskusyjne. Zgoda ta musi istnieć w chwili zamknięcia rozprawy. Wyrażona zgoda może

być potem cofnięta (bez podawania żadnego uzasadnienia). Decyduje ostateczne (końcowe)

stanowisko  takiego  współwłaściciela  w  tej  sprawie.  Zgoda  lub  brak  zgody  pozostałych

współwłaścicieli  na   przyznanie  takiemu  współwłaścicielowi  całej  rzeczy  lub  jej  części

fizycznej są pozbawione znaczenia prawnego (irrelewantne).

Współwłaściciel jest właścicielem (art. 140 k.c.), ma zatem prawo do rozporządzania

swym prawem, w tym określania, w jaki sposób chce dokonać zniesienia współwłasności (w

jakim trybie i w jaki sposób), czy chce otrzymać rzecz w naturze czy spłatę (lub dopłatę), czy

chce otrzymać rzecz w naturze czy też równowartość pieniężną udziału w drodze podziału

cywilnego. Nikt do niczego nie może go w tym zakresie zmuszać  prawnie lub faktycznie.

Może on nawet rzecz ruchomą porzucić lub zrzec się prawa własności, zrzec się prawa do

spłat lub dopłat, nie chcieć nic otrzymać przy zniesieniu współwłasności z rzeczy wspólnej

ani w naturze, ani w pieniądzu. Jest to jego suwerenne prawo (art. 140 k.c.) jako właściciela

rzeczy (udziału we współwłasności).

Także zasady współżycia społecznego, czyli względy moralne (etyczne) uzasadniają

takie stanowisko. Są one zgodne z normami prawnymi (ustawowymi).

Z  prawem własności  wiążą  się  nie  tylko uprawnienia  (do  posiadania,  korzystania,

rozporządzania  rzeczą),  lecz  także  obowiązki  prawne  (cywilnoprawne,

administracyjnoprawne, podatkowe, a nieraz karne). Przez wzgląd na przykład na te rozmaite

obowiązki prawne współwłaściciel może nie być  zainteresowany w tym, aby przyznać  mu

rzecz w całości lub w części. Może też kierować się on różnymi pobudkami moralnymi, np.

chce, aby rzecz otrzymała osoba małoletnia, niepełnosprawna. Jak powiedziano, nie musi on

tego w ogóle uzasadniać.

Nadto z przejęciem  całej rzeczy wiąże się obowiązek prawny uiszczenia spłat, a może

nie być on do tego zdolny finansowo, chce on tylko otrzymać swoją spłatę lub równowartość

swego  udziału  ze  sprzedaży  w  drodze  przepisów  kodeksu  postępowania  cywilnego  albo

otrzymać w naturze tylko swój udział w drodze podziału fizycznego rzeczy.
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Jak powiedziano uprzednio, sąd zarządzi sprzedaż rzeczy także wtedy, gdy żaden ze

współwłaścicieli nie wyrazi zgody na przyznanie mu rzeczy (por. np. art. 214 § 3 k.c., który,

jak powiedziano, ma zastosowanie do każdej rzeczy.

Jeśli  choćby jeden ze współwłaścicieli  wyraził  zgodę  na przyznanie mu części  lub

całej rzeczy, to ta część  fizyczna musi być  wydzielona lub może on przejąć  całą  rzecz w

zamian  za  spłaty.  Dopiero  gdy  żaden  ze  współwłaścicieli  nie  chce  przejąć  całej  rzeczy,

następuje  jej  sprzedaż  egzekucyjna.  Możliwy  jest  oczywiście  mieszany  sposób  zniesienia

współwłasności  (np.  współwłaściciel  jeden  otrzymuje  swój  udział  w  naturze  w  drodze

podziału  fizycznego,  zaś  pozostała  część  rzeczy  jest  przedmiotem podziału  cywilnego  w

drodze sprzedaży egzekucyjnej).

Jak  powiedziano  uprzednio,  w  kodeksie  cywilnym  i  w  kodeksie  postępowania

cywilnego obowiązuje ustawowa kolejność  sposobów sądowego zniesienia współwłasności

(najpierw podział fizyczny, potem przejęcie rzeczy w zamian za spłaty, a na końcu dopiero

podział cywilny). Tej kolejności sąd musi obowiązkowo przestrzegać. Czy współwłaściciel

musi  wyrazić  zgodę  na  określony  sposób  zniesienia  współwłasności  (jeden  z  trzech

wskazanych uprzednio)? Nie wydaje się to konieczne ani możliwe. Te trzy sposoby zniesienia

współwłasności  sąd  stosuje  z  urzędu,  bez  względu  na  to,  czy  jest  na  to  zgoda

współwłaściciela, niektórych współwłaścicieli czy wszystkich współwłaścicieli. Oczywiście,

jak była o tym mowa, wszyscy współwłaściciele mogą wyrazić zgodę na określony (jeden z

trzech) sposób zniesienia współwłasności, np. przez przejęcie całej rzeczy przez jednego z

nich  lub  niektórych  albo  na  podział  cywilny,  i  wtedy  sąd jest  związany takim zgodnym

wnioskiem wszystkich współwłaścicieli (por. jednak art. 622 k.p.c.).

Czy  współwłaściciel  musi  wyrazić  zgodę  na  uiszczenie  spłaty  (zgoda  dłużnika)?

Wydaje się, że tak. Jeśli współwłaściciel nie wyraża zgody na zasądzenie od niego spłat, to

nie  można tych spłat  zasądzić.  Ale też  korelatywnie do tego nie otrzyma on wtedy całej

rzeczy. Trzeba będzie wybrać inny sposób zniesienia współwłasności lub przyznać ją innemu

współwłaścicielowi.

Współwłaściciel może złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Nie musi on we

wniosku określać sposobu zniesienia współwłasności. Precyzacja tego sposobu może nastąpić

w toku postępowania  sądowego w drodze na przykład wzajemnej  wymiany zdań  między

sądem  i  współwłaścicielami.  Tym  bardziej,  że  sposób  zniesienia  współwłasności  podany
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przez wnioskodawcę nie jest wiążący dla sądu i pozostałych uczestników postepowania. Sąd

stosuje ustawowe sposoby zniesienia współwłasności w sposób podany wyżej.

Jak  powiedziano  uprzednio,  brak  zgody  współwłaściciela  na  podział  fizyczny  i

żądanie przyznania mu w całości rzeczy lub spłat wygórowanych (ponad prawdziwą wartość

jego udziału) nie są wiążące dla sądu, są pozbawione znaczenia prawnego, sąd dokona mimo

to  podziału  fizycznego,  a  gdy  to  będzie  prawnie  niemożliwe,  może  przyznać  całą  rzecz

innemu współwłaścicielowi w zamian za spłatę odpowiadającą rzeczywistej wartości takiego

współwłaściciela.  Sąd  powinien  odebrać  od  takiego  krnąbrnego  współwłaściciela

oświadczenie, czy chce otrzymać  on swój udział  w naturze w drodze podziału fizycznego,

jeśli  nie  chce,  to  rzecz  całą  może  przyznać  innemu  współwłaścicielowi  w  zamian  za

rzeczywistą  spłatę  (odpowiadającą  prawdziwej  wartości  udziału  takiego  krnąbrnego

współwłaściciela). Sąd nie może ulegać szantażowi takiego współwłaściciela.

Nieraz  sąd  może  uznać  wniosek  o  podział  cywilny  za  sprzeczny  z  art.  5  k.c.

(nadużycie prawa podmiotowego) i oddalić wniosek o podział cywilny, i w ogóle wniosek o

zniesienie  współwłasności.  Przykładowo  współwłaściciel  jest  osobą  małoletnią  (nie  ma

środków  na  zapłatę  spłat)  lub  jest  trwale  niezdolny  do  pracy  (niepełnosprawny),  lub

pozbawiałoby  to  jednego  ze  współwłaścicieli  mieszkania  lub  warsztatu  pracy  (np.

gospodarstwa  rolnego,  zakładu  rzemieślniczego,  przedsiębiorstwa).  Takie  jednak  sytuacje

muszą być oceniane na tle okoliczności konkretnego przypadku (in concreto), na tle sytuacji

osobistej  i  majątkowej  poszczególnych  współwłaścicieli  oraz  charakteru  przedmiotu

współwłasności  (np.  dom,  mieszkanie,  gospodarstwo  rolne,  przedsiębiorstwo,  zakład

rzemieślniczy). Nie można stworzyć tu żadnego schematu.

8. Konkludując, orzeczenie Sądu Najwyższego jest trafne.

Michał Niedośpiał


