
1

Michał Niedośpiał

Zarząd spadkiem – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca

2017 r., sygn. akt  I ACa  650/161

Teza głosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie:

1. „Jeżeli  mocodawca  przez  własne  zaniedbanie  udzielił  pełnomocnictwa  do

głosowania  nad  konkretną  uchwałą  bez  zapoznania  się  z  treścią  tej  uchwały

(projektu),  to  takie  własne niedbalstwo nie  upoważnia go do powoływania się

wobec wspólnoty na błąd.

2. Zarząd  majątkiem  spadkowym  z  odpowiednim  zastosowaniem  przepisów  o

zarządzie  w  toku  egzekucji  z  nieruchomości  (w  szczególności  art.  935  k.p.c.)

oznacza,  że  kurator  spadku  może  bez  ograniczeń  wykonywać  czynności,

mieszczące się  w pojęciu czynności zwykłego zarządu, natomiast do dokonania

czynności przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu potrzebuje zgody

sądu spadku”.

Część I

Zarząd nieruchomością wspólną – odrębna własność lokali.

Zarząd nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy o własności lokali z 24 VI

1994 r. w rozdziale 4 (art. 18-33) (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 716). Ustawa o własności

lokali w zakresie zarządu nieruchomością wspólną wyodrębnia odrębne przepisy dotyczące

zarządu małymi wspólnotami mieszkaniowymi (art. 18, 19, 33) i przepisy dotyczące zarządu

dużymi wspólnotami mieszkaniowymi (powyżej 7 lokali). Tych ostatnich dotyczą art. 20-32

oraz  art.  18  i  33.  Należy na  tle  zarządu małymi  i  dużymi  wspólnotami  mieszkaniowymi

wyróżnić  zarząd  ustawowy  (małe  wspólnoty  mieszkaniowe  –  art.  19,  duże  wspólnoty

mieszkaniowe  –  art.  18,  33  –  dotyczące  zarówno  dużych,  jak  i  małych   wspólnot

mieszkaniowych)  oraz  zarząd  sądowy  przymusowy  (w  małych  i  dużych  wspólnotach

mieszkaniowych  na  odrębnych  podstawach  prawnych).  Możliwy  jest  zarząd  mieszany

(umowno-ustawowy),  gdzie  w części  stosuje  się  postanowienia  umowy  o  zarządzie,  a  w

części  nie  uregulowanej  w  umowie  stosuje  się  zasady  ustawowe  właściwe  dla  danej

wspólnoty mieszkaniowej małej lub dużej. Przedmiotem analizy w tym opracowaniu są tylko

1 Orzeczenie opublikowane w OSA 2018, nr 3, poz. 8c, s. 34-41.
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wspólnoty  małe  (do  7  lokali)  (zarządzanie  nimi).  Nie  są  omawiane  tu  wspólnoty

mieszkaniowe duże (ich zarząd).

Do zarządu ustawowego małymi wspólnotami mieszkaniowymi ma zastosowanie art.

19 ustawy o własności lokali, który odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów k.c. i

k.p.c. o współwłasności. „Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych,

należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu

nieruchomością  wspólną  mają  odpowiednie  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  i

Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności” (art. 19 u.w.l.). Przepis art. 19 odsyła

zatem do odpowiedniego stosowania  art.  199-209 k.c.  oraz  art.  606-608 i  611-616 k.p.c.

Nadto  w  drodze  wykładni  prawa  należy  dojść  do  wniosku,  że  do  zarządu  małymi

wspólnotami mieszkaniowymi stosuje się  w drodze analogii  niektóre przepisy o zarządzie

dużymi wspólnotami mieszkaniowymi (dotyczy to  art.  22 ust.  3  –  określającego  pojęcie

czynności przekraczających zwykły zarząd, art. 23 ust. 1 – co według mnie jest dyskusyjne,

art. 23 ust. 2a o pakiecie kontrolnym 20% - ta ostatnia kwestia w zasadzie nie była wprost

omawiana  w  literaturze:  komentarzach  do  ustawy  o  własności  lokali  oraz  art.  25  –  o

zaskarżaniu  uchwał  wspólnot  mieszkaniowych  do  sądu).  Przepisy  k.c.  i  k.p.c.  o

współwłasności stosuje się  odpowiednio do małych wspólnot mieszkaniowych, tzn. pewne

stosuje się  wprost, pewne z modyfikacjami, a pewnych nie stosuje się.  Najczęściej jest tu

odesłanie do art.  199-209 k.c.  Niektórzy autorzy wyłączają  zastosowanie  art.  207 k.c.  do

małych  wspólnot  mieszkaniowych,  bowiem  zasady  te  zostały  odmiennie  uregulowane  w

ustawie o własności lokali (art. 12 ust. 2, art. 17). M.zd. powołane przepisy szczególne (art.

12 ust. 2, art. 17) w zakresie, w jakim one regulują odmiennie te kwestie od art. 207 k.c.,

wyłączają ten ostatni przepis, nie można jednak m.zd. całkowicie wyłączyć a limine,  art. 207

k.c. do małych wspólnot mieszkaniowych. Niektórzy autorzy wyłączają zastosowanie art. 202

do  małych  wspólnot  mieszkaniowych,  powołując  się  na  art.  25  ustawy,  który  ma  tu

odpowiednie zastosowanie. M.zd. pogląd ten nie jest  trafny, bowiem art. 202 k.c. dotyczy

zamiaru   podjęcia  decyzji  sprzecznych  z  prawem,  natomiast  art.  25  ustawy  o  wł.  lokali

dotyczy zaskarżania podjętych już uchwał (gotowych), czyli przepisy te nie wyłączają się, są

komplementarne, uzupełniają się.

Czynności zarządu mogą być czynnościami faktycznymi, prawnymi lub procesowymi.

Mogą to być czynności zwykłego zarządu (art. 201 k.c.), czynności przekraczające zwykły

zarząd  (art.  199  k.c.)  lub  tzw.  czynności  zachowawcze  (art.  209  k.c.).  Do  czynności

przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą



3

żądać  rozstrzygnięcia  przez  sąd,  który  orzeknie  mając  na  względzie  cel  zamierzonej

czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli (art. 199 k.c.). „Do czynności zwykłego

zarządu rzeczą  wspólną  potrzebna jest  zgoda większości  współwłaścicieli.  W braku takiej

zgody  każdy  ze  współwłaścicieli  może  żądać  upoważnienia  sądowego  do  dokonania

czynności” (art. 201 k.c.). „Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i

dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa” (art. 209

k.c.).  „Większość  współwłaścicieli  oblicza się  według wielkości  udziałów” (art.  204 k.c.),

czyli  nie  według  ilości  (liczby  współwłaścicieli),  lecz  według  wielkości  udziału  we

współwłasności. Jeśli np. jest dwóch  współwłaścicieli, a jeden z nich ma 51%  udziałów, to

on ma większość udziałów we współwłasności, do czynności zwykłego zarządu wystarcza w

zasadzie jego zgoda.

W literaturze sporne jest,  czy sąd w orzeczeniu o zniesieniu współwłasności  lub o

dział spadku, lub o podział majątku wspólnego, ustanawiając odrębną własność, może czy nie

może, a jeśli może, to w jakim zakresie określić zasady zarządu rzeczą wspólną (art. 11 ust. 1,

art. 8 ust. 2 ustawy o wł. lok.). Niektórzy (np. J. Pisuliński, System prawa prywatnego, t. 4,

Prawo  rzeczowe,  Warszawa  2005,  s.  291,  292;  A.  Turlej,  w:  R.  Strzelczyk,  A.  Turlej,

Własność lokali – komentarz, Warszawa 2007, s. 324) twierdzą, że sąd w ogóle nie może

określić w orzeczeniu zasad zarządu nieruchomością wspólną ustanawiając odrębną własność

lokali. J. Pisuliński twierdzi, że może to uczynić tylko na zgodny wniosek współwłaścicieli.

Pogląd ten jednak najczęściej jest odosobniony. Większość autorów przyjmuje bowiem, że

sąd może określić  zasady zarządu nieruchomością  wspólną  ustanawiając odrębną  własność

lokali. Przy czym w tej grupie  autorów zdaje się przeważać stanowisko, że sąd w zasadzie

nie powinien określać zasad zarządu nieruchomością wspólną, czyniąc od tego odstępstwa w

drodze wyjątku (np. J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995,

s. 59; M. Nazar, Własność lokali, Lublin 1995, s. 52; uchw. IC SN z 21 XII 1974 r. III CZP

31/74,  OSNCP 1975,  z.  9,  poz.  228,  s.  9  uzasadnienia).  Przy czym zakres  i  rodzaj  tych

wyjątków  nie  jest  wyraźnie  sprecyzowany  w  literaturze.  Nieraz  mówi  się  o  rozsądnych

propozycjach wszystkich lub niektórych współwłaścicieli  (np. J. Ignatowicz, jw., s. 59). Inni

(M. Nazar,  jw.,  s.  52) dopuszczają  to w razie nieporozumień  między współwłaścicielami,

które nie rokują rychłego dojścia do porozumienia w kwestii sposobu ustalenia zarządu. Inni z

kolei (np. SN w cytowanej uchwale z 21 XII 1974 r., jw., s. 9 uzasadnienia) posługują się

ogólną klauzulą „w zasadzie”, bez bliższej precyzacji tych wyjątków. „Jeżeli chodzi o sposób

zarządu  wspólną  nieruchomością,  to  orzeczenie   w  tym  przedmiocie  powinno  z  reguły

polegać na odwołaniu się do odpowiednich przepisów o współwłasności” (uzasadnienie I C
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SN z 21 XII 1974 r., jw., s. 9). SN wskazuje w tej uchwale, że „Celowe może się okazać

ponadto określenie przez sąd sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości przez podział

niektórych  składników  tej  nieruchomości  –  quoad  usum wedle  wskazań  zawartych   w

cytowanych  wyżej  wytycznych  Izby  Cywilnej  Sądu  Najwyższego  z  dnia  28  IX  1963  r.

Dotyczyć  to  może  w  szczególności  gruntu  związanego  z  korzystaniem  z  domu,  jak  np.

podwórza,  jeżeli  podział  quoad  usum jest  możliwy,  ogródka  przydomowego  itp.”  (s.  9

uzasadnienia). Trzeba wziąć tu pod uwagę zmiany w stanie normatywnym, bowiem zarząd

nieruchomością wspólną nie regulują obecnie tylko przepisy o współwłasności (art. 19), ale

także niektóre  inne przepisy o dużych wspólnotach mieszkaniowych stosowane w drodze

analogii do małych wspólnot mieszkaniowych. Była o tym mowa uprzednio. W każdym razie

sąd  winien  tutaj  zachować  wstrzemięźliwość,  umiarkowanie  i  rozsądek.  Wprowadzając

określone postanowienie o zarządzie do orzeczenia o ustanowieniu odrębnej własności  lokali

sąd powinien zdawać sobie sprawę z wszystkich konsekwencji prawnych (i ekonomicznych)

wprowadzenia takiego postanowienia do orzeczenia sądowego; sąd powinien znać wszystkie

implikacje wprowadzenia takiego postanowienia o zarządzie do orzeczenia sądowego.  Jeśli

sąd  nie ma pełnej jasności wszelkich możliwych skutków prawnych wprowadzenia takiego

postanowienia o zarządzie do orzeczenia sądowego, to nie powinien tego czynić. Wynika to z

prawa  oraz mądrości (rozumu), którym sąd powinien się także kierować. To samo zresztą

dotyczy  stron  zawierających  umowę  o  zarząd  nieruchomością  wspólną  na  tle  odrębnej

własności  lokali.  Winny one  mieć  pełną  jasność  skutków prawnych  wprowadzenia  danej

klauzuli czy danych klauzul do umowy o zarząd rzeczą wspólną. W braku takiej  jasności

(pełnej przewidywalności) nie powinny podejmować  takich kroków. Wynika to z prawa i

mądrości  życiowej  (rozsądku i  rozumu).  Jest  tak  tym bardziej,  że  zarząd na  tle  odrębnej

własności  lokali  rzeczą  wspólną   nie  jest  w pełni   jasny od strony prawnej  (uregulowań

ustawowych).

Oprócz  zarządu  ustawowego  (art.  19)  jest  zarząd  umowny  małymi  wspólnotami

mieszkaniowymi.  Może  on  być  ustanowiony  w  drodze  umowy  współwłaścicieli  przy

ustanowieniu odrębnej własności lokali, w drodze aktu notarialnego lub ugody sądowej lub

potem  w  formie  aktu  notarialnego  lub  ugody  sądowej.  Umowa  taka  wymaga  zgody

wszystkich stron (współwłaścicieli), gdyż jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego

zarządu  (art.  199  k.c.).  Zarządu  umownego  małych  wspólnot  mieszkaniowych  i  dużych

dotyczą art. 18 i 33 ustawy o wł. lokali. „Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu

odrębnej  własności  lokali  albo  w  umowie  zawartej  później  w  formie  aktu  notarialnego

określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd
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osobie fizycznej albo prawnej” (art. 18 ust. 1). „Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu

zarządu  nieruchomością  wspólną  może  nastąpić  na  podstawie  uchwały  właścicieli  lokali

zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej”

(art. 18 ust. 2a). Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub

w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w rozdziale 4

ustawy o własności lokali,  czyli  zasady ustawowe, odrębne dla małych (art.  19) i  dużych

wspólnot mieszkaniowych (art. 20-32), była o tym mowa uprzednio. „W razie powierzenia

zarządu osobie  fizycznej  lub  prawnej  w trybie  przewidzianym w art.  18  ust.  1,  w braku

odrębnych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału” (art.

33), czyli przepisy o zasadach  ustawowych zarządu małymi wspólnotami mieszkaniowymi,

czyli   art.  19  ustawy  odsyłający  do  k.c.  i  k.p.c.  oraz  art.  20-32  do  dużych  wspólnot

mieszkaniowych. Strony (współwłaściciele, współspadkobiercy) mogą w całości uregulować

w umowie sprawy zarządu lub uregulować je tylko w części, np. co do tego, że nakłady, np.

remonty będą pokrywane w innym stosunku niż  wynoszą udziały w nieruchomości wspólnej,

np. nakłady na rzecz wspólną 80% - 20%, gdy udziały w nieruchomości wspólnej wynoszą po

połowie  (50%  -  50%).  W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie,  stosuje  się  zasady

ustawowe dla małych wspólnot mieszkaniowych, bo te nas interesują.

Powyższe  rozważania  można  przedstawić  na  wykresie  (sporządzonym  przez  E.

Bończak-Kucharczyk, Własność  lokali. Wspólnoty mieszkaniowe, Warszawa 2000, s. 130,

131):

L.p. Forma zarządu Możliwość zastosowania

1. zarząd sprawowany bezpośrednio wyłącznie małe wspólnoty

przez właścicieli lokali

2. określenie sposobu zarządu  umową zarówno małe, jak i duże 

zawartą w formie aktu notarialnego wspólnoty

3. powierzenie zarządu nieruchomością wspólną zarówno małe, jak i duże 

konkretnej osobie fizycznej lub prawnej wspólnoty

umową zawartą w formie aktu notarialnego

4. wybór zarządu wspólnoty składającego się - obowiązkowy we wspólnotach

z jednej lub kilku osób fizycznych    dużych, jeżeli nie uregulowały

   one inaczej kwestii zarządu w

   umowie zawartej w formie aktu

   notarialnego

- możliwy we wspólnotach małych
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5. zlecenie zarządu nieruchomością wspólną - zawierana przez wybrany zarząd

w oparciu o umowę-zlecenie    we wspólnotach dużych

- zawierana przez wszystkich

   właścicieli  lokali we 

   wspólnotach małych

6. ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd zarówno małe, jak i duże

wspólnoty

Sposób zarządu nieruchomością wspólną (umowny, ustawowy, przymusowy) można

ujawnić w księdze wieczystej art. 24 ust. 2 ustawy z 6 VII 1982 r. o księgach wieczystych i

hipotece (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1007 ze zm.) i § 51 rozp. Ministra Sprawiedliwości z

17 IX 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz.U. z 2001 r., nr 102, poz. 1122).

Z wykładni  tych przepisów wynika,  że nie trzeba ujawniać  ustawowego sposobu zarządu

nieruchomością wspólną, ale można go ujawnić, w razie wątpliwości domniemywa się zarząd

ustawowy dla danego rodzaju wspólnoty, np. małej (art. 19 ustawy o własności lokali). Sąd

może postanowić w sentencji orzeczenia ustanawiającego odrębną własność lokali, że zarząd

podlega zasadom ustawowym przewidzianym dla małych wspólnot mieszkaniowych. Nie jest

to  jednak  konieczne.  Natomiast  zarząd  umowny  powinien  być  ujawniony  w  księdze

wieczystej (art. 24 ust. 2 u. o ks. wiecz.). A oto, co stanowią, wymienione przepisy:

„W  księdze  wieczystej  prowadzonej  dla  nieruchomości,  w  której  własność  lokali

została wyodrębniona, ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością określony w umowie, a

w razie nieujawnienia domniemywa się sposób zarządu wynikający z ustawy” (art. 24 ust. 2

ustawy o ks. wiecz. i hip.).

„Wpisu  dotyczącego  sposobu  wykonywania  zarządu  nieruchomością  wspólną  oraz

orzeczenia osoby zarządcy dokonuje się w dziale III w łamie 3 w księdze wieczystej, z której

lokale  zostały  wyodrębnione”  (§  51  ust.  1  cyt.  rozp.  Min.  Spr.).  Czyli  sposób  zarządu

nieruchomością oznacza się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej

(macierzystej),  a  nie  w  księgach  wieczystych  prowadzonych  dla  wyodrębnionych  lokali.

Zawsze  są  w zasadzie  co  najmniej  3  księgi  wieczyste:  dla  nieruchomości  wspólnej  i  dla

poszczególnych lokali , np. w podanym przykładzie dwóch.

„W przypadku zmiany sposobu wykonywania  zarządu sąd,  na wniosek,   dokonuje

wykreślenia dotychczasowego wpisu i ujawnia nowy sposób zarządu w łamie 3” (§ 51 ust. 2

cyt. rozp. Min. Spr.).

„Zmianę osoby zarządcy wpisuje się stosownie do ust. 2 w łamie 5” (§ 51 ust. 3).
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„Przy dokonywaniu wpisu zarządu lub jego zmiany poza treścią wpisu wymienioną w

ust. 1-3 wpisuje się elementy wpisu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3-6” (§ 51 ust. 4

cyt. rozp. Min. Spr.).

Część II

Umowa o wzajemnych rozliczeniach pomiędzy współspadkobiercami

(współwłaścicielami, współzapisobiercami) z tytułu posiadania poszczególnych

przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów oraz

poczynionych na spadek nakładów (art. 686 k.p.c., art. 206 i 207 k.c.), czyli w skrócie

umowa o korzystanie z rzeczy wspólnej i poczynionych na nią nakładów.

A. Umowa i jej charakter prawny.

Współwłaściciele  (współspadkobiercy,  współzapisobiercy)  mogą  w  drodze  umowy

uregulować  korzystanie  z  rzeczy wspólnej  i  rozliczenie  nakładów poczynionych na  rzecz

wspólną. Przepisy art. 206 i 207 k.c. są dyspozytywne, czyli mogą być te kwestie odmiennie

uregulowane w umowie niż czyni to ustawa (w art. 206 i 207 k.c.). Na treść prawa własności

(współwłasności)  składają  się  trzy zasadnicze uprawnienia:  do posiadania, do korzystania

oraz do rozporządzania rzeczą wspólną (art. 140, 206, 207 k.c.). W wypadku współwłasności

chodzi o współposiadanie (art. 206 k.c.). Do atrybutów korzystania z rzeczy przez właściciela

tradycyjnie zalicza się następujące uprawnienia:

„a) uprawnienie do posiadania (ius possidendi);

b) uprawnienie do używania rzeczy (ius utendi), a więc prawo takiego używania jej,

które nie polega na czerpaniu pożytków, jak np. zamieszkanie przez właściciela w jego domu,

używanie książki;

c) uprawnienie do pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy (ius fruendi);

d) uprawnienie do dyspozycji faktycznych, a więc prawo do  przetworzenia rzeczy, jej

zużycia lub nawet zniszczenia (ius abutendi)”. (J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, 1976, s. 65).

Przedmiotem  umowy  mogą  być  te  wszystkie  trzy  zasadnicze  uprawnienia

(uprawnienie  do  rozporządzania  rzeczą  nas  tu  nie  interesuje).  Umowa  taka,  która  ma

charakter obligacyjny, jest dopuszczalna. Wynika to ze swobody umów (art. 3531, art. 58 k.c.)

oraz z faktu, że przepisy art.  206 i 207 k.c. są  dyspozytywne, czyli  mogą  być  odmiennie

uregulowane w umowie niż to czyni ustawa (w art. 206 i 207 k.c.). Zakres przedmiotowy tej
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umowy może być różny. Może ona dotyczyć wszystkich uprawnień (a-d) składających się na

treść  korzystania z rzeczy wspólnej lub tylko niektórych lub jednego z nich. Przykładowo

współwłaściciele  mogą  zawrzeć  umowę  tylko  co  do  pobierania  pożytków  i  innych

przychodów z rzeczy  (ius fruendi). Podział  ten może nastąpić  w różny sposób, np. co do

rodzaju  pożytków  i  innych  przychodów  z  rzeczy  (np.  plony  z  pola  będzie  zbierał

współwłaściciel A, zaś współwłaściciel B będzie zbierał owoce z sadu i warzywa) lub np. co

do  czasu  pobierania  pożytków  i  innych  przychodów  z  rzeczy,  np.  według  kolejno

następujących lat  2008 – A, 2009 – B lub co do miejsca,  z  którego maja być  pobierane

pożytki i inne przychody z rzeczy, np. z jednej działki współwłaściciel A, z drugiej działki

współwłaściciel B.

To, co powiedziano wyżej, odpowiednio dotyczy także nakładów na rzecz wspólną.

Powstaje kwestia charakteru prawnego tej umowy o korzystanie z rzeczy wspólnej i o

nakłady na rzecz wspólną, czy jest to czynność zarządu rzeczą wspólną (I), czy nie jest to

czynność zarządu rzeczą wspólną (II). W wypadku pierwszym (I), że jest to czynność zarządu

rzeczą wspólną, możliwe są dwa podwarianty tej umowy (I a, b). W pierwszym podwariancie

(Ia)  traktuje  się  tę  umowę  jako  czynność  przekraczającą  zwykły  zarząd  nieruchomością

wspólną  i  wtedy  potrzebna  jest  zgoda  wszystkich  współwłaścicieli,  aby  takiej  czynności

dokonać i aby była ona ważna (art. 199 k.c.). W podwariancie drugim (Ib)  jest to czynność

zwykłego zarządu i do jej dokonania wystarczy zgoda  większości współwłaścicieli (art. 201

k.c.). 

W wariancie zasadniczym drugim (II): „Ustalenie, że zawarcie umowy określającej

sposób korzystania z nieruchomości wspólnej nie stanowi czynności zarządu nieruchomością

wspólną powoduje, iż do zawarcia umowy określającej sposób korzystania z nieruchomości

wspólnej nie znajduje zastosowania uregulowanie normujące dokonywanie czynności zarządu

nieruchomością wspólną” (art. 199-203 k.c.). „Ważna i skuteczna umowa określająca sposób

bezpośredniego korzystania z nieruchomości  wspólnej  musi być  zawarta przez wszystkich

współwłaścicieli nieruchomości wspólnej” (tak J. Biernat, Glosa do uchw. SN z 19 VI 2007 r.

III  CZP 59/07,  Monitor  Prawniczy 2008,  z.  11,  s.  603 oraz E.  Drozd,  w:  System prawa

cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe (red. J. St. Piątowski), Ossolineum 1986, s. 433-438; tenże,

Podział do korzystania nieruchomości wspólnej, w: Rozprawy z prawa cywilnego, prawa o

notariacie i  prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi,  pod.

Red.  E.  Drozda,  A.  Oleszki,  M.  Pazdana,  bez  roku  wydania  (ostatnią  pracę  cytuję  za  J.

Biernatem, jw., s. 597 przyp. 5).
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Czyli przy zasadniczym wariancie drugim (II) nie ma on analogicznego podwariantu

IIb, jak to jest w wariancie zasadniczym pierwszym (Ib), skoro nie jest to czynność zarządu

rzeczą  wspólną,  to  też  nie  stosuje  się  przepisów o  współwłasności  (art.  199-203,  w tym

wypadku art. 201 k.c.).

Osobiście  przyjmuję  wariant  Ia,  że  jest  to  czynność  zarządu  i  wymaga  zgody

wszystkich współwłaścicieli,  w przeciwnym wypadku umowa taka jest nieważna (art.  199

k.c.). Takie też  jest stanowisko np. M. Kłosa, Wspólność  majątku spadkowego, Warszawa

2004, s. 94.

W doktrynie przeważa stanowisko pierwsze w wersji Ib), że jest to czynność zwykłego

zarządu. Takie też jest stanowisko orzecznictwa SN (np. pełnego składu Izby Cywilnej SN z

28 IX 1963 r. III CO 33/62 wytyczne w sprawie stosowania przepisów art. 78, 82-85 i 90

prawa rzeczowego, OSNCP 1964, z. 2, poz. 22). Stanowisko doktryny w tej mierze jest zatem

rozbieżne (Ia – Ib – II). W wypadku II nie stosuje się przepisów o zarządzie rzeczą wspólną

(art. 199-203 k.c.).

Umowa o korzystanie z  rzeczy wspólnej  i  rozliczenie  nakładów na rzecz wspólną

może być zawarta w sposób wyraźny lub dorozumiany (per facta concludentia) (art. 60 k.c.).

Samo korzystanie faktyczne (via facti) wyłącznie z części rzeczy wspólnej przez jednego lub

niektórych bądź każdego ze współwłaścicieli via facti w opisany sposób nie oznacza zawarcia

umowy  o  korzystanie  z  rzeczy,  w  tym  umowy  co  do  podziału  do  korzystania  z  rzeczy

wspólnej (quoad usum) (por. np. uzasadnienie orz. SN z 26 III 1970 r. III CZP 7/70, OSNCP

1970, z. 12, poz. 219 oraz uzasadnienie, s. 24, post. SN z 5 XII 1997 r. I CKN 558/97, OSNC

1998,  z.  7-8,  poz.  112).  Umowa ta  może być  zawarta  na czas  nieoznaczony lub na czas

oznaczony. Nie wymaga ona formy szczególnej (np. aktu notarialnego, pisemnej). Może być

zawarta także w sposób ustny, ale tu trzeba zachować daleko idącą ostrożność, zwłaszcza w

przypadku odmiennych twierdzeń stron (współwłaścicieli) co do jej zawarcia.

B. Umowa o podział do korzystania   (quoad usum)  .  

W tym miejscu kilka uwag terminologicznych: podział quoad usum należy ograniczyć

do  podziału  nieruchomości  przy  nieformalnym zniesieniu  współwłasności,  dziale  spadku.

Inną nazwą tego terminu byłby: „podział faktyczny (nieformalny)” – porównaj § 2 ust. 3 rozp.

Rady Ministrów z 28 XI 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych,

znoszenia  współwłasności  takich  nieruchomości  oraz  dziedziczenia  gospodarstw  rolnych

(Dz.U. z 1964 r., nr 45, poz. 304 ze zm.). Przy nieformalnym zniesieniu współwłasności lub

dziale  spadku,  osoby  te  względem  wydzielonych  części  uzyskują  status  posiadacza
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samoistnego z wszelkimi płynącymi stąd skutkami prawnymi,  np. w zakresie zasiedzenia,

biegnie ono na rzecz posiadacza samoistnego. Osoby te chcą wyjść ze współwłasności, ale z

powodu  braku  formy  aktu  notarialnego  umowa  ta  jest  nieważna.  Natomiast  „podział  do

korzystania”  jest  terminem  szerszym  (współwłaściciele,  współspadkobiercy  względem

wydzielonych części nie uzyskują statusu posiadaczy samoistnych, lecz zależnych – umowa

obligacyjna (umowa nienazwana, dzierżawa, art. 708 k.c.) lub rzeczowa (użytkowanie udziału

we  współwłasności  z  ograniczeniem  jego  wykonywania  do  oznaczonej  części  fizycznej

nieruchomości, art. 265, 253 § 2 k.c.). Przy podziale do korzystania osoba ta ma zatem status

posiadacza zależnego wydzielonej  części  fizycznej  nieruchomości,  zaś  co do całej  rzeczy

wspólnej  jest  współposiadanie  samoistne  przez  wszystkich  współwłaścicieli

(współspadkobierców). Rzecz może być  oddana w posiadanie zależne jednemu, niektórym

lub  wszystkim  współwłaścicielom,  którzy  względem  wyodrębnionych  części  fizycznych

rzeczy wspólnej uzyskują status posiadaczy zależnych, natomiast co do całej rzeczy wspólnej

mają  oni  status  współposiadaczy  samoistnych  na  rzecz  wszystkich  współwłaścicieli.

Współwłaściciele  zawierający  umowę  do  korzystania  nie  chcą  wyjść  ze  współwłasności

(tymczasowo regulują  tylko korzystanie z  rzeczy wspólnej).  SN zakazuje podziału  quoad

usum  gospodarstw rolnych  (1963,  1964,  1971,  1982  nowele  k.c.).  Nie  jest  jasne,  co  SN

ujmuje przez podział  quoad usum gospodarstw rolnych, na pozór z wytycznych SN z 28 IX

1963 r. (jw.) wynikałoby, że nie są  dopuszczalne wszelkie podziały do korzystania, a tym

bardziej podział  quoad usum sensu stricto (posiadanie samoistne). Niemniej z całokształtu

orzecznictwa SN (por. orzeczenia zestawione na początku glosy M. Niedośpiała do uchw. SN

z 13 VI 1984 r. III CZP 22/84, OSPiKA 1987, z. 7-8, poz. 126 – są one zbyt liczne i nie będą

tu  przytaczane)  należy  wyciągnąć  wniosek,  że  SN chodzi  tu  o  podziały  quoad  usum (w

ścisłym tego słowa znaczeniu), a nie o tzw. podziały do korzystania. Taki wniosek płynie

m.in. z uchw. SN z 4 II 1967 r. III CZP 110/66 – OSPiKA 1968, z. 2, poz. 52, w której SN

potwierdził obowiązywanie wspomnianych wytycznych z 28 IX 1963 r. także na tle k.c. Do

tego samego wniosku jak w tekście – doszedł S. Breyer w glosie do tej uchwały (OSPiKA

1968, z. 2, poz. 52). Wynika zaś to w sposób niewątpliwy z uchw. SN z 16 VI 1967 r. III CZP

42/67 – OSNCP 1968, z. 5, poz. 82, w której SN podkreśla ponadto obowiązywanie na tle k.c.

wytycznych z 28 IX 1963 r. Nieraz brak rozróżnienia, czy chodzi o podział quoad usum czy o

podział  do korzystania  (np.  R.  Moszyński,  J.  Policzkiewicz,  Działy spadkowe,  Warszawa

1961, s. 13 i nast.; E. Mielcarek, Podział nieruchomości do korzystania w świetle przepisów

kodeksu cywilnego, Nowe Prawo 1965, z. 11, s. 1235 i nast. J. Winiarz, w: Kodeks cywilny z

komentarzem, Warszawa 1980, s. 164, przez podział  quoad usum rozumie podział fizyczny
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nieruchomości  wspólnej,  w  którym  współwłaściciele  mają  status  posiadaczy  zależnych

względem wydzielonych części, i oczywiście współposiadaczy samoistnych względem całej

rzeczy). Dla umów obligacyjnych (nie zmierzających do przeniesienia prawa własności), np.

dzierżawy, nie wymagało się przesłanek rolnych (z dawnych art. 160-166 k.c.), w tym nie

stosowało się ani nie stosuje ograniczeń podziałowych (z dawnego art. 163 k.c.). To samo

dotyczy użytkowania.  Do nabycia  posiadania  (samoistnego,  zależnego)  nie  wymagało się

ograniczeń  rolnych,  chyba że ustawa stanowi  inaczej.  Dlaczego do współwłaścicieli  przy

podziale do korzystania (posiadanie zależne) stosować ograniczenia podziałowe gospodarstw

rolnych (w poprzednim art. 163 k.c.). Jest to całkiem niezrozumiałe. Dlaczego osoby obce

mają  być  w  lepszej  sytuacji  niż  współwłaściciele.  W  wypadku  pozbawienia  posiadania

gospodarstwa rolnego przy orzecznictwie SN (wytyczne z 28 IX 1963 r.) współwłaścicielowi

takiemu  pozostaje  tylko  złożyć  wniosek  o  zniesienie  współwłasności  (dział  spadku).

Natomiast przy mojej tezie dopuszczalny jest podział  quoad usum gospodarstwa rolnego (w

trybie nieprocesowym).

Na koniec przykład, który ma zilustrować stanowisko literatury (w zasadzie ustalone) i

moje. Nieruchomość rolna X jest przedmiotem współwłasności A i B w 1/2, nieruchomość

rolna Y jest własnością osoby A, zaś nieruchomość Z – osoby A. Literatura przyjmuje, że są

trzy  gospodarstwa  rolne  (wspólne  A  i  B  na  nieruchomości  X  oraz  odrębne  A  na

nieruchomości Y oraz B – na nieruchomości Z). Według mnie są dwa gospodarstwa rolne:

osoby  A  (własność  nieruchomości  Y,  oraz  udział  we  współwłasności  nieruchomości  X),

osoby B (nieruchomość Z, udział w nieruchomości X). Pojęcie gospodarstwa rolnego – jak

należy przyjąć – jest wyznaczone zarówno przez element prawny (własność nieruchomości

rolnych),  jak i  ekonomiczny (całość  techniczno-ekonomiczna).  Gdy są  to  odrębne całości

gospodarcze,  są  to  również  odrębne  gospodarstwa  rolne.  Wyróżnikiem  prawnym  jest

własność (wieczyste użytkowanie), udział we współwłasności (wieczystym użytkowaniu).

W orzecznictwie SN (zapoczątkowanym wytycznymi z 28 IX 1963 r.) oraz w zasadzie

w  doktrynie  przyjmowano,  że  niedopuszczalny  jest  podział  quoad  usum gospodarstwa

rolnego, natomiast dopuszczalny jest podział  quoad usum innych rzeczy niż  gospodarstwo

rolne.  Konsekwentnie  do  tego  przyjmowano,  że  niedopuszczalne  jest  powództwo  o

dopuszczenie do współposiadania gospodarstwa rolnego (art. 206, 222 k.c.). Uzasadniano to

tym, że posiadanie gospodarstwa rolnego ma charakter niesamoistny, „zależny”, wymaga ono

zgodnego współdziałania współwłaścicieli gospodarstwa rolnego, których nie można zmusić

środkami prawnymi  do takiego zgodnego współdziałania,  bo  wyrok taki  byłby po prostu

niewykonalny,  nie  mógłby  być  wykonany  w  drodze  egzekucji  sądowej  (przymusowo).
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Dopuszczano natomiast podział do korzystania (quoad usum) gospodarstwa rolnego w drodze

przepisów o zarządzie rzeczą  wspólną  w trybie postępowania nieprocesowego. Stanowisko

orzecznictwa  SN  i  doktryny  w  tym  punkcie  nie  było  spójne,  logiczne,  ale  takie  było

stanowisko  orzecznictwa  SN  i  doktryny.  Po  prostu  m.zd.  prostsze  było  przyjęcie,  że

dopuszczalny jest podział do korzystania  (quoad usum) zarówno w trybie procesowym (art.

206, 222 k.c.), jak i nieprocesowym (o zarządzie rzeczą wspólną). Takie właśnie było i jest

moje stanowisko. Orzecznictwo SN i w zasadzie doktryna przyjmowały, że niedopuszczalny

był  podział  quoad usum  zarówno wtedy, gdy był  on zgodny z przepisami o ograniczeniu

podziału gospodarstw rolnych (art.  163,  213,  1070 k.c.),  jak i  wtedy,  gdy był  on z  nimi

sprzeczny. Uzasadniano to względami gospodarczymi (ochroną  gospodarstw rolnych przed

podziałem oraz ochroną towarowości, produkcyjności tych gospodarstw). Takie stanowisko

SN było na tle ustawy z 29 VI 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz.U. z

1963 r.,  nr  28,  poz.  168),  jak  i  na  tle  kodeksu cywilnego z  1964 r.  we  wszystkich  jego

wersjach (1964, 1971, 1982).

Powstaje pytanie, czy orzecznictwo to jest aktualne także na tle noweli do k.c. z 1990

r. (od 1 X 1990 r.)  (Dz.U. z 1990 r.,  nr 55, poz. 321). Uchylono bowiem art.  163 k.c. o

ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych w drodze przeniesienia własności. Skoro nie ma

żadnych ograniczeń podziałowych gospodarstw rolnych, to należy przyjąć, że dotychczasowe

stanowisko  orzecznictwa  SN  i  w  zasadzie  doktryny,  że  podział  quoad  usum  jest

niedopuszczalny, jest  nieaktualne,  jest  on dopuszczalny także co do gospodarstw rolnych.

Pewne  wątpliwości  powstają  w  związku  z  tym,  że  utrzymano  ograniczenia  podziałowe

gospodarstw rolnych na tle współwłasności (art. 213 k.c.) i działu spadku (art. 1070 w zw. z

art. 213 k.c.). Stąd można by teoretycznie twierdzić, że niedopuszczalny jest podział  quoad

usum gospodarstw rolnych na tle współwłasności oraz działu spadku także na tle noweli do

k.c. z 1990 r. Wolno natomiast dowolnie dzielić gospodarstwa rolne w drodze przeniesienia

własności (bo uchylono art. 163 k.c.). Stanowisko to nie wydaje się zasadne prawnie, trzeba

jednolicie przyjąć, że podział do korzystania (quoad usum) jest dopuszczalny zarówno na tle

przeniesienia  własności  nieruchomości  rolnych  (uchylono  art.  163  k.c.),  jak  i  zniesienia

współwłasności i działu spadku co do gospodarstwa rolnego. I takie jest moje stanowisko.

Na tle poprzedniego orzecznictwa SN i doktryny było przyjęte, że dopuszczalny jest

podział  quoad  usum siedliska  gospodarstwa  rolnego  (domu  mieszkalnego  i  zabudowań

gospodarczych) (1963, 1964, 1971, 1982, nowele k.c.).

„Współwłaściciel  nieruchomości  składającej  się  z  działki  siedliskowej  oraz

zabudowań  może  domagać  się  podziału  do  korzystania  tylko  niektórych  pomieszczeń
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znajdujących się na wspólnej nieruchomości” (teza uchw. SN z 19 VII 1983 r. III CZP 32/83,

OSNCAP 1984, z. 2-3, poz. 26).

„Wytyczne  w  sprawie  stosowania  przepisów  art.  78,  art.  82-85  i  art.  90  prawa

rzeczowego zawarte w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28

września  1963  r.  III  CO  33/62  (OSNCP  z  1964  r.,  z.2,  poz.  22),  w  świetle  których

niedopuszczalny jest podział gospodarstwa rolnego do użytkowania (quoad usum), zachowały

aktualność także po wejściu w życie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy  -

kodeks  cywilny oraz  o  uchyleniu  ustawy o  uregulowaniu  własności  gospodarstw rolnych

(Dz.U. Nr 11, poz. 81)” (teza uchw. SN z 13 VI 1984 r. III CZP 22/84, OSNCP 1985, z. 1,

poz.  8 oraz OSPiKA 1987,  z.  7-8,  poz.  126, z glosą  M. Niedośpiała,  tamże).  Według tej

uchwały dopuszczalny  jest  podział  gospodarstwa rolnego (uzasadnienie  uchwały z  13  VI

1984 r.). 

„Sposób wykonywania przez spadkodawcę uprawnień określonych w art. 206 k.c. nie

jest prawem majątkowym, które z mocy art. 922 k.c. podlega dziedziczeniu.

Jeżeli  współwłaściciele  uniemożliwili  spadkobiercy  zmarłego  współwłaściciela

kontynuowanie  korzystania  z  rzeczy  wspólnej  w  taki  sposób,  w  jaki  korzystał  z  niej

spadkodawca, to wówczas spadkobierca może dochodzić dopuszczenia do współposiadania

rzeczy wspólnej jako całości, a więc w zakresie, jaki nie wyłącza takiego posiadania przez

innych współwłaścicieli (art. 206 k.c.), albo domagać się – jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy

jest  to  w  danym  wypadku  możliwe  –  wydzielenia  części  rzeczy,  np.  pomieszczenia,  do

wyłącznego użytku (quoad usum – art.  201 k.c.)” (teza orz. SN z 25 X 1973 r.  III  CRN

247/73, OSNCP 1974, z. 9, poz. 151). Nie jest przedmiotem analizy tutaj ustęp 1 tezy SN, jest

ona (w tym ustępie) co najmniej niejasna, mając na względzie fakt, że posiadanie (samoistne i

zależne) jest dziedziczne.

„Sprawa  o  równowartość  pożytków  z  rzeczy  wspólnej,  jakich  jeden  ze

współwłaścicieli  został  pozbawiony  na  skutek  naruszenia  jego  posiadania  przez  innego

współwłaściciela, jest – bez względu na to, czy było to współposiadanie, czy też wyłączne

posiadanie rzeczy wspólnej lub jej części – sprawą »z tytułu posiadania rzeczy wspólnej« w

rozumieniu art. 618 § 1 k.p.c. i jako taka nie może być od chwili wszczęcia postępowania o

zniesienie współwłasności rozpatrywana w odrębnym postępowaniu (procesie)” (teza uchw.

SN  z   26  III  1970  r.  III  CZP  7/70,  OSNCP  1970,  z.  12,  poz.  219).  Współwłaściciel

(współspadkobierca,  współzapisobierca)  ma  roszczenie  o  zwrot  pożytków  oraz  innych

przychodów z rzeczy oraz wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy w inny sposób niż przez

pobieranie pożytków i innych przychodów, głównie przez używanie  i posiadanie rzeczy bez
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względu  na  to  czy  był  współposiadaczem  samoistnym  rzeczy   wspólnej,  jej  wyłącznym

posiadaczem  samoistnym  lub  posiadaczem  zależnym  całej  rzeczy  wspólnej  czy  też

wydzielonej  części  rzeczy  wspólnej  czy  też  w  ogóle  nie  był  ani  współposiadaczem

samoistnym,  ani  posiadaczem  samoistnym,  ani  posiadaczem  zależnym  w  wyżej

sprecyzowanym ujęciu.

Zawsze było bezdyskusyjne w orzecznictwie SN i w doktrynie, że dopuszczalny jest

podział quoad usum innych rzeczy niż gospodarstwo rolne (niż nieruchomości rolne). Wyrok

taki o dopuszczeniu do współposiadania nadawał się do egzekucji (np. domu mieszkalnego).

To samo dotyczyło podziału do korzystania w drodze postępowania nieprocesowego (w trybie

przepisów o zarządzie rzeczą wspólną).

Jak  uzasadniłem  uprzednio,  dopuszczalny  był  podział  quoad  usum  sensu  stricto

(podział faktyczny, posiadanie samoistne wydzielonych części fizycznych rzeczy wspólnej),

jak  i  w  sensie  szerokim  (sensu  largo) (podział  do  korzystania  –  posiadanie  zależne

wyodrębnionych  części  rzeczy  wspólnej  oraz  współposiadanie  samoistne  całej  rzeczy

wspólnej, np. gospodarstwa rolnego). Na tle poprzednich przepisów k.c. (1964, 1971, 1982)

wyłączano  podział  quoad  usum gospodarstwa  rolnego  sensu  stricto w  orzecznictwie  i

doktrynie, dopuszczano podział do korzystania – posiadanie zależne wyodrębnionych części

rzeczy, gospodarstwa rolnego i  współposiadanie samoistne rzeczy wspólnej,  gospodarstwa

rolnego. Poglądy literatury w tej ostatniej kwestii (posiadania zależnego) nie były jasne.

Skoro gospodarstwo rolne spadkowe ma obszar 0,9 ha, to nie jest ono gospodarstwem

rolnym (por. m.in. art. 1058 k.c.). Była o tym mowa uprzednio. Norma 1 ha nieruchomości

rolnych,  jako wyznacznik  definicji  gospodarstwa rolnego,  obowiązywała  zresztą  już  od  1

lipca 1989 r. (nowela do rozp. rol. z 28 XI 1964 r. – Dz.U. z 1989 r., nr 23, poz. 122). Nie ma

zatem potrzeby bliższego rozwijania tej tezy, skoro nie jest to gospodarstwo rolne (0,9 ha), to

dopuszczalny jest podział quoad usum (sensu stricto i sensu largo), rzecz bezdyskusyjna w tej

sprawie.

Umowa  o  podział  do  korzystania  może  być  zawarta  w  sposób  wyraźny  lub

dorozumiany, była o tym mowa uprzednio. Samo korzystanie z rzeczy  via facti  w drodze

działań  faktycznych korzystanie z  wyodrębnionych części  fizycznych rzeczy wspólnej  nie

oznacza zawarcia umowy o podział do korzystania  (quoad usum), bez względu na to, czy z

wyodrębnionych części rzeczy korzysta jeden, niektórzy czy wszyscy współwłaściciele. Samo

niewysuwanie roszczeń o dopuszczenie do współposiadania przez współwłaścicieli faktycznie

nie  korzystających  z  rzeczy  wspólnej  w  stosunku  do  współwłaścicieli  faktycznie

korzystających z wyodrębnionych części rzeczy, nie oznacza zawarcia w sposób dorozumiany
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umowy o korzystanie z rzeczy (o podział do korzystania) (odmiennie B. Jelonek-Jarco, Glosa

do uchw. SN z 10 V 2006 r. III CZP 9/06, PS 2007, z. 7-8, s. 173). Jest bezdyskusyjne w

literaturze (tak też B. Jelonek-Jarco, jw.), że jeśli z rzeczy wspólnej korzystają tylko niektórzy

lub  jeden  ze  współwłaścicieli,  ale  inni  żądają  dopuszczenia  do  współposiadania,

niekoniecznie jednak występują na drogę sądową (np. ustnie żądają tego), to nie jest zawarta

umowa o korzystanie  z rzeczy (o podział  do korzystania).  Wystarczy,  że współwłaściciel

władający faktycznie rzeczą ma świadomość, że pozostali współwłaściciele nie zgadzają się z

taką formą korzystania z rzeczy. Mogą oni wystąpić na drogę sądową (art. 206, 222 k.c.) lub

nie występować na drogę sądową, w obu wypadkach zachowując roszczenie o wynagrodzenie

za korzystanie z rzeczy wspólnej ponad udział we współwłasności.

C. Osoba faktycznie korzystająca z rzeczy wspólnej ponosi nakłady.

a) Kto faktycznie korzysta z rzeczy wspólnej, ten ponosi wydatki na rzecz wspólną.

Jeśli na przykład jeden ze współwłaścicieli faktycznie korzysta z całej rzeczy wspólnej, to on

ponosi  wydatki  na  rzecz  wspólną  i  nie  może  domagać  się  ich  od  pozostałych

współwłaścicieli. Teza ta jest ugruntowana na tle podziału do korzystania (quoad usum), ale

tym  bardziej  ma  zastosowanie  do  sytuacji,  gdy  jeden  lub  niektórzy  ze  współwłaścicieli

faktycznie korzystają  z całej  rzeczy wspólnej,  mimo że nie zawarto umowy o podział  do

korzystania.  A ponieważ  osoba faktycznie korzystała z całego nowego domu oraz działki

gruntowej  siedliskowej wraz z sadem, szopą  i  garażem, to ona wyłącznie ponosi  wydatki

(remonty) na nowy dom i działkę  gruntową  siedliskową.  Nie ma zatem żadnych roszczeń

majątkowych,  w tym pieniężnych  do  zapisobiercy  ani  też  do  pozostałych  spadkobierców

ustawowych gospodarstwa rolnego z tytułu jej nakładów na nowy dom i działkę gruntową

siedliskową.  A  oto  tezy  orzeczeń  SN  i  fragmenty  ich  uzasadnień  popierające  tę  tezę,

ugruntowaną w orzecznictwie SN i doktrynie.

b) „Współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą

przedmiotem  współwłasności,  nie  może  żądać  zwrotu  wartości  tych  nakładów,

odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w

drodze podziału quoad usum nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na które zostały te

nakłady dokonane” (teza uchw. SN z 8 I 1980 r. III CZP 80/79, OSNCP 1980, z. 9, poz. 157).

„Umowa  lub  orzeczenie  sądu  kształtuje  w  tym  przypadku  korzystanie  z  rzeczy

wspólnie w sposób odmienny, aniżeli wynika to z ustawy. Podział quoad usum polega na tym,

że każdy ze współwłaścicieli otrzymuje do wyłącznego użytku fizycznie wydzieloną część
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nieruchomości.  Każdy  więc  –  jeśli  w umowie  nie  określono  inaczej  –  oddzielnie  używa

swojej części i oddzielnie czerpie z niej pożytki.

Prowadzi to w konsekwencji również do wniosku, że w takim też zakresie każdy ze

współwłaścicieli,  używając  fizycznie  wydzielonej  części,  odpowiadającej  wielkości  jego

udziału, ponosi wszystkie wydatki związane z eksploatacją tej części. Jeżeli bowiem – jak to

słusznie  podkreśla  Sąd  Wojewódzki  w  uzasadnieniu  postanowienia  –  z  podziału  rzeczy

wspólnej  do  korzystania  quoad  usum wynika  również  podział  dochodów  i  pożytków

odpowiadający podziałowi współposiadania i korzystania miedzy współwłaścicielami, to taka

sama zasada powinna obowiązywać  w odniesieniu do rozdziału wydatków, jakie każdy ze

współwłaścicieli  ponosi  na  fizycznie  wyodrębnioną  część  nieruchomości,  przydzieloną  do

używania” (s. 20, 21 uzasadnienia uchw. SN z 8 I 1980 r., jw.).

c) „Jeżeli na podstawie umowy lub orzeczenia sądu określono sposób korzystania z

terenu  objętego  użytkowaniem  wieczystym  przez  przydzielenie  każdemu  ze

współużytkowników wieczystych do używania ściśle określonej działki gruntu, użytkownik,

który dokonał  nakładu na przydzielonej mu działce,  ma prawo do wyłącznego pobierania

korzyści, jakie nakład ten przynosi” (teza uchw. SN z 13 II 1981 r. III CZP 72/80, OSNCP

1981, z. 7, poz. 207 oraz OSPiKA 1982, z. 11, poz. 185 z glosą J. Ignatowicza).

„Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 I 1980 r. (OSNCP 1980,

poz. 157) w odniesieniu do korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli, wskazując,

że  podział  quoad  usum polega  na  tym,  że  każdy  ze  współwłaścicieli  otrzymuje  do

wyłącznego  użytku  fizycznego  wydzieloną  część  nieruchomości.  Każdy  więc,  jeżeli  w

umowie nie określono inaczej,  oddzielnie używa swojej  części  i  oddzielnie czerpie z niej

pożytki  i  równocześnie  w  takim też  zakresie  każdy  ze  współwłaścicieli,  mając  fizycznie

wydzieloną  część,  odpowiadającą  wielkości  jego  udziału  ponosi  wszystkie  związane  z

eksploatacją części wydatki” (s. 14, 15 uzasadnienia uchw. SN z 12 II 1981 r.).

d) „Stwierdzenie, że może on stanowić podstawę takich roszczeń wynika z faktu, iż

jest to przepis o charakterze dyspozytywnym, a zatem współwłaściciele mogą inaczej ułożyć

swoje  stosunki  dotyczące  zarządu  rzeczą  wspólną  i  rozliczania  poczynionych  na  nią

nakładów. W szczególności mogą umownie uregulować sprawę korzystania z nieruchomości i

ustalić, że każdy we własnym zakresie ponosi wydatki na tę część nieruchomości, z której

korzysta z wyłączeniem innych, a także przeprowadzić podział nieruchomości  quoad usum.

W  takiej  sytuacji  postanowienia  umowy,  a  nie  art.  207  k.c.,  będą  stanowić  podstawę

rozliczenia nakładów. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 stycznia 1980 r. III

CZP  80/79  (OSNCP  1980,  nr  9,  poz.  157),  współwłaściciel  dokonujący  nakładów
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koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności nie może żądać zwrotu

wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości

nieruchomości,  jeżeli  w  drodze  podziału  quoad  usum  nie  korzystają  oni  z  tej  części

nieruchomości, na którą te nakłady zostały dokonane. Trzeba stwierdzić, że odnosi się to tym

bardziej  do  nakładów  użytecznych  i  innych,  jeżeli  zostały  poczynione  na  części

nieruchomości,  z  której  korzysta  tylko  współwłaściciel  dokonujący  nakładów,  a  także  do

sytuacji, w której współwłaściciele uzgodnili, z różnych powodów, że poczynione nakłady nie

będą rozliczane. Zgodnie z art. 221 k.c., takie umowy między współwłaścicielami (zawarte

także  w  sposób  dorozumiany)  nie  odnoszą  skutku  względem  nabywcy  udziału  we

współwłasności nieruchomości, chyba że nabywca o nich wiedział lub z łatwością mógł się

dowiedzieć” (s. 13, 14 uzasadnienia uchw. SN z 10 V 2006 r. III CZP 11/06, OSNC 2007, z.

3, poz. 38).

e) „Z przepisów kodeksu cywilnego regulujących współwłasność istotnie nie wynika,

aby współwłaściciel miał uprawnienie do korzystania tylko z takiej części rzeczy wspólnej,

która  odpowiada  wielkości  jego udziału,  według art.  206  bowiem regułą  jest  korzystanie

przez współwłaścicieli z całej rzeczy wspólnej. Przepis ten, podobnie jak art. 207 k.c., ma

charakter dyspozytywny, wobec czego współwłaściciele mogą w umowie ustalić inny sposób

korzystania  z  rzeczy  wspólnej,  w  szczególności  mogą  w  drodze  podziału  quoad  usum

wyodrębnić  określone  jej  części  do  wyłącznego  korzystania  przez  poszczególnych

współwłaścicieli.  W takich wypadkach o uprawnieniu poszczególnych współwłaścicieli  do

wyłącznego  korzystania  z  określonych  części  rzeczy  wspólnej  będą  decydowały  jedynie

postanowienia umowy (zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia

28 września 1963 r. III CO 33/62, OSNCP 1964, nr 2, poz. 22, wyrok Sądu Najwyższego z

dnia  14  listopada  1963  r.,  III  CR  81/63,  OSNCP  1964,  nr  9,  poz.  189,  uchwały  Sądu

Najwyższego z dnia 8 stycznia 1980 r., III CZP 80/79, OSNCP 1980, nr 9, poz. 157, oraz z

dnia 13 lutego 1981 r., III CZOP 72/80, OSNCP 1981, nr 11, poz. 207, a także wyrok Sądu

Najwyższego z dnia 10 lutego 2004 r., IV CK 17/03, nie publ.)” (s. 6 uchw.  SN z 10 V 2006

r. III CZP 9/06, OSNC 2007, z. 3, poz. 37).

f) „Stosownie do art. 1035 w zw. z art. 207 k.c. współspadkobiercy ponoszą wydatki i

ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości przysługujących im udziałów w

spadku. Spadkobierca, który poniósł wydatki na wspólną rzecz, może żądać od pozostałych

spadkobierców  zwrotu  w  częściach  odpowiadających  ich  udziałom.  Z  uwagi  na

dyspozytywny  charakter  art.  207  k.c.  zasada  ta  może  ulec  odpowiedniej  modyfikacji  w

wypadku,  gdy  dojdzie  w  drodze  umowy  między  współspadkobiercami  lub  w  drodze
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orzeczenia sądowego do dokonania podziału rzeczy do korzystania, tj.  do podziału  quoad

usum. Podział ten polega na tym, że każdy ze współspadkobierców otrzymuje do wyłącznego

użytku  fizycznie  wydzieloną  część  rzeczy.  Jeżeli  w  umowie  nie  ustalono  inaczej,  każdy

współspadkobierca oddzielnie używa swojej  części  i  oddzielnie czerpie z niej  pożytki.  W

takim też zakresie ponosi on wszystkie wydatki związane z eksploatacją tej części. Prowadzi

to  do  wniosku,  że  współspadkobierca,  który  dokonał  nawet  nakładów  koniecznych  na

nieruchomość spadkową, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających

udziałowi  pozostałych  współspadkobierców  w  całości  nieruchomości,  jeżeli  w  drodze

podziału  quoad  usum nie  korzystają  oni  z  tej  części  nieruchomości,  na  którą  zostały  te

nakłady dokonane (por. uchwałę SN z 8 I 1980 r. III CZP 80/79, OSNC 1980, Nr 9, poz.

157). Spadkobierca, który dokonał  nakładu na przydzielonej mu części nieruchomości, ma

również prawo do wyłącznego pobierania korzyści, jakie nakład ten przynosi (por. uchwałę

SN z 13 II 1981 r. III CZP 72/80, OSNC 1981, Nr 11, poz. 207).

Przyjęte  rozwiązanie  zachowuje  aktualność  w  sytuacji,  gdy  w  wyniku  działu

spadkobiercy  otrzymują  te  części  nieruchomości,  na  których  dokonywali  nakładów.

Natomiast gdyby podział nieruchomości spadkowej był niemożliwy lub nie pokrywał się z

zakresem podziału  quoad  usum, wówczas  spadkobiercy  powinni  wystąpić  ze  stosownym

roszczeniem o rozliczenie poczynionych przez nich nakładów, o ile mieściłyby się  one w

kategorii  nakładów koniecznych i nakładów użytecznych” (A. Stempniak, Postępowanie o

dział spadku, Warszawa 2006, s. 267, 268). Ostatni akapit tych wywodów A. Stempniaka (s.

268 ust. 1) nie jest prawdziwy, nie jest zgodny z prawem. Jest on sprzeczny z wywodami

uprzednio (wyżej) poczynionymi przez tego autora. Takie stanowisko autora jest logicznie

sprzeczne  z  uprzednimi  jego  wywodami.  Zasada  wyłącznego  ponoszenia  wydatków

(nakładów) poczynionych na rzecz wydzieloną fizycznie do wyłącznego użytkowania przez

tego współwłaściciela byłaby iluzoryczna, skoro taki współwłaściciel w drodze działu spadku

mógłby żądać zwrotu nakładów poczynionych na część rzeczy fizycznie mu wydzieloną do

wyłącznego korzystania w ramach podziału  quoad usum. W istocie oznaczałoby powrót do

zasady art. 207 k.c. rozliczeń według udziałów, a przecież umowa o podział do korzystania

(quoad  usum) wyłącza  stosowanie  art.  207  k.c.,  i  nie  można  jej  tylnymi  drzwiami

wprowadzać do zastosowania. Można dodać, że nieraz ten okres korzystania wyłącznego z

rzeczy wspólnej może trwać wiele lat (np. 20, 40), nadto nakłady te mogły się wielokrotnie

zamortyzować  (zużyć).  Zasada,  że  kto  z  rzeczy  korzysta,  ten  ponosi  wydatki  na  nią,

obowiązuje bez względu na to, czy podział ostateczny w dziale spadku będzie zgodny czy

niezgodny z podziałem do korzystania (quoad usum). Takie też jest stanowisko orzecznictwa
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SN. Autor ten swojej tezy  nie ilustruje żadnymi orzeczeniami SN ani poglądem literatury (s.

268 ust. 1). Nie można zgodzić się z nim. 

g)  Współwłaściciele  (współspadkobiercy)  mogą  w  drodze  umowy  uregulować

wzajemne roszczenia z tytułu poczynionych na rzecz spadkowa (spadek) nakładów w sposób

odmienny niż  to wynika z art.  207 k.c.  Ten ostatni  przepis jest  dyspozytywny. Mogą  też

postanowić,  że  nie  podnoszą  żadnych  wzajemnych  roszczeń  z  tytułu  nakładów  na  rzecz

wspólną (spadek).

D. Odrębna umowa (art. 471 k.c.) -  literatura.

Współwłaściciele  (współspadkobiercy,  współzapisobiercy)  mogą  zatem  w  drodze

umowy  odrębnie  określić  wzajemne  rozliczenia  między  współspadkobiercami  z  tytułu

posiadania  poszczególnych  przedmiotów  spadkowych,  pobranych  pożytków  i  innych

przychodów  oraz  poczynionych  na  spadek  nakładów  niż  to  wynika  z  przepisów  o

współwłasności,  tj.  art.  206  i  207  k.c.  Wtedy  te  wzajemne  rozliczenia  mają  podstawę

umowną, a nie ustawową (art. 206 i 207 k.c.). Stosuje się do takiej umowy przepisy k.c. o

wykonaniu i niewykonaniu umowy (art. 471 i nast. k.c.). Mogą oni zawrzeć np. w tej mierze

ugodę sądową lub złożyć zgodny wniosek do sądu co do sposobu wzajemnych rozliczeń z

powyższych tytułów prawnych choćby nawet w pozostałym zakresie nie byli zgodni co do

sposobu działu spadku (lub zniesienia współwłasności)  czy wykonania zapisu.  Stosuje się

wtedy  postanowienia  umowy,  a  nie  art.  206  i  207  k.c.  Jest  to  pogląd  powszechnie

akceptowany w literaturze (orzecznictwie i doktrynie), por. np. uchw. SN z 29 IX 1969 r. III

CZP 48/69, OSNCP 1970, z. 4, poz. 58 (s. 24 uzasadnienia); uchw. SN z 26 III 1970 r. III

CZP 7/70, OSNCP 1970, z. 12, poz. 219 (uzasadnienie); uchw. SN z 11 V 1972 r. III CZP

22/72, OSNCP 1972, z. 12, poz. 213 (s. 16 uzasadnienia); uchw. SN z 8 I 1980 r. III CZP

80/79, OSNCP 1980, z. 9, poz. 157; uchw. SN z 13 II 1981 r. III CZP 72/80, OSNCP 1981, z.

7, poz. 207 oraz OSPiKA 1982, z. 11, poz. 185 z glosą J. Ignatowicza; uchw. SN z 10 V 2006

r. OOO CZP 9/06, OSNC 2007, z. 3, poz. 37 (s. 7 uzasadnienia); uchw. SN z 10 V  2006 r. III

CZP 11/06, OSNC 2007, z. 3, poz. 38 (s. 14 uzasadnienia); uchw. SN z 22 III 1991 r. III CZP

17/91, OSNCAP 1991, z. 10-12, poz. 119 (s. 34 uzasadnienia); M. Kłos, Wspólność majątku

spadkowego, Warszawa 2004, s. 94-96; J. Policzkiewicz, w: F. Błahuta, J. St. Piątowski, J.

Policzkiewicz, Gospodarstwa rolne. Obrót – dziedziczenie – podział, Warszawa 1967, WP, s.

209, 210; A. Stempniak, Postępowanie o dział spadku, Warszawa 2006, s. 258, 263, 264, 267,

268;  J.  Ignatowicz,  w:  Kodeks  cywilny  –  komentarz,  t.  1,  Warszawa  1972,  s.  533;  M.

Sychowicz,  Postępowanie  o  zniesienie  współwłasności,  Warszawa  1976,  s.  84;  tenże,
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Problematyka art. 618 k.p.c., część I, Nowe Prawo 1972, z. 1, s. 48, 49; J. Gwiazdomorski,

Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1968, s. 246; T. Grzybkowski, Problematyka prawna

sporów  i  roszczeń  rozpoznawanych  w  postępowaniu  o  zniesienie  współwłasności

nieruchomości  (problematyka  prawna  art.  618  k.p.c.),  PS  2002,  z.  5,  s.  27,  28,  31;  J.

Pietrzykowski,  w:  Kodeks postępowania  cywilnego z komentarzem, t.  3,  Warszawa 1989

(praca zbiorowa pod red.  J.  Jodłowskiego i  K. Piaseckiego),  s.  974 pkt 11; A. Cisek, w:

Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-534 (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2004,

s. 526 nb 4, 9; B. Jelonek-Jarco, Glosa do uchw. SN z 10 V 2006 r. III CZP 9/06, PS 2007, z.

7-8, gł. s. 173, 174, 178, 179; M. J. Naworski, Glosa do uchw. SN z 10 V 2006 r. III CZP

9/06, Monitor Prawniczy 2007, z. 16, s. 911 oraz przypis 12 s. 911.

E. Korzystanie ze spadku i zapisu po osobie X (stan przykładowy). 

Spadkodawca pozostawił spadek o obszarze 0,9 ha nieruchomości gruntowych. Było 5

spadkobierców gospodarstwa rolnego (A, B, C, D, E). Jednocześnie testator ustanowił zapis

odrębnej  własności  lokali  (obligacyjny)  na  rzecz  A  (w  2/3)  i  B  (w  1/3).  Spadkobiercy

dokonali faktycznego (nieformalnego) działu spadku w ten sposób, że C miał w wyłącznym

posiadaniu samoistnym działki u, w, spadkobierca D działkę y, spadkobierca E działkę  r, zaś

współspadkobiercy i współzapisobiercy A i B działkę siedliskową p wraz z nowym domem

(A w posiadaniu samoistnym 2/3 części fizycznej nowego domu, B w posiadaniu samoistnym

1/3  części  fizycznej  nowego  domu,  zaś  działka  siedliskowa  była  we  współposiadaniu

samoistnym A i B).

Sąd  skwalifikował  to  nie  jako  faktyczny  (nieformalny)  dział  spadku,  tylko  jako

podział  do korzystania (osoby te  względem wydzielonych części  fizycznych rzeczy miały

zatem  status  posiadacza  zależnego,  a  nie  samoistnego,  a  w  stosunku  do  całej  rzeczy

współposiadacza samoistnego). Nie biegł zatem termin zasiedzenia.

Część III

Zarząd (odesłanie).

a) Odesłanie.

Poprzednio  omówiono  niektóre  aspekty  prawne  zarządu  (np.  zarządzanie  rzeczą

wspólną (por. część I), umowa o korzystanie z rzeczy wspólnej i poczynione na nią nakłady

(por. część II), wierzytelności samodzielne i niesamodzielne. Te aspekty prawne zarządu nie
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będą tu ponownie omawiane. Należy do nich odesłać. Tu zostaną przedstawione niektóre inne

aspekty prawne zarządu spadkiem (rzeczą wspólną).

b) Schematy podziałowe.

Zarząd spadkiem reguluje art. 1035 k.c., który odsyła do odpowiedniego stosowania

przepisów o współwłasności (art. 199-204, 199-209 k.c.).

Można wyróżnić zarząd ustawowy – na podstawie ustawy k.c. (jw.) i k.p.c., umowny –

na podstawie umowy lub testamentu, sądowy.

Czynności  zarządu  można  podzielić  na  czynności  zwykłego  zarządu  (art.  201),

czynności przekraczające zwykły zarząd (art. 199), na czynności zachowawcze (art. 209 k.c.).

Na czynności zarządu mogą składać się czynności faktyczne, prawne, procesowe.

Zarząd  może  być  wykonywany  bezpośrednio  przez  samych  współwłaścicieli

(współspadkobierców)  (współzapisobierców),  zarząd  wykonywany  jedynie  przez  część

uprawnionych lub jednego z nich, zarząd wykonywany przez osobę trzecią lub tzw. zarząd

powierzony.

Do zarządu spadkiem stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności (art. 199-

204 k.c.). Przedmiotem zarządu spadkiem jest cały spadek, czyli zespół praw majątkowych

(przedmiotów majatkowych), np. własność rzeczy ruchomych i nieruchomych, wierzytelności

itd. Przedmiotem współwłasności jest tylko własność rzeczy. Przedmiotem zarządu spadku są

zatem spadek oraz poszczególne przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku.

Przedmiotem  zarządu  są  tylko  prawa  majątkowe  wchodzące  w  skład  spadku.

Przedmiotem  zarządu  nie  są  długi  spadkowe  (art.  922,  1030-1034,  1081  k.c.).  Długów

spadkowych dotyczą bowiem odrębne przepisy o odpowiedzialności za długi spadkowe (por.

wyżej). Mimo, że spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych, to przedmiotem zarządu

są tylko prawa majątkowe (aktywa), a nie długi (pasywa) spadku.

 „Do rozporządzenia spadkiem oraz do innych czynności, które przekraczają zakres

zwykłego zarządu,  potrzebna  jest  zgoda  wszystkich  współspadkobierców.  W braku  takiej

zgody  współspadkobiercy,  których  udziały  wynoszą  co  najmniej  połowę,  mogą  żądać

rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz

interesy wszystkich współspadkobierców” (art. 199 w zw. z art. 1035 k.c.).

„Każdy  ze  współspadkobierców  jest  obowiązany  do  współdziałania  w  zarządzie

spadkiem” (art. 200 w zw. z art. 1035 k.c.).



22

„Do  czynności  zwykłego  zarządu  potrzebna  jest  zgoda  większości

współspadkobierców.  W  braku  takiej  zgody  każdy  ze  współspadkobierców  może  żądać

upoważnienia sądowego do dokonania czynności” (art. 201 w zw. z art. 1035 k.c.).

„Jeżeli  większość  współspadkobierców  postanawia  dokonać  czynności  rażąco

sprzecznej  z  zasadami  prawidłowego  zarządu  spadkiem,  każdy  z  pozostałych

współspadkobierców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd” (art. 202 w zw. z art. 1035 k.c.).

„Każdy  ze  współspadkobierców może  wystąpić  do  sądu  o  wyznaczenie  zarządcy,

jeżeli  nie  można  uzyskać  zgody  większości  współspadkobierców  w  istotnych  sprawach

dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli  większość  współspadkobierców narusza zasady

prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość” (art. 203 w zw. z art. 1035 k.c.).

„Większość współspadkobierców oblicza się według wielkości udziałów” (art. 204 w

zw. z art. 1035 k.c.).

To,  co  powiedziano  odnośnie  do  spadku  (współwłasności)  ma  odpowiednie

zastosowanie do zapisu na rzecz kilku zapisobierców. Por. także art. 977, 1035 k.c.

c) Zarząd na podstawie testamentu.

Spadkodawca  może  w  testamencie  określić  zasady  zarządu  spadkiem  (rzeczą

zapisaną),  podobnie jak może  on określić  zasady działu spadku (i  wykonania  zapisu,  np.

zniesienia  współwłasności  rzeczy  zapisanej).  Może  on  określić  zasady  zarządu  przez

wykonawcę  testamentu  lub  zarządu  sprawowanego  przez  samych  współspadkobierców

(współzapisobierców),  nie  ustanawiając  w  ogóle  wykonawcy  testamentu.  Zasady  te  są

prawnie  wiążące  dla  spadkobierców,  zapisobierców,  organów  publicznych,  np.  sądów  w

dziale spadku lub przy  wykonaniu zapisu. Wynika to ze swobody testowania (art. 58 k.c.).

Zarząd  rzeczą  zapisaną  na  rzecz  A  i  B  ma  tak  wyglądać  jak  wykonanie  jego  zapisu  w

testamencie  [2/3 nowego domu zgodnie  z  wyliczonymi w testamencie lokalami 3+3+3 w

posiadaniu samoistnym i zarządzie A, 1/3 domu 2+2+2 w posiadaniu samoistnym i zarządzie

B, działka gruntu, na której stoi budynek we współposiadaniu samoistnym A i B po 1/2 przez

każdego  z  nich  (to  samo  dotyczy  sadu,  garażu,  szopy)].  Takie  jest  m.in.  przeważające

stanowisko w literaturze, por. np. M. Niedośpiał, Testament – zagadnienia ogólne testamentu

w polskim prawie cywilnym, Kraków – Poznań 1993, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, s.

100-105 wraz z dalszą literaturą tam cytowaną; M. Kłos, Wspólność majątku spadkowego,

Warszawa 2004, s. 156-159; J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, s. 99.

d) Brak zgody. 
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Jeżeli współspadkobierca (współwłaściciel) dokona czynności zwykłego zarządu lub

czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu bez wymaganej zgody większości (art.

201 k.c.) lub wszystkich (art. 199 k.c.) współspadkobierców (współwłaścicieli), to czynność

ta  jest  bezwzględnie  nieważna  (nieskuteczna)  (art.  58  k.c.).  Pozostali  współspadkobiercy

(współwłaściciele) nie są osobami trzecimi (art. 63 k.c.), czynność dokonana bez wymaganej

zgody  nie  jest  tzw.  czynnością  niezupełną  (kulejącą)  (art.  63  k.c.),  lecz  bezwzględnie

nieważną  (bezskuteczną). Tak np. E. Gniewek, w: System prawa prywatnego, t.  3,  Prawo

rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2003, s. 444 nb 97, s. 445 nb 99; J. Ignatowicz, w:

Kodeks cywilny – komentarz, t. 1, Warszawa 1972, s. 513.

e) Strony umowy. 

Stroną  umowy  współwłaściciela  (współspadkobiercy)  z  osobą  trzecią  jest  ten

współwłaściciel  (ten  współspadkobierca),  który  tej  czynności  dokonał.  Pozostali

współwłaściciele  (współspadkobiercy),  którzy  tej  czynności  nie  dokonali,  nie  są  stroną

umowy.  Za  zaciągnięte  zobowiązania  odpowiadają  tylko  ci  współwłaściciele

(współspadkobiercy), którzy tę umowę zawarli, przy czym odpowiadają oni solidarnie (art.

370 k.c.). „Pozostali spadkobiercy [współwłaściciele], którzy w czynności nie uczestniczyli,

nie  są  stronami  umowy,  ich  odpowiedzialność  wobec  współspadkobierców

[współwłaścicieli], którzy zawarli umowę, opiera się na art. 207 w zw. z art. 1035 k.c.” (M.

Kłos,  Wspólność  majątku  spadkowego,  Warszawa  2004,  s.  146,  147).  Tak  samo  np.  J.

Ignatowicz,  w:  Kodeks cywilny – komentarz,  t.  1,  Warszawa 1972, s.  513; E. Drozd, w:

System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, Ossolineum 1986, red. J. St. Piątowski, s.

430-433).  Działający  współwłaściciel  (współspadkobierca)  nie  jest  przedstawicielem

ustawowym  ani  pełnomocnikiem  w  stosunku  do  pozostałych  współwłaścicieli

(współspadkobierców).

f) Umowa o zarząd – umowa o korzystanie. 

Umowę  o zarząd należy odróżnić  od umowy o korzystanie z rzeczy (np. w drodze

podziału rzeczy do korzystania,  quoad usum) oraz od umowy o wyłączenie na okres do lat

pięciu uprawnienia współwłaściciela do żądania działu spadku (art. 210, 221 k.c.). Umowa o

podział do korzystania (podział quoad usum), to nie jest umowa o zarząd rzeczą wspólną. Są

to dwie różne umowy. Przedmiotem umowy do korzystania (quoad usum) jest korzystanie (i

współposiadanie) rzeczą wspólną (spadkiem). Względem wyodrębnionych części fizycznych

spadku (rzeczy), w drodze podziału do korzystania, osoba ta  ma wyłączne prawo korzystania
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z  tej  rzeczy  (lub  części  fizycznej   rzeczy),  jest  jej  wyłącznym posiadaczem  zależnym i

współposiadaczem  samoistnym  całego  spadku  (całej  rzeczy)  wraz  z  pozostałymi

współspadkobiercami (współwłaścicielami), może pobierać z niej pożytki, ponosi czynione na

rzecz nakłady, ale nie może np. rozporządzać sama całą tą rzeczą (całym tym spadkiem), do

tego  –  jak  też  do  innych  czynności  przekraczających  zwykły  zarząd  spadkiem  (rzeczą

wspólną)    potrzebna  jest  zgoda  wszystkich   współspadkobierców (współwłaścicieli).  Tu

przykładowo dobitnie  widać,  że  umowa o  podział  do  korzystania  (quoad  usum) nie  jest

umową  o  zarząd  rzeczą  wspólną.  Uprawnia  (ta  pierwsza)  do  wyłącznego  korzystania  i

wyłącznego posiadania zależnego z tej rzeczy (spadku), ale nie uprawnia ona sama przez się

do  rozporządzania  rzeczą  wspólną  (spadkiem)  ani  do  innych  czynności  przekraczających

zwykły zarząd (np. wzniesienia budynku, garażu, szopy na nieruchomości).  Z prawem do

korzystania (quoad usum) wiąże się dokonywanie samodzielne zwykłego zarządu przez taką

osobę,  ale  nie  zawiera  ona   zgody na czynności  przekraczające  zakres  zwykłego zarządu

rzeczą objętą podziałem do korzystania (quoad usum).

Z umową o podział do korzystania może być połączona równocześnie druga umowa o

zarząd  rzeczą  wspólną  (spadkiem).  Wymaga  to  jednak  badania  na  tle   okoliczności

konkretnego przypadku (konkretnego stanu faktycznego). Umowa o zarząd wymaga zawsze

zgody  wszystkich  współwłaścicieli  (współspadkobierców),  jako  zawsze  czynność

przekraczająca  zakres  zwykłego  zarządu  rzeczą  wspólną  (spadkiem).  Nie  wymaga  ona

zachowania formy szczególnej. Może  być zawarta także w sposób dorozumiany (ale należy

zachować  ostrożność  w  tym  wypadku,  brak  zgody  choćby  jednego  współwłaściciela,

współspadkobiercy  wyłącza  ważność  takiej  umowy,  art.  58  §  1  k.c.).  Trzeba  badać  in

concreto (w danym konkretnym wypadku), co było przedmiotem takiej umowy, czy tylko

korzystanie z rzeczy czy także zarząd rzeczą, czy też jedno i drugie. Tak też np. J. Ignatowicz,

jw., s. 578, 579; E; Gniewek, jw., s. 446 nb 104, 105.

g) Znaczna kwota pieniężna jako czynność przekraczająca zwykły zarząd (np. 57     000  

zł).

Czy  czynność   jest  czynnością  zwykłego  zarządu  czy  czynnością  przekraczającą

zakres zwykłego zarządu, to trzeba badać  na tle okoliczności  konkretnego przypadku. Ta

sama  czynność  w  pewnym  kontekście  jest  czynnością  zwykłego  zarządu,  a  w  innym

kontekście  czynnością  przekraczającą  zwykły  zarząd.   Przy  tej  ocenie  należy  mieć  na

względzie także łączną wartość dokonanych czynności (np. remont o łącznej kwocie 57 000

zł jest zazwyczaj czynnością przekraczającą zwykły zarząd, choćby poszczególne czynności
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na niego się  składające miały niższą  wartość  i  były oddzielone od siebie czasowo, nawet

wieloletnim  okresem  czasu).  B  żąda  od  A  zwrotu  tytułem  nakładów  kwoty  57 000  zł

(wezwanie),  a  zatem  nakłady  te  były  czynnościami  przekraczającymi  zakres  zwykłego

zarządu i wymagały zgody A jako zapisobiercy i współspadkobiercy oraz zgody pozostałych

współspadkobierców (pięciu). A ponieważ nie uzyskała ona  takiej zgody od nich ani za życia

(nie uzyskała zgody) spadkodawcy, to czynności te są bezwzględnie nieważne (nieskuteczne)

wobec A i pozostałych współspadkobierców (art. 58 § 1 k.c.). Nadto dokonywała ona tych

nakładów nie pytając nigdy w ogóle o zgodę za życia spadkodawcy, a po jego śmierci A i

innych współspadkobierców. Dokonywała ich samowolnie (bezprawnie).

Podobnie  można  zilustrować  kwalifikację  czynności  jako  zwykłego  zarządu  lub

przekraczającą zakres zwykłego zarządu w zależności od konkretnego przypadku, np. od jej

wartości, na innym przykładzie. Jeśli w skład spadku wchodzi jedna owca, to jej sprzedaż jest

czynnością  przekraczającą  zakres  zwykłego  zarządu.  Jeśli  w  skład  spadku  wchodzi  100

owiec,  to  sprzedaż  jednej  z  nich  przez  współspadkobiercę  bez  zgody  pozostałych

współspadkobierców jest czynnością  zwykłego zarządu i wymaga zgody większości, a nie

wszystkich współspadkobierców (współwłaścicieli). Takie też jest stanowisko literatury por.

np.  J.  Ignatowicz,  jw.,  s.  512;  tenże,  Prawo  rzeczowe,  Warszawa  1976,  s.  127,  128;  E.

Gniewek, jw., s. 442, 443 nb 92 (wraz z dalszą literaturą tam wskazaną).

W  sprawach  poruszanych  tutaj  por.  odpowiednio  także  M.  Niedośpiał,  Glosa  do

wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 XII 2005 r. I ACa 611/05, Orzecznictwo Sądów

Apelacyjnych 2009, z. 8, s. 86-92 (wyrok opublikowany w OSA 2007, z. 9, s. 27c, s. 47-57).


