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Pytania i odpowiedzi

Pytanie: W jaki sposób spadkobierca ma wykonaæ zapis zobowi¹zu-
j¹cy go do przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci, je¿eli po œmierci te-
statora okaza³o siê, i¿ wchodz¹ce w sk³ad spadku nieruchomoœci stanowi³y
przedmiot wspólnoœci ustawowej spadkodawcy oraz jego ma³¿onka?

OdpowiedŸ: Stan faktyczny przedstawia siê nastêpuj¹co. W ksiêdze
wieczystej jako w³aœciciel nieruchomoœci wpisany by³ m¹¿. W chwili
sporz¹dzenia w³asnorêcznego testamentu uzna³, ¿e zgodnie z treœci¹ wpisu
w ksiêdze wieczystej jest w³aœcicielem nieruchomoœci. Rozrz¹dzi³ „swo-
im” spadkiem w ten sposób, ¿e jako spadkobiercê powo³a³ ¿onê, któr¹
obci¹¿y³ zapisem w postaci przeznaczenia synowi nieruchomoœci o po-
wierzchni 1 ha, oznaczonej jako dzia³ka nr 1233/2. Dzia³ka ta, jako jedna
z wielu wyodrêbnionych geodezyjnie, wchodzi³a w sk³ad nieruchomoœci
objêtej wspomnian¹ ksiêga wieczyst¹.

S¹d w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku orzek³ nabycie
spadku na podstawie testamentu przez ¿onê w ca³oœci. Po uprawomoc-
nieniu siê powy¿szego orzeczenia spadkobierczyni w powództwie o uzgod-
nienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, skie-
rowanym przeciwko synowi jako zapisobiercy, ¿¹da³a dokonania zmiany
wpisu w dziale drugim wspomnianej ksiêgi wieczystej przez wykreœlenie
spadkodawcy jako dotychczasowego w³aœciciela i ujawnienia w tej¿e
ksiêdze testatora oraz powódki jako w³aœcicieli na zasadzie wspólnoœci
ustawowej. Niezale¿nie od wadliwego sprecyzowania powództwa, s¹d
co do zasady uwzglêdni³ ¿¹danie w tym znaczeniu, ¿e ustali³, i¿ nieru-
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chomoœæ, dla której za³o¿ona jest ksiêga wieczysta, stanowi³a przedmiot
wspólnoœci ustawowej by³ych ma³¿onków (spadkodawcy i jego ¿ony jako
obecnej spadkobierczyni).

Stan prawny wytworzony powy¿szymi orzeczeniami s¹dowymi jest
nastêpuj¹cy: wed³ug treœci prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku, ¿ona spadkodawcy jest wy³¹czn¹ spadkobierczyni¹ po
swoim mê¿u, natomiast stosownie do prawomocnego wyroku o uzgod-
nienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nieru-
chomoœæ wchodz¹ca w sk³ad spadku w chwili œmierci spadkodawcy
stanowi³a przedmiot wspólnoœci ustawowej by³ych ma³¿onków, mimo ¿e
wpis w ksiêdze wieczystej ujawnia jako w³aœciciela spadkodawcê. Ozna-
cza to, ¿e rozrz¹dzeniem testamentowym móg³ byæ objêty tylko maj¹tek
spadkodawcy. Decyduj¹cy jest bowiem stan prawny spadku w chwili
œmierci spadkodawcy, a nie wpis w ksiêdze wieczystej, je¿eli w œwietle
materialnoprawnej oceny nieruchomoœæ wchodz¹ca w sk³ad spadku by³a
objêta maj¹tkiem wspólnym spadkodawcy i jego ¿ony, obecnie jedynej
spadkobierczyni testamentowej.

Tak wiêc ¿ona spadkodawcy naby³a spadek w ca³oœci po mê¿u, ale
tylko co do 1/2 czêœci, poniewa¿ druga po³owa jest jej w³asnoœci¹. Je¿eli
zatem w sk³ad spadku wchodzi nieruchomoœæ objêta zapisem, nale¿y
przyj¹æ, ¿e 1/2 tej nieruchomoœci stanowi w³asnoœæ spadkobierczyni.
Rozrz¹dzenie testamentowe co do ca³oœci spadku, w sk³ad którego mia³a
wchodziæ nieruchomoœæ stanowi¹ca w³asnoœæ spadkodawcy, jest bez-
skuteczne w takim zakresie, w jakim nieruchomoœæ stanowi³a przedmiot
wspólnoœci ustawowej. Oznacza to, ¿e co do pozosta³ej czêœci nale¿¹cej
do spadkodawcy spadkobierczyni zwolni siê z zapisu, je¿eli w jego
wykonaniu przeniesie 1/2 czêœæ we wspó³w³asnoœci tej nieruchomoœci
na rzecz syna jako zapisobiercy.

Nale¿y tak¿e rozwa¿yæ tryb oraz sposób ujawnienia aktualnego stanu
prawnego nieruchomoœci objêtej dotychczasow¹ ksiêg¹ wieczyst¹ oraz
nieruchomoœci, co do której nast¹pi³o rozporz¹dzenie w 1/2 czêœci na
rzecz zapisobiercy w wykonaniu zapisu.

W dotychczasowej ksiêdze wieczystej nieruchomoœæ sk³ada siê z kilku
dzia³ek ewidencyjnie wyodrêbnionych, miêdzy innymi z dzia³ki objêtej
zapisem. Wpis w dziale drugim tej ksiêgi ujawnia spadkodawcê jako
w³aœciciela przedmiotowej nieruchomoœci. Spadkobierczyni dysponuje
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dwoma orzeczeniami s¹dowymi: prawomocnym postanowieniem o stwier-
dzeniu spadku na jej rzecz oraz prawomocnym wyrokiem o uzgodnienie
wpisu w dziale drugim ksiêgi wieczystej. Na jego podstawie nierucho-
moœæ dotychczas ujawniona na rzecz w³asnoœci by³ego mê¿a stanowi³a
przedmiot wspólnoœci ustawowej.

Uzgodnienie treœci wpisu w dziale drugim dotychczasowej ksiêgi
wieczystej mo¿e nast¹piæ w nastêpuj¹cym trybie:

1. Je¿eli przed zawarciem umowy przeniesienia w³asnoœci w 1/2 czêœci
na rzecz zapisobiercy spadkobierczyni z³o¿y³a wniosek o wpis w dotych-
czasowej ksiêdze wieczystej na swoj¹ rzecz na podstawie do³¹czonych do
wniosku prawomocnych orzeczeñ s¹dowych (tytu³ów wykonawczych),
s¹d wniosek uwzglêdni i przy wykreœleniu spadkodawcy jako by³ego
w³aœciciela wpisze wnioskodawczyniê jako w³aœcicielkê nieruchomoœci.

2. Mo¿liwa jest sytuacja, w której z braku wniosku nie zostanie dokonany
wpis w dotychczasowej ksiêdze wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem
prawnym, ale w wykonaniu zapisu strony w formie aktu notarialnego
zawr¹ umowê przeniesienia wspó³w³asnoœci w 1/2 czêœci przedmiotowej
nieruchomoœci na podstawie przed³o¿onych notariuszowi dokumentów
w postaci orzeczeñ oraz odpisu ksiêgi wieczystej. W wyniku zawartej
miêdzy stronami umowy notariusz, na podstawie art. 92 § 4 pr. o not.,
zamieœci w tym¿e akcie wniosek wieczystoksiêgowy o od³¹czenie nie-
ruchomoœci bêd¹cej przedmiotem umowy z dzia³u I-O dotychczasowej
ksiêgi wieczystej i za³o¿enie dla od³¹czonej nieruchomoœci nowej ksiêgi
wieczystej oraz dokonanie wpisu w dziale drugim tej ksiêgi spadkobier-
czyni i zapisobiercy jako wspó³w³aœcicieli po 1/2 czêœci na podstawie
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, wyroku o uzgodnienie
treœci dotychczasowej ksiêgi wieczystej oraz umowy przeniesienia wspó³-
w³asnoœci tej¿e nieruchomoœci.

3. Wreszcie w sytuacji ad 1, je¿eli po uaktualnieniu wpisu w dziale
drugim ksiêgi wieczystej zostanie zawarta umowa przeniesienia wspó³-
w³asnoœci nieruchomoœci w wykonaniu zapisu, notariusz w akcie nota-
rialnym sporz¹dzi wniosek wieczystoksiêgowy o od³¹czenie powy¿szej
nieruchomoœci z dzia³u I-O dotychczasowej ksiêgi i przy za³o¿eniu dla
niej nowej ksiêgi wieczystej dokonanie w dziale drugim wpisu wspó³w³a-
snoœci po 1/2 czêœci na rzecz stron na podstawie zawartej umowy.
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