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Charakter prawny roszczenia wspó³w³aœciciela
o zwrot nak³adów na rzecz wspóln¹

1. Uwagi wstêpne

W prawie cywilnym nie jest mo¿liwe ca³kowite, œcis³e rozdzielenie
re¿imów prawnorzeczowego i obligacyjnego1. Sposób ukszta³towania wielu
roszczeñ budzi kontrowersje co do ich charakteru. W¹tpliwoœci w tej
mierze pojawi³y siê miêdzy innymi w odniesieniu do roszczeñ pomiêdzy
wspó³w³aœcicielami o zwrot wydatków na rzecz wspóln¹ i poniesionych
ciê¿arów (art. 207 k.c.). W piœmiennictwie zwraca siê uwagê, ¿e przepisy
kodeksu cywilnego o wspó³w³asnoœci zawieraj¹ normy stanowi¹ce pod-
stawê zarówno dla roszczeñ o charakterze prawnorzeczowym, jak i ob-
ligacyjnym2. Kwestia rozliczenia miêdzy wspó³w³aœcicielami wydatków
na wspóln¹ rzecz stanowi element szerszej grupy zagadnieñ dotycz¹cych
wzajemnych praw i obowi¹zków wspó³w³aœcicieli dotycz¹cych zarz¹du
i korzystania z rzeczy.

Analiza orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z ostatnich dziesiêcioleci
wskazuje na znaczne rozbie¿noœci w ocenie tego, czy wspomniane

1 Zob.: S. G r z y b o w s k i, Prawo cywilne. Zarys czêœci ogólnej, Warszawa 1985,
s. 117; Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, wyd. 6, Warszawa 2003, s. 95;
P. M a c h n i k o w s k i, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwañski, t. III, Prawo
rzeczowe, Warszawa 2003, s. 47 i nast.

2 M.in. Z. N o w a k o w s k i, [w:] System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. II,
Prawo w³asnoœci i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1977, s. 402 i nast.
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roszczenie ma charakter obligacyjny, czy te¿ ustawodawca nada³ mu
charakter zbli¿ony do prawa rzeczowego. Judykatura prezentowa³a roz-
bie¿ne stanowiska dotycz¹ce okreœlania podmiotu, przeciwko któremu
kieruje siê to roszczenie: czy winien byæ nim aktualny (a zatem „ka¿do-
czesny”) wspó³w³aœciciel, czy te¿ osoba, której udzia³ we wspó³w³asnoœci
przys³ugiwa³ w chwili dokonywania nak³adu na wspóln¹ rzecz. To, jak
pojmowana jest konstrukcja roszczenia z art. 207 k.c., ma kluczowe
znaczenie dla rozstrzygniêæ s¹dów orzekaj¹cych w postêpowaniach,
w których rozpoznawane jest ¿¹danie wspó³w³aœciciela o zwrot nak³a-
dów. Zagadnienie to wymaga wyjaœnienia szczególnie na tle spraw,
w których dosz³o do zbycia udzia³u we wspó³w³asnoœci po dokonaniu
wydatku. Konieczne jest zatem rozstrzygniêcie, czy podmiot uprawniony
i zobowi¹zany wyznaczone s¹ przez sytuacjê prawnorzeczow¹ z chwili
dokonania nak³adu, czy te¿ zobowi¹zany jest ka¿doczesny wspó³w³aœci-
ciel, tj. równie¿ nabywca udzia³u.

Wypada wskazaæ, ¿e zagadnienie to pojawi siê zarówno w postêpo-
waniach w trybie procesowym (art. 13 § 1 k.p.c.), maj¹cych za przed-
miot ¿¹danie oparte na art. 207 k.c., jak równie¿ w postêpowaniach
o zniesienie wspó³w³asnoœci. W tych ostatnich obligatoryjne jest (w opar-
ciu o art. 618 k.p.c.) ³¹czne rozpoznanie, wraz ze zniesieniem wspó³w³a-
snoœci, wniosków o rozliczenie nak³adów3.

2. Stanowisko doktryny i judykatury

W doktrynie dominuj¹ wypowiedzi wskazuj¹ce na obligacyjny cha-
rakter roszczenia o zwrot nak³adów na rzecz wspóln¹4. Podkreœla siê,
¿e wprawdzie wspó³w³aœcicielowi przys³uguje prawo rzeczowe, jednak

3 M.in. T. G r z y b k o w s k i, Problematyka prawna sporów i roszczeñ rozpoznawa-
nych w postêpowaniu o zniesienie wspó³w³asnoœci nieruchomoœci (problematyka prawna
art. 618 k.p.c.), Przegl¹d S¹dowy 2002, nr 5, s. 17 i nast.

4 Z. N o w a k o w s k i, [w:] System prawa cywilnego…, t. II, s. 404, przy czym autor
ten dokonuje rozró¿nienia pomiêdzy roszczeniem o wydanie po¿ytków i przychodów
a roszczeniem o rozliczenie wydatków i ciê¿arów, jako obligacyjne, okreœlaj¹c roszczenie
o zwrot wartoœci nak³adów; A. W ¹ s i e w i c z, Charakter prawny wspó³w³asnoœci u³am-
kowej wed³ug kodeksu cywilnego, RPEiS, 1964, nr 4, s. 127; S. R u d n i c k i, Komentarz
do kodeksu cywilnego, Ksiêga druga: W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007,
s. 294; T. G r z y b k o w s k i, Problematyka prawna…, s. 28, zob. równie¿ P. M a c h n i -
k o w s k i, [w:] System Prawa Prywatnego…, t. III, s. 48.
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w ramach stosunku wspó³w³asnoœci przenikaj¹ siê wzajemnie elementy
rzeczowe i obligacyjne, przy czym liczne s¹ te ostatnie. Konieczne jest
dokonanie rozró¿nienia miêdzy poszczególnymi uprawnieniami wspó³w³a-
œcicieli i rozstrzygniêcie, czy s¹ one skuteczne erga omnes, czy te¿ jako
obligacyjne, kieruj¹ siê tylko wobec podmiotów, które by³y zwi¹zane
stosunkiem wspó³w³asnoœci w czasie, w którym dosz³o do zdarzeñ
kreuj¹cych zobowi¹zanie5. Zwolennicy wskazanego wy¿ej przewa¿aj¹ce-
go pogl¹du podkreœlaj¹, ¿e z przys³uguj¹cymi wspó³w³aœcicielowi prawa-
mi skutecznymi erga omnes ustawodawca zwi¹za³ uprawnienia i obowi¹z-
ki obligacyjne, skuteczne miêdzy osobami w danym czasie zwi¹zanymi
wêz³em wspó³w³asnoœci, ³¹cz¹ one zatem œciœle oznaczone osoby. Dany
podmiot mo¿e byæ zatem uznany za uprawniony lub zobowi¹zany jedynie
w odniesieniu do czasu, w którym mia³ przymiot wspó³w³aœciciela. Za
ten okres ponosi on m. in. ciê¿ary zwi¹zane z rzecz¹ wspóln¹. W razie
zbycia udzia³u uprawnienie i zobowi¹zanie nie przechodz¹ na nabywcê
udzia³u z mocy prawa6. Uznanie roszczenia za obligacyjne poci¹ga za sob¹
szereg konsekwencji, w tym koniecznoœæ stosowania ogólnego re¿imu
przedawnienia roszczeñ7.

W wypowiedziach przedstawicieli doktryny mo¿na równie¿ napotkaæ
pogl¹d opowiadaj¹cy siê za ujêciem zobowi¹zania do zwrotu wartoœci
nak³adów jako tzw. zobowi¹zania realnego. Zgodnie z tym zapatrywa-
niem, podmiot uprawniony i zobowi¹zany wskazane s¹ przez aktualn¹
sytuacjê prawnorzeczow¹8. Samo roszczenie ma obligacyjny charakter,
lecz na jego ukszta³towanie ma wp³yw sytuacja w zakresie praw bez-
wzglêdnych, w szczególnoœci w³asnoœci. Jak zostanie wskazane poni¿ej,
w orzecznictwie podjêto próby konstruowania treœci roszczenia opartego
na art. 207 k.c. jako zobowi¹zania realnego.

5 Z. N o w a k o w s k i, [w:] System prawa cywilnego, t. II, s. 403 i nast.
6 T. G r z y b k o w s k i, Problematyka prawna…, s. 29.
7 M.in. T. G r z y b k o w s k i, Problematyka prawna…, s. 29; H. C i e p ³ a, [w:] H. C i e -

p ³ a, B. C z e c h, S. D ¹ b r o w s k i, T. D o m i ñ c z y k, H. P i e t r z k o w s k i, Z. S t r u s,
M. S y c h o w i c z, A. Wy p i ó r k i e w i c z, Kodeks cywilny, t. I, Warszawa 2005, s. 347.

8 A. W ¹ s i e w i c z, Charakter prawny…, s. 130. Jako zobowi¹zanie realne roszczenie
z art. 207 k.c. kwalifikuje Z. R a d w a ñ s k i (Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa
2003, s. 95).
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WyraŸne ró¿nice w odniesieniu do konstrukcji roszczenia o zwrot
nak³adów opartego na art. 207 k.c. wyst¹pi³y w orzecznictwie S¹du
Najwy¿szego. Z jednej strony nale¿y odnotowaæ pogl¹dy opowiadaj¹ce
siê za zbli¿on¹ do rzeczowej natur¹ uprawnienia wspó³w³aœciciela do ¿¹dania
zwrotu wartoœci nak³adów. Takie stanowisko zaj¹³ SN w postanowieniu
z dnia 18 marca 1999 r.9 S¹d Najwy¿szy podkreœli³, ¿e zamieszczone
w art. 207 k.c. okreœlenie „wspó³w³aœciciele” oznacza, i¿ w przepisie
chodzi o ka¿doczesnego wspó³w³aœciciela. W razie zbycia udzia³u we
wspó³w³asnoœci zobowi¹zanie dotycz¹ce nak³adu przechodzi na nastêpcê
prawnego. Analogiczny pogl¹d przyj¹³ SN w wyroku z 25 lipca 2003 r.10

W uzasadnieniach tych orzeczeñ wyra¿ono stanowisko, zgodnie z którym
dokonanie przez wspó³w³aœciciela wydatków i poniesienie ciê¿arów
powoduje powstanie tzw. zobowi¹zania realnego. Oznacza to, ¿e pozostali
wspó³w³aœciciele obowi¹zani s¹ rozliczyæ siê z nim proporcjonalnie do
wielkoœci swoich udzia³ów, przy czym w razie zbycia udzia³u obowi¹zek
ten przechodzi na nabywcê. Roszczenie o zwrot wartoœci nak³adów kieruje
siê wobec osoby wskazanej przez sytuacjê prawnorzeczow¹. Podmiotem
zobowi¹zanym jest zatem ka¿doczesny wspó³w³aœciciel.

Wskazaæ nale¿y, ¿e w uzasadnieniach podanych wy¿ej orzeczeñ S¹d
Najwy¿szy nie prowadzi³ szerszych rozwa¿añ co do natury roszczenia
o zwrot wartoœci nak³adów na rzecz, powo³uj¹c siê jedynie na konstrukcjê
zobowi¹zania realnego. W uzasadnieniach nie mo¿na doszukaæ siê analizy
prowadz¹cej do takich wniosków, w szczególnoœci brak tam wskazania,
które cechy roszczenia przes¹dzaj¹ o jego „realnym” charakterze.

Zapatrywanie odmienne S¹d Najwy¿szy wyrazi³ ju¿ w uzasadnieniu
uchwa³y z dnia 19 grudnia 1973 r.11, jak równie¿ – co do zasady –
w postanowieniu z dnia 5 grudnia 1997 r.12 W tym ostatnim orzeczeniu
SN, przyjmuj¹c obligacyjny charakter roszczenia z art. 207 k.c., stwier-
dzi³, ¿e mo¿e ono kierowaæ siê przeciwko wspó³w³aœcicielowi, który
nieodp³atnie naby³ udzia³ we wspó³w³asnoœci rzeczy. Natomiast w razie
dalszego odp³atnego zbycia udzia³u we wspó³w³asnoœci tego przedmiotu,

9 I CKN 928/1997 (Biuletyn SN 1999, nr 7, poz. 5).
10 V CK 141/2002 (Monitor Prawniczy 2007, nr 1, s. 38).
11 III CZP 78/73 (OSNC 1974, nr 10, poz. 165).
12 I CKN 558/97 (OSNC 1998, nr 7-8 poz. 112).
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kolejnego nabywcy nie ³¹czy ju¿ z by³ym wspó³w³aœcicielem ¿aden sto-
sunek zobowi¹zaniowy, chyba ¿e co innego wynika z umowy miêdzy
zbywc¹ i nabywc¹.

We wskazanych rozstrzygniêciach przyjêto obligacyjny charakter
roszczenia wspó³w³aœciciela o zwrot nak³adów dokonanych na wspóln¹
nieruchomoœæ. S¹d Najwy¿szy podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e taki charakter
zobowi¹zania wspó³w³aœciciela powoduje, ¿e co do zasady nie przechodzi
ono na nabywcê udzia³u. Wspó³w³aœciciel odpowiada za zwrot wartoœci
nak³adów poniesionych przez innego wspó³w³aœciciela odpowiednio
w czasie, w którym temu pierwszemu przys³ugiwa³o prawo w³asnoœci
wspólnej rzeczy.

Ostatnio S¹d Najwy¿szy pogl¹d ten szeroko przedstawi³ w uchwa³ach
z dnia 10 maja 2006 r.13 oraz z dnia 21 lutego 2008 r.14 W sprawach,
których dotyczy³y powy¿sze uchwa³y, rozpatrywane by³o ¿¹danie roz-
liczenia nak³adu na nieruchomoœæ, podnoszone w sytuacji, w której dosz³o
ju¿ do zmiany krêgu wspó³w³aœcicieli wskutek zbycia udzia³u. Nak³ady
na nieruchomoœæ wspóln¹ polega³y na wykonaniu robót budowlanych
w posadowionych nañ budynkach. Rozstrzygniêcia wymaga³o zagadnie-
nie krêgu osób zobowi¹zanych do zwrotu równowartoœci nak³adu; czy
s¹ nimi aktualni wspó³w³aœciciele, czy te¿ osoby zwi¹zane stosunkiem
prawnym wspó³w³asnoœci w chwili dokonywania nak³adu.

W przeciwieñstwie do poprzednich orzeczeñ, w uchwale z dnia 21
lutego 2008 r. SN wyraŸnie podkreœli³, ¿e roszczenie o zwrot wartoœci
nak³adów poniesionych przez jednego ze wspó³w³aœcicieli na rzecz wspóln¹
przys³uguje przeciwko osobom, które by³y wspó³w³aœcicielami w czasie
dokonywania tych nak³adów, równie¿ wtedy, gdy osoby te zby³y swoje
udzia³y nieodp³atnie.

W uzasadnieniach uchwa³ S¹d Najwy¿szy wskaza³ na koniecznoœæ
przeprowadzenia analizy uregulowania roszczeñ z art. 207 k.c., maj¹c na
uwadze swoistoœæ relacji miêdzy wspó³w³aœcicielami, kwestii powstania
i obowi¹zku zaspokojenia roszczeñ z tytu³u wydatków poczynionych na
rzecz. Rozwa¿ania dotycz¹ce podstawy roszczenia z art. 207 k.c. winny
nast¹piæ w œcis³ym powi¹zaniu z treœci¹ pozosta³ych przepisów o wspó³-

13 III CZP 11/2006 (OSNC 2007, nr 3, poz. 38).
14 III CZP 144/2007 (Biuletyn SN 2008, nr 2; Gazeta Prawna 2008, nr 102 s. A6;

OSNC 2009, nr 2, poz. 22).
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w³asnoœci, a zw³aszcza o zarz¹dzie rzecz¹ wspóln¹. S¹d Najwy¿szy
podkreœli³, ¿e z art. 207 k.c. nie wynika, by roszczenie przys³uguj¹ce
wspó³w³aœcicielowi z tego tytu³u mia³o cechy w³aœciwe dla tzw. zobo-
wi¹zania realnego. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e ustawodawca nawet
w poœredni sposób nie wskaza³, by roszczenie o zwrot odpowiedniej
czêœci wydatków by³o roszczeniem innym ni¿ wzglêdne, czyli powsta-
j¹ce, istniej¹ce i realizowane w stosunkach miêdzy wspó³w³aœcicielem,
który poniós³ wydatki i podmiotem, który w chwili ich poniesienia by³
obowi¹zany do zap³aty odpowiedniej czêœci wydatków. Je¿eli przyj¹æ, ¿e
w przepisie ustanowione zosta³o prawo wzglêdne o rozszerzonej skutecz-
noœci, konieczne by³oby okreœlenie w ustawie jego cech, przede wszyst-
kim przez rozstrzygniêcie o skutecznoœci wzglêdem ka¿doczesnego wspó³-
w³aœciciela, czyli wzglêdem podmiotu bêd¹cego wspó³w³aœcicielem w chwili
wyst¹pienia z ¿¹daniem. Tymczasem art. 207 k.c. nie zawiera takich
sformu³owañ, stanowi¹c jedynie, ¿e wspó³w³aœciciele ponosz¹ „wydatki
i ciê¿ary”15.

Odnosz¹c siê do natury zobowi¹zañ realnych, S¹d Najwy¿szy w uza-
sadnieniu uchwa³y z dnia 10 maja 2006 r., stwierdzi³, ¿e zobowi¹zania
te podlegaj¹ – tak jak prawa rzeczowe – zasadzie numerus clausus. Wymaga
to ustawowej regulacji powstania zobowi¹zania i jego cech, tj. norma-
tywnego kszta³tu. Z art. 207 k.c. trudno wywodziæ, ¿e charakter zobo-
wi¹zania realnego ustawodawca zamierza³ nadaæ roszczeniu wspó³w³a-
œciciela o zwrot wartoœci nak³adów na wspóln¹ rzecz. Brak jest zatem
podstaw do uznania, ¿e zobowi¹zanie do zwrotu wartoœci nak³adów ob-
ci¹¿a ka¿doczesnego wspó³w³aœciciela, w tym nabywcê udzia³u. Tekst
ustawy wœród przepisów o wspó³w³asnoœci nie zawiera bowiem wska-
zówek o zobowi¹zaniu ka¿doczesnego wspó³w³aœciciela, bez wzglêdu na
to, czy posiada³ tê cechê w chwili poniesienia nak³adu.

Co istotne dla powy¿szych stwierdzeñ dotycz¹cych podmiotów
zobowi¹zanych do zwrotu wartoœci nak³adów, w uzasadnieniu uchwa³y
z 21 lutego 2008r. S¹d Najwy¿szy rozwa¿a³ równie¿ kwestiê chwili
powstania tego roszczenia i uzna³, ¿e powstaje ono w chwili poniesienia
nak³adów. Skoro bowiem wydatki s¹ dokonywane w zwi¹zku z czyn-

15 Uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 144/07 (Biuletyn SN
2008, nr 2; OSNC 2009, nr 2, poz. 22).
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noœciami zarz¹du rzecz¹ i z zachowaniem zasad zarz¹du rzecz¹ wspóln¹,
brak powodów i argumentów, aby roszczenie o zap³atê odpowiedniej
czêœci wydatków przez wspó³w³aœciciela, który pierwotnie nie uczest-
niczy³ w ich poniesieniu, powstawa³o w innej chwili ni¿ poniesienie wydatku
przez innego wspó³w³aœciciela. Zdaniem SN mo¿na to wywieœæ równie¿
ze sformu³owania art. 207 in fine k.c.: „wspó³w³aœciciele ponosz¹”.
Ustawodawca u¿y³ bowiem sformu³owania w czasie teraŸniejszym, a po-
nadto w stanowczej formie czasownika „ponosz¹”. Wskazuje to, ¿e
roszczenie o zap³atê wartoœci wydatków powstaje z chwil¹ dokonania
wydatków zwi¹zanych z rzecz¹, a wynikaj¹cych z czynnoœci dokonanej
zgodnie z zasadami zarz¹du rzecz¹ wspóln¹. Nie sposób przyjmowaæ przy
tym, by powstanie roszczenia nastêpowa³o w innej chwili, np. zwrotu
rzeczy. W uzasadnieniu stwierdzono równie¿, ¿e stosowane w art. 226
i 676 k.c. kryterium chwili „zwrotu rzeczy” jest nieprzydatne w odnie-
sieniu do wspó³w³asnoœci, z istoty której nie wynika, by w ogóle mog³a
i powinna byæ przewidywana chwila „zwrotu rzeczy”. Przyjêcie takiego
kryterium by³oby tak¿e sprzeczne z charakterem i celem art. 207 k.c.,
który reguluje stosunki miêdzy podmiotami praw w czasie trwania
wspó³w³asnoœci.

Powy¿sze rozwa¿ania wskazuj¹, ¿e pogl¹d g³osz¹cy wzglêdn¹ naturê
roszczenia o zwrot nak³adów zosta³ w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego
znacznie szerzej przedstawiony i uzasadniony ni¿ to mia³o miejsce w przy-
padku twierdzeñ o jego charakterze zbli¿onym do rzeczowego. W celu
oceny trafnoœci przedstawianych pogl¹dów nale¿y rozwa¿yæ konstrukcjê
tego roszczenia na tle ca³ego uregulowania sposobu zarz¹du rzecz¹ i ko-
rzystania z rzeczy przez wspó³w³aœcicieli.

3. Ukszta³towanie roszczenia o zwrot wartoœci nak³adów w art.
207 k.c.

Konstrukcja wspó³w³asnoœci uregulowana w przepisach kodeksu
cywilnego zak³ada niepodzielne uprawnienie ka¿dego wspó³w³aœciciela do
rzeczy16. W szczególnoœci, ka¿dy wspó³w³aœciciel jest uprawniony do
wspó³posiadania rzeczy w sposób i w granicach umo¿liwiaj¹cych pogo-

16 M.in. E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s. 129.
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dzenie wykonywania jego prawa z prawami pozosta³ych wspó³w³aœcicieli
(art. 206 k.c.). Z prawa wspó³w³aœciciela do rzeczy wynika równie¿ jego
uprawnienie do korzystania z niej, pobierania po¿ytków i czerpania innych
dochodów. Skorelowany jest z nim obowi¹zek ponoszenia kosztów
utrzymania rzeczy i koniecznych ciê¿arów. Wspó³w³aœciciela obci¹¿a
równie¿ zobowi¹zanie do zwrotu odpowiedniej czêœci wartoœci nak³adów
poniesionych przez innego wspó³w³aœciciela. W myœl art. 207 k.c.,
wspó³w³aœciciele ponosz¹ wydatki i ciê¿ary zwi¹zane z rzecz¹ wspóln¹
w tym samym zakresie, w jakim bior¹ udzia³ w po¿ytkach i dochodach.
Je¿eli wspó³w³aœciciel poniós³ wydatek wy¿szy ni¿ ustalony wed³ug regu³y
wskazanej w ustawie lub porozumieniu wspó³w³aœcicieli, mo¿e na pod-
stawie art. 207 k.c. domagaæ siê zwrotu odpowiedniej czêœci wydatku.

Sposób uregulowania sytuacji prawnej wspó³w³aœcicieli w ramach
stosunku wspó³w³asnoœci wskazuje, ¿e mamy tu do czynienia z dwiema
sferami: zewnêtrzn¹, w której wspó³w³aœciciele wystêpuj¹ jako podmioty
prawa w³asnoœci, którym przys³uguj¹ wobec osób trzecich roszczenia
s³u¿¹ce ochronie tego¿ prawa (wskazane w art. 222 i nast. k.c.), jak
i wewnêtrzn¹, obejmuj¹c¹ ca³y kompleks roszczeñ rzeczowych i obliga-
cyjnych wynikaj¹cych z ich wzajemnych relacji17. Rozró¿nienie tych
dwóch obszarów jest konieczne dla podjêcia rozwa¿añ dotycz¹cych natury
prawnej, m.in. uprawnienia do ¿¹dania od wspó³w³aœciciela wartoœci po-
niesionych nak³adów. Inaczej winna byæ bowiem ukszta³towana ochrona
interesów wspó³w³aœcicieli wobec osób trzecich, inaczej zaœ winny zostaæ
ujête ich wzajemne roszczenia. Wskazuje na to specyficzna wiêŸ miêdzy
wspó³w³aœcicielami, jako uprawnionymi jednoczeœnie do tej samej rzeczy,
wymagaj¹ca stworzenia instrumentów umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie
pojawiaj¹cych siê miêdzy nimi konfliktów. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê,
¿e odmiennoœci w ukszta³towaniu sfery wewnêtrznej i zewnêtrznej upraw-
nieñ wspó³w³aœcicieli nale¿y rozwa¿aæ, maj¹c na wzglêdzie potrzebê
ochrony pewnoœci obrotu prawnego. Innej ochrony wspomniane dobro
prawne wymaga w odniesieniu do uprawnieñ kieruj¹cych siê wobec osób
trzecich naruszaj¹cych w³asnoœæ, innej zaœ w ramach stosunków miêdzy

17 M.in.: A. K l e i n, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Prace Wroc³aw-
skiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 186, Wroc³aw 1976, s. 107 i nast.; Z. N o -
w a k o w s k i, [w:] System prawa cywilnego…, t II, s. 404.
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osobami wspó³uprawnionymi, powi¹zanymi ze sob¹ stosunkiem praw-
nym o œciœle okreœlonej treœci. Wzglêdy pewnoœci obrotu winny byæ brane
pod uwagê szczególnie, gdy rozwa¿ana jest natura ¿¹dañ przys³uguj¹cych
wzajemnie miêdzy wspó³w³aœcicielami. Ma to tym istotniejsze znaczenie,
gdy rozwa¿ana jest sytuacja powsta³a wskutek zbycia udzia³u przez
wspó³w³aœciciela. Nabywca udzia³u bowiem nie ma w ka¿dym wypadku
mo¿liwoœci dowiedzenia siê o podmiocie, który dokona³ nak³adu, czasie
jego dokonania oraz wysokoœci poniesionego wydatku.

W ramach rozwa¿añ nad natur¹ roszczenia o zwrot wartoœci nak³a-
dów nale¿y równie¿ wskazaæ, jakiego rodzaju zdarzenia prawne prowadz¹
do jego powstania. Ustawa nie pos³uguje siê bowiem pojêciem „nak³a-
dów” w regulacji sytuacji prawnej wspó³w³aœcicieli. Przepis art. 207 k.c.
wymienia „wydatki i ciê¿ary zwi¹zane z rzecz¹ wspóln¹” jako obci¹¿aj¹ce
wspó³w³aœcicieli. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e norma jako podlegaj¹ce rozliczeniu
wskazuje wydatki i ciê¿ary pozostaj¹ce „w zwi¹zku” z rzecz¹. Istotny
jest zatem zwi¹zek poniesionej kwoty z normalnym tokiem u¿ywania
rzeczy, eksploatacji, jak i jej modernizacji. Maj¹c to na uwadze, nale¿y
uznaæ, ¿e re¿imowi art. 207 k.c. podlegaj¹ zarówno wydatki konieczne,
jak i u¿yteczne. Równie¿ wydatki i inwestycje niezaspokajaj¹ce bie¿¹cej
potrzeby powoduj¹ powstanie roszczenia o zwrot ich wartoœci, je¿eli
doprowadzi³y do podniesienia wartoœci rzeczy. To samo odnosi siê do
wydatków zmierzaj¹cych do zwiêkszenia osi¹ganych po¿ytków i docho-
dów18. Inaczej winny byæ traktowane wydatki poniesione przez wspó³-
w³aœciciela tylko dla jego wygody i s³u¿¹ce jedynie jego interesom z wy-
³¹czeniem pozosta³ych wspó³w³aœcicieli, co czêsto ma miejsce, gdy
wspó³w³aœciciele dokonali podzia³u rzeczy quoad usum19.

Z kolei do ciê¿arów zwi¹zanych z rzecz¹ zaliczyæ nale¿y m. in. podatki
i inne obci¹¿enia publicznoprawne spoczywaj¹ce na w³aœcicielu rzeczy20.

Jak wskazano, w doktrynie i orzecznictwie podejmowano próby ujêcia
roszczenia wynikaj¹cego z art. 207 k.c. w ramach konstrukcji tzw.

18 S. R u d n i c k i, Komentarz…, s. 292 i nast.
19 Tak S. R u d n i c k i, Komentarz…, s. 291. Pogl¹d ten wyrazi³ równie¿ SN w uchwale

z dnia 8 stycznia 1980 r., III CZP 80/1979 (OSNC 1980, nr 9, poz. 157).
20 Zob. A. K a r n i c k a - K a w c z y ñ s k a, J. K a w c z y ñ s k i, Wspó³w³asnoœæ jako

szczególna forma w³asnoœci. Problematyka i wzory pism, Warszawa 2004, s. 38 i nast.
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zobowi¹zania realnego21. Nale¿y odnieœæ siê do tych propozycji, maj¹c
na uwadze ukszta³towanie zobowi¹zania realnego w polskim prawie cy-
wilnym jako instytucji z „pogranicza” praw bezwzglêdnych i wzglêdnych,
posiadaj¹cej cechy praw bezwzglêdnie skutecznych. W ramach zobowi¹-
zania realnego podmioty stosunku prawnego wyznaczone s¹ przez sy-
tuacjê prawno rzeczow¹, najczêœciej przez prawo w³asnoœci. Osoba bêd¹ca
w³aœcicielem (wspó³w³aœcicielem) rzeczy jest jednoczeœnie zobowi¹zana
lub uprawniona. Ka¿da zaœ zmiana podmiotu prawa rzeczowego równo-
znaczna jest ze zmian¹ podmiotu zobowi¹zania realnego, co wskazuje na
tzw. rozszerzon¹ skutecznoœæ prawa22. Konstrukcja zobowi¹zania real-
nego zak³ada zatem œcis³e powi¹zanie zobowi¹zania z sytuacj¹ prawno-
rzeczow¹.

Rozwa¿yæ nale¿y, czy ustawodawca istotnie ukszta³towa³ uprawnienie
z art. 207 k.c. jako przys³uguj¹ce wobec ka¿doczesnego wspó³w³aœci-
ciela. Wydaje siê, ¿e nie jest mo¿liwe ujmowanie natury roszczenia o zwrot
nak³adów w ramach konstrukcji zobowi¹zania realnego. U¿ycie pojêcia
zobowi¹zania realnego na tle omawianej instytucji nie wydaje siê byæ
u¿yteczne dla oddania charakteru tego uprawnienia. Brzmienie przepisu
nie daje podstaw do stwierdzenia, ¿e roszczenie o zwrot wartoœci na-
k³adów jest nierozerwalnie zwi¹zane z udzia³em we wspó³w³asnoœci i prze-
chodzi na nabywcê udzia³u niezale¿nie od woli tego podmiotu.

Nale¿y nadto zwróciæ uwagê na istnienie w ramach prawa rzeczo-
wego ca³ej grupy uprawnieñ o charakterze obligacyjnym. Ustawodawca
zawar³ w ramach regulacji prawnorzeczowych szereg praw i obowi¹z-
ków adresowanych do indywidualizowanych podmiotów. Tego rodzaju
normy s³u¿¹ m. in. uzupe³nieniu regulacji sytuacji prawnej podmiotów
stosunku wspó³w³asnoœci. Prawa i obowi¹zki o charakterze wzglêdnym
aktualizuj¹ siê równie¿ w przypadku naruszenia bezwzglêdnego prawa
podmiotowego i nakierowane s¹ na przywrócenie stanu sprzed naruszenia
i wyrównanie uszczerbku powsta³ego po stronie w³aœciciela w zwi¹zku

21 Tak Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne – czêœæ ogólna…, s. 95. Jak wskazano wy¿ej,
za rzeczowoprawnym charakterem tego roszczenia wypowiedzia³ siê SN w orzeczeniach:
wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., V CK 141/2002 (Monitor Prawniczy 2007, nr 1 s. 38);
postanowienie z dnia 18 marca 1999 r., I CKN 928/97 (Biuletyn S¹du Najwy¿szego 1999,
nr 7, s. 5); uchwa³a z dnia 8 stycznia 1980 r., III CZP 80/79 (OSNCP 1980, nr 9, poz. 157).

22 P. M a c h n i k o w s k i, [w:] System Prawa Prywatnego…, t. III, s. 51 i nast.
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z naruszeniem (np. w postaci przewidzianych w art. 224-225 k.c. rosz-
czeñ o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, zwrot po¿ytków, napra-
wienie szkody z powodu jej zu¿ycia, pogorszenia lub utraty). Taki cha-
rakter ma równie¿ roszczenie posiadacza rzeczy przeciwko w³aœcicielowi
o zwrot nak³adów na rzecz23. Opisywane roszczenia stanowi¹ konieczne
uzupe³nienie uprawnieñ o bezwzglêdnym charakterze. Zosta³y przewidzia-
ne jako uzupe³nienie uprawnieñ rzeczowych i skierowane s¹ wobec
podmiotu zindywidualizowanego przez elementy stanu faktycznego,
w którym aktualizuje siê roszczenie o charakterze bezwzglêdnym. Ob-
ligacyjne uprawnienia wystêpuj¹ce w ramach re¿imu rzeczowoprawnego
podlegaj¹ normom zamieszczonym w czêœci ogólnej i ksiêdze trzeciej
kodeksu cywilnego24.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e powy¿ej wskazana instytucja prawa obligacyj-
nego w ramach regulacji rzeczowoprawnych najlepiej oddaje naturê
roszczenia wspó³w³aœciciela o zwrot wartoœci nak³adów na rzecz. Za
pogl¹dem tym przemawiaj¹ nie tylko argumenty wynikaj¹ce z konstrukcji
roszczeñ miêdzy wspó³w³aœcicielami, lecz równie¿ wzgl¹d na pewnoœæ
obrotu i koniecznoœæ ochrony podmiotów niemaj¹cych wp³ywu na
dokonanie i zakres nak³adu w chwili jego dokonywania.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem g³osz¹cym, ¿e
uprawnienia i obowi¹zki wskazane w art. 207 k.c. mog¹ podlegaæ
modyfikacji w drodze porozumienia pomiêdzy wspó³w³aœcicielami25, któr¹
to umowê ustawodawca uregulowa³ w art. 221 k.c., choæ przepis ten
expressis verbis wskazuje jedynie na mo¿liwoœæ regulacji sposobu zarz¹du
i korzystania z rzeczy. Regulacja ta ma zatem charakter wzglêdnie obo-
wi¹zuj¹cy. Wspó³w³aœciciele mog¹ w zale¿noœci od swych potrzeb okre-
œliæ sposób postêpowania równie¿ w zakresie uczestniczenia przez po-
szczególne osoby w ponoszeniu wydatków na rzecz. Takie porozumienie
zawierane jest czêsto wraz z umownym okreœleniem sposobu korzystania

23 Z. N o w a k o w s k i, [w:] System prawa cywilnego…, t. II, s. 402; P. M a c h n i -
k o w s k i, [w:] System Prawa Prywatnego…, t. III, s. 48 i nast.

24 P. M a c h n i k o w s k i, [w:] System Prawa Prywatnego..., t. III, s. 50.
25 M.in.: S. R u d n i c k i, Komentarz…, s. 291 i nast.; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,

[w:] K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks Cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 2004, s. 536
i nast., która wskazuje na treœæ uzasadnienia orzeczenia TK z 28 maja 1986 r., U 1/86
(OTK 1986, poz. 32).
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z rzeczy (tzw. podzia³ quoad usum). Gdy wspó³w³aœciciele umownie
wyodrêbni¹ poszczególne czêœci rzeczy do u¿ywania przez dan¹ osobê,
mo¿liwe jest równie¿ ustalenie, ¿e wy³¹cznie ona ponosi wydatki zwi¹zane
z t¹ czêœci¹. Oznacza to równie¿, ¿e ustalone miêdzy wspó³w³aœcicielami
regu³y ponoszenia wydatków i ciê¿arów nie zawsze s¹ czytelne dla osób
trzecich, jak równie¿ dla nabywcy udzia³u we wspó³w³asnoœci.

Zwróciæ nale¿y ponadto uwagê na podstawow¹ dla polskiego porz¹d-
ku prawnego zasadê zamkniêtego katalogu praw o charakterze bezwzglêd-
nym i wymóg ustawowej regulacji obowi¹zków niewynikaj¹cych z czyn-
noœci prawnej obowi¹zanego podmiotu26. Z brzmienia art. 207 k.c.
i pozosta³ych przepisów reguluj¹cych prawa i obowi¹zki wspó³w³aœcicieli
w stosunku do wspólnej rzeczy nie sposób wywieœæ, aby ustawodawca
zamierza³ ukszta³towaæ uprawnienie do zwrotu wydatków jako skuteczne
erga omnes. Wydaje siê równie¿, ¿e sformu³owanie przepisu art. 207 k.c.
nie daje podstawy do przyjêcia, ¿e zobowi¹zanie do rozliczenia nak³adów
ma charakter zobowi¹zania realnego.

Pogl¹d o realnym charakterze zobowi¹zania do zwrotu nak³adów nie
mo¿e znaleŸæ oparcia w argumentacji przytaczanej w odniesieniu do sytuacji
stron umowy najmu w przypadku zbycia rzeczy najêtej, przewidzianej
w art. 678 k.c. W doktrynie przyjmuje siê, ¿e wskazanie podmiotu
wynajmuj¹cego jako ka¿doczesnego w³aœciciela (nabywcy) rzeczy uza-
sadnia przyjêcie, ¿e jest on podmiotem zobowi¹zania realnego27. Z kolei
w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego mo¿na spotkaæ pogl¹d, zgodnie
z którym ¿¹danie wartoœci ulepszeñ rzeczy dokonanej przez najemcê kieruje
siê przeciwko nabywcy rzeczy28. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zapatry-
wanie to nie mo¿e zostaæ odniesione do sytuacji prawnej wspó³w³aœci-
ciela, który poniós³ nak³ad na rzecz wspóln¹. Po pierwsze, art. 676 k.c.
jednoznacznie odnosi siê do chwili zwrotu rzeczy po zakoñczeniu najmu

26 A. W ¹ s i e w i c z, Charakter prawny…, s. 122 i nast.; zob. równie¿: E. G n i e w e k,
Prawo rzeczowe…, s. 20 i nast.; Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne…, s. 93 i nast., s. 271.

27 J. P a n o w i c z - L i p s k a, [w:] System Prawa Prywatnego, t. VIII, Prawo zobo-
wi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, red. Panowicz-Lipska, Warszawa 2004, s. 10, 46.

28 Tak: Postanowienie SN z dnia 23 lutego 2005 r., V CK 405/2004 (niepubl.); uchwa³a
SN z dnia 30 wrzeœnia 2005 r., III CZP 50/2005 (Biuletyn S¹du Najwy¿szego 2005, nr 9;
OSNC 2006, nr 3, poz. 40); zob. równie¿ J. J e z i o r o, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz,
red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 1087 i nast.
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i na tê chwilê, zgodnie z wyraŸnym brzmieniem przepisu, nale¿y doko-
nywaæ rozliczeñ z tytu³u dokonanych ulepszeñ. W odniesieniu do roz-
liczeñ miêdzy wspó³w³aœcicielami brak jest w art. 207 k.c. przes³anki
zakoñczenia tego stosunku prawnego, co jest zrozumia³e z uwagi na istotê
wspó³w³asnoœci, która, choæ mo¿e zostaæ zniesiona, czêsto istnieje przez
d³ugi czas. Skoro w myœl klarownie sformu³owanego art. 678 k.c. nabywca
rzeczy staje siê podmiotem umowy najmu, to w chwili zakoñczenia
stosunku najmu ma on przymiot wynajmuj¹cego. Z tych te¿ przyczyn
nale¿y uznaæ, ¿e treœæ art. 678 k.c. stanowi jednoznaczn¹ podstawê do
przyjêcia, ¿e zobowi¹zania wynajmuj¹cego zwi¹zane s¹ z sytuacj¹ praw-
norzeczow¹, w tym przypadku z w³asnoœci¹ wynajêtej rzeczy. W regu-
lacji stosunków miêdzy wspó³w³aœcicielami ustawa nie pos³uguje siê
wskazanymi wy¿ej sformu³owaniami. Widoczna jest zatem odmiennoœæ
zagadnienia zwrotu nak³adów na przedmiot najmu od kwestii rozliczeñ
miêdzy wspó³w³aœcicielami, co uniemo¿liwia analogiczne traktowanie tych
instytucji.

W orzecznictwie podejmowano próby analizy zagadnienia zwrotu
nak³adów miêdzy wspó³w³aœcicielami w œwietle uregulowania art. 226
k.c., odnosz¹cego siê do roszczeñ posiadacza wobec w³aœciciela rzeczy29.
Roszczeniom tym niektórzy przedstawiciele doktryny przypisuj¹ charak-
ter zobowi¹zania realnego30. Nale¿y stwierdziæ, ¿e przydatnoœæ zastoso-
wania konstrukcji art. 226 k.c. w zakresie rozliczeñ miêdzy wspó³w³a-
œcicielami jest w¹tpliwa. Omawiana podstawa roszczenia odnosi siê bowiem
do nak³adów na cudz¹ rzecz, która podlega zwrotowi wskutek realizacji
roszczenia windykacyjnego. Widoczna jest zatem ró¿nica w zakresie
prawnie chronionych interesów: z jednej strony posiadacza nieuprawnio-
nego do w³adania rzecz¹, z drugiej – wspó³w³aœciciela ponosz¹cego wydatek

29 Na kwestiê tê zwróci³ uwagê SN w uchwa³ach z 10 maja 2006 r., III CZP 11/2006
(OSNC 2007, nr 3, poz. 38) oraz z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 144/2007 (Biuletyn
SN 2008, nr 2; OSNC 2009, nr 2, poz. 22).

30 A. C i s e k, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006,
s. 368; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzy-
kowski, t. I, Warszawa 2004, s. 579. Przeciwnie: E. G n i e w e k, [w:] System Prawa
Prywatnego, t. III, Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2003, s. 524. Pogl¹d
o obligacyjnym charakterze tego roszczenia wypowiedzia³ równie¿ SN w wyroku z dnia
7 marca 1997 r., II CKN 57/96 (OSNC 1997, nr 6-7, poz. 92).
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na rzecz, do której wspó³uprawnione s¹ równie¿ podmioty zobowi¹zane.
Ponadto realizacja roszczeñ posiadacza zwi¹zana jest z regu³y ze zwrotem
rzeczy (wskazuje na to m. in. treœæ art. 229 k.c.)31. Tymczasem w ramach
stosunku wspó³w³asnoœci wi¹zanie roszczenia o wartoœæ nak³adu z chwil¹
zwrotu rzeczy nie jest uzasadnione. Konstrukcja prawna wspó³w³asnoœci
jako taka nie zak³ada „zwrotu rzeczy”. Wskazuje to na trafnoœæ pogl¹du
wyra¿onego przez S¹d Najwy¿szy, ¿e powstanie i wymagalnoœæ rosz-
czenia wspó³w³aœciciela wi¹¿e siê z chwil¹ poniesienia wydatku lub ciê-
¿aru32. Zobowi¹zanym do zwrotu wartoœci wydatków jest zatem podmiot,
któremu przys³ugiwa³ udzia³ we wspó³w³asnoœci w chwili ich poniesienia.

Za przyjêciem obligacyjnego charakteru omawianego roszczenia prze-
mawia równie¿ wzgl¹d na pewnoœæ obrotu prawnego. Potrzeba ochrony
zaufania i jawnoœci obrotu szczególnego znaczenia nabiera w odniesieniu
do sytuacji nabywcy udzia³u, który podmiotem stosunku wspó³w³asnoœci
sta³ siê po poniesieniu wydatku przez innego wspó³w³aœciciela. Nie sposób
przyj¹æ, ¿e nabywca udzia³u we wspó³w³asnoœci ma w ka¿dym przypad-
ku pe³n¹ mo¿liwoœæ uzyskania informacji o czasie dokonania i zakresie
nak³adu. Nabywca, obejmuj¹c rzecz, jest w stanie oceniæ jej aktualny stan,
wraz z poczynionymi na ni¹ nak³adami, co wp³ywa na jej wartoœæ w chwili
nabycia udzia³u i zostaje odzwierciedlone w wysokoœci ewentualnego
ekwiwalentu maj¹tkowego uzyskanego za udzia³ przez zbywcê. To zaœ,
kto dokona³ danej inwestycji i czy jej koszt zosta³ ju¿ rozdzielony odpo-
wiednio miêdzy wspó³w³aœcicielami, nie stanowi zawsze informacji bez-
poœrednio dostêpnej dla nabywcy udzia³u. Co równie¿ istotne, nabywca
udzia³u, bêd¹c w czasie dokonania wydatku osob¹ trzeci¹ wobec wspó³-
w³aœcicieli, nie by³ uprawniony do wspó³decydowania o okreœlonych
inwestycjach, nie maj¹c wp³ywu na podejmowane czynnoœci.

Ponadto w art. 207 k.c. i pozosta³ych przepisach reguluj¹cych wspó³-
w³asnoœæ brak jest ustawowej podstawy dla przyjêcia odpowiedzialnoœci

31 W tej mierze stanowisko doktryny nie jest jednolite, zob. E. S k o w r o ñ s k a -
B o c i a n, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski,  t. I, Warszawa 2004,
s. 578 i nast.; E. G n i e w e k, [w:] System Prawa Prywatnego…, s. 522 i nast.

32 Uchwa³a SN z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 144/2007 (Biuletyn SN 2008, nr 2;
OSNC 2009, nr 2, poz. 22). Zob. równie¿: T. D y b o w s k i, A. P y r z y ñ s k a, [w:] System
Prawa Prywatnego, t. V, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna, red. E. £êtowska, Warszawa
2006, s. 265.
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nabywcy udzia³u za zobowi¹zania poprzednika w zakresie rozliczenia
nak³adów. Przejœcie d³ugu na osobê trzeci¹ bez jej zgody winno znaleŸæ
wyraŸn¹ podstawê w treœci normy. Takiej postawy nie daje równie¿ art.
221 k.c. wskazuj¹cy na regu³y zarz¹du i korzystania z rzeczy ustalone
w umowie lub orzeczeniu s¹du.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze uwagi dotycz¹ce sytuacji
nabywcy udzia³u odnosz¹ siê do sukcesji syngularnej. W ramach uniwer-
salnego nastêpstwa prawnego na inny podmiot przechodzi ca³oœæ praw
i obowi¹zków poprzednika, z uwagi na istnienie wyraŸnej podstawy prawnej
dla nabycia zobowi¹zañ (np. art. 922 § 1 k.c.). W przypadku syngular-
nego zbycia udzia³u we wspó³w³asnoœci nie jest mo¿liwe przyjêcie, ¿e na
nabywcê przechodzi obowi¹zek zwrotu wydatków i ciê¿arów.

W uzupe³nieniu rozwa¿añ dotycz¹cych chwili powstania i wymagal-
noœci roszczenia o zwrot wydatków i poniesionych ciê¿arów nale¿y
odpowiedzieæ na pytanie, czy w okreœlonych okolicznoœciach œwiadcze-
nie wspó³w³aœciciela polegaj¹ce na zwrocie wartoœci nak³adów mo¿e mieæ
charakter œwiadczenia okresowego. Kwestia ta wymaga rozwa¿enia
szczególnie w odniesieniu do sytuacji, w których wspó³w³aœciciel regu-
larnie, w okreœlonych odstêpach czasu, ponosi wydatki i ciê¿ary zwi¹zane
z rzecz¹. Jak ju¿ wskazano, roszczenie o zwrot wartoœci nak³adów opiera
siê na przepisie ustawy i kieruje siê wobec osoby, która ma przymiot
wspó³w³aœciciela w chwili poniesienia wydatku. Jego istnienie i zakres
uzale¿nione s¹ zatem od tego, czy w danym wypadku (i w danym czasie)
wspó³w³aœciciel poniesie wydatek lub ciê¿ar wiêkszy ni¿ wynika³oby to
z regu³y wskazanej w art. 207 k.c. Nie jest zatem mo¿liwe przyjêcie, ¿e
stosunek prawny pomiêdzy wspó³w³aœcicielami, powsta³y wskutek wy-
³o¿enia danej kwoty, rodzi zobowi¹zanie do œwiadczeñ okresowych. Brak
bowiem mo¿liwoœci przyjêcia i przewidzenia powtarzalnoœci, regularnoœci
œwiadczeñ w ramach zobowi¹zania wspó³w³aœcicieli33. Nie jest mo¿liwe
równie¿ okreœlenie z góry chocia¿by sposobu obliczenia wysokoœci
œwiadczenia, jeœli zwa¿yæ, ¿e wspó³w³aœciciel nie jest zobowi¹zany do
poniesienia wydatku wiêkszego ni¿ okreœlony zgodnie z art. 207 k.c.

33 Co do charakteru œwiadczenia okresowego: W. C z a c h ó r s k i, Zobowi¹zania, War-
szawa 1995, s. 55; T. D y b o w s k i, A. P y r z y ñ s k a, [w:] System Prawa Prywatnego...,
s. 200 i cytowana tam literatura.
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Nale¿y zatem uznaæ, i¿ brak jest przes³anek do przyjêcia, ¿e zobowi¹zanie
wspó³w³aœciciela do wyrównania wartoœci nak³adów obejmuje œwiadcze-
nia o charakterze okresowym. Daje to podstawê do przyjêcia, ¿e oma-
wiane roszczenie bez wyj¹tków podlega ogólnemu re¿imowi przedaw-
nienia na podstawie art. 118 k.c.34

4. Podsumowanie

Konkluduj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce uprawnienia wspó³w³aœciciela do
¿¹dania zwrotu nak³adów, nale¿y stwierdziæ, ¿e brak jest podstaw do
stwierdzenia, i¿ ma ono charakter prawa bezwzglêdnego. Jest bowiem
zobowi¹zaniem wynikaj¹cym z ustawy, kieruje siê wobec osoby wska-
zanej jako wspó³w³aœciciel rzeczy w chwili dokonywania wydatku lub
poniesienia ciê¿aru. Osoba posiadaj¹ca cechy wskazane w ustawie jest
zatem podmiotem zobowi¹zanym.

W doktrynie i orzecznictwie podejmowano próby ujêcia omawianego
roszczenia w ramach konstrukcji tzw. zobowi¹zania realnego. W obec-
nym stanie prawnym nie jest jednak mo¿liwe stwierdzenie, ¿e podmiotami
zobowi¹zania do zwrotu wydatków s¹ ka¿doczeœni wspó³w³aœciciele rzeczy.
Nie jest mo¿liwe wywiedzenie tego z brzmienia art. 207 k.c. lub innego
przepisu reguluj¹cego wspó³w³asnoœæ.

Powy¿sze wskazuje, ¿e zobowi¹zanie do zwrotu wartoœci wydatków
i ciê¿arów stanowi konieczne, obligacyjne uzupe³nienie praw o charak-
terze bezwzglêdnym wystêpuj¹cych w ramach stosunku wspó³w³asno-
œci. Zachowuje jednak swój obligacyjny charakter i podlega ogólnemu
re¿imowi zobowi¹zañ. To z kolei uzasadnia stwierdzenie, ¿e za zwrot
odpowiedniej czêœci nak³adów na rzecz odpowiadaj¹ podmioty bêd¹ce
wspó³w³aœcicielami w chwili dokonania wydatku. W przypadku sukcesji
syngularnej, na nabywcê udzia³u, jako osobê niemaj¹c¹ wp³ywu na zarz¹d
i korzystanie z rzeczy w chwili dokonania wydatku, wskazane zobowi¹-
zanie nie przechodzi z mocy ustawy.

34 Zob. równie¿: T. G r z y b k o w s k i, Problematyka prawna…, s. 28.


