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Legitymacja wspólnoty mieszkaniowej co do roszczeñ
zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹
1. Wprowadzenie

W niniejszej pracy zajmiemy siê legitymacj¹, przede wszystkim czynn¹,
ale tak¿e w mniejszym stopniu i biern¹, wspólnoty mieszkaniowej (dalej,
dla zachowania ekonomii jêzyka, tak wa¿nej w konstruowaniu pojêæ jêzyka
prawnego i prawniczego1, wspólnoty) do dochodzenia roszczeñ szeroko zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹. Praca dotyczy przede
wszystkim legitymacji procesowej, ale tak¿e i materialnoprawnej. Chodzi
tu przede wszystkim o roszczenia windykacyjne, negatoryjne, z tytu³u
bezumownego korzystania z nieruchomoci wspólnej, odszkodowawcze
czy z tytu³u rêkojmi za wady. Kwestia ta ma donios³e znaczenie praktyczne, poniewa¿ tego typu spory prawne nierzadko pojawiaj¹ siê w praktyce. S¹ to sytuacje, gdy np. jeden z cz³onków wspólnoty mieszkaniowej
zacznie korzystaæ z nieruchomoci wspólnej w zakresie przekraczaj¹cym
K.P. S o k o ³ o w s k i, Czyny niedozwolone a delikty  zagadnienia terminologiczne, PPUW 2006, nr 1, s. 104-105; t e n ¿ e, Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.)
a zalanie mieszkania, PS 2008, nr 9, s. 59; t e n ¿ e, Nastêpca prawny w rozumieniu
art. 1 ust. 3 i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci, PS 2009, nr 2, s. 86; t e n ¿ e, Die Abtretbarkeit
der Sicherungsgrundschuld nach der Neuregelung durch das Risikobegrenzungsgesetz,
JR 2009, s. 310; t e n ¿ e, Parliamentary Sovereignty in the United Kingdom, PPUW
2009, nr 3-4, s. 69; K.P. S o k o ³ o w s k i, M. T o l l i k, Herb prawem podmiotowym
Habsburgów, PS 2011, nr 7-8, s. 40.
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jego udzia³ we wspó³w³asnoci (np. samowolnie zajmie wspóln¹ wózkarniê i urz¹dzi tam sobie sklep) lub podobnego naruszenia dokona osoba
trzecia (np. zak³ad energetyczny postawi samowolnie na nieruchomoci
wspólnej  np. w ogrodzie budynku  transformator). Dochodzi te¿ do
przypadków, kiedy to deweloper dostarcza lokale, które po³o¿one s¹ w nowo
wybudowanym budynku maj¹cym wady fizyczne w czêci nieobjêtej
¿adnym konkretnym lokalem (wady dachu, centralnej instalacji wodoci¹gowej, wspólnej wózkarni etc.). Powstaje wtedy pytanie, kto mo¿e wyst¹piæ z roszczeniami o odszkodowanie, usuniêcie rzeczy, zap³atê za bezumowne
korzystanie, usuniêcie wad itp.  czy ca³a wspólnota jako jednostka organizacyjna posiadaj¹ca zdolnoæ prawn¹, czy te¿ ka¿dy z w³acicieli lokali
z osobna w czêci, w jakiej jest wspó³w³acicielem nieruchomoci wspólnej,
a mo¿e wszyscy razem jako uczestnicy konieczni? Ma to ogromne znaczenie
procesowe, w razie bowiem braku legitymacji powództwo musi zostaæ
oddalone. Sytuacj¹ legitymacji czynnej wspólnoty zajmowa³ siê S¹d
Najwy¿szy w uchwale z dnia 23 wrzenia 2004 r. (dalej: uchwa³a S¹du
Najwy¿szego)2, w której wyra¿ona zosta³a teza: Wspólnota mieszkaniowa nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych, zwi¹zanych z wadami fizycznymi nieruchomoci wspólnej,
w stosunku do sprzedawcy odrêbnej w³asnoci lokalu mieszkalnego, chyba
¿e w³aciciel lokalu przela³ na ni¹ te roszczenia. Z orzeczeniem tym
bêdziemy w trakcie poni¿szych rozwa¿añ wielokrotnie polemizowaæ.
Praca dotyczy przede wszystkim legitymacji procesowej, ale równie¿
i materialnoprawnej. Nie zostanie pominiêta tak¿e kwestia legitymacji biernej,
istotna zw³aszcza przy powództwie wzajemnym.

2. Argumenty przeciwników legitymacji wspólnoty

Przeciwnicy legitymacji wspólnoty do dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹ podnosz¹, ¿e dochodzenie ich nie mieci
siê w pojêciu zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹, a wiêc nie nale¿y do zadañ
wspólnoty3.
2
Uchwa³a SN z 23 wrzenia 2004 r., II CZP 48/04 (OSNC 2005, nr 9, poz. 153,
Biuletyn SN 2004, nr 9, poz. 7, Prokuratura i Prawo  wk³. 2005, nr 3, poz. 34, Mon.
Prawn. 2006, nr 1, poz. 34), z glos¹ krytyczn¹ E. A d a m c z y k (GSP-Prz.Orz. 2005,
nr 3, s. 41).
3
Tam¿e.
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Innym ich argumentem jest twierdzenie, jakoby komplikacje mog³y
pojawiæ siê wówczas, gdy cz³onkiem wspólnoty jest tak¿e d³u¿nik roszczenia maj¹cego byæ podniesionym przez wspólnotê, jak np. sprzedawca
lokali w przypadku wad nieruchomoci wspólnej w razie sukcesywnego
zbywania lokali mieszkalnych (wspólnota mieszkaniowa powstaje wszak
ex lege z chwil¹ wyodrêbnienia choæby jednego lokalu i zbycia go innemu
podmiotowi) czy te¿ osoba korzystaj¹ca bezumownie z nieruchomoci
wspólnej (np. jeden z cz³onków wspólnoty korzysta bezumownie z nieruchomoci wspólnej w stopniu przekraczaj¹cym jego udzia³ w tej nieruchomoci). Gdyby d³u¿nik tego roszczenia by³ w³acicielem dysponuj¹cym wiêkszoci¹ udzia³ów w nieruchomoci wspólnej, sytuacja
pozosta³ych w³acicieli by³aby utrudniona. W razie prób uniemo¿liwienia
dochodzenia roszczeñ przez ich d³u¿nika, bêd¹cego jednoczenie cz³onkiem wspólnoty, mogliby oni ich dochodziæ tylko po uprzednim przyjêciu
 stosownie do art. 23 ust. 2a ustawy o w³asnoci lokali (dalej: u.w.l.)
 regu³y g³osowania, wed³ug której ka¿dy w³aciciel ma jeden g³os. Gdyby
w³aciciele lokali inni ni¿ d³u¿nik ww. roszczenia nie dysponowali nawet
1/5 czêci¹ udzia³ów, wówczas mogliby jedynie ¿¹daæ ustanowienia
zarz¹dcy przymusowego (art. 26 ust. 1 u.w.l.)4.
Podnosi siê równie¿, ¿e koncepcja przyznania legitymacji wspólnocie
do dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹ nie
prowadzi do bezkolizyjnego rozwi¹zania splotu interesów cz³onków
wspólnoty, samej wspólnoty i d³u¿ników, gdy¿ ogranicza indywidualne
uprawnienia poszczególnych w³acicieli oraz prowadzi do swego rodzaju
rozszczepienia uprawnieñ z tytu³u np. roszczeñ odszkodowawczych
zwi¹zanych z wadami nieruchomoci wspólnej oraz uprawnieñ zwi¹zanych z wadami odrêbnego lokalu, które mog¹ pozostawaæ w cis³ym
zwi¹zku (np. wady dachu powoduj¹ce zalewanie mieszkania). Ponadto,
o ile ¿¹danie fizycznego usuniêcia wad mo¿na by zakwalifikowaæ jako
pozostaj¹ce w zakresie zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹, o tyle ¿¹danie
odszkodowania, a wiêc i wszystkie roszczenia istniej¹ce in loco i obok
roszczeñ restytucyjnych (restytucji naturalnej, akcji windykacyjnej i negatoryjnej), ma tylko poredni zwi¹zek z takim zarz¹dem5.
4
5

Tam¿e.
Tam¿e.
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Koncepcji legitymacji wspólnoty zarzuca siê wreszcie, ¿e nie rozwi¹zuje ona problemu rozliczeñ wewnêtrznych miêdzy w³acicielami lokali
wtedy, gdy niektórym z nich nie przys³uguj¹ omawiane roszczenia (np.
znane wady spowodowa³y obni¿enie ceny nabycia odrêbnej w³asnoci
lokalu przez niektórych z nich lub gdy niektórym z nich wyp³acone zosta³o
ju¿ wynagrodzenie za owo bezumowne korzystanie z nieruchomoci wspólnej w zakresie ich weñ udzia³u)6.

3. Zdolnoæ prawna wspólnoty

Na pocz¹tku nale¿y zastanowiæ siê, czy wspólnota ma w ogóle zdolnoæ prawn¹, gdy¿ bez niej definitywnie nie mo¿e mieæ legitymacji do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeñ we w³asnym imieniu i na swoj¹ rzecz.
W pimiennictwie istnia³ spór co do kwalifikacji prawnej wspólnoty.
Czêæ doktryny uwa¿a³a j¹ za u³omn¹ osobê prawn¹, maj¹c¹ zdolnoæ
prawn¹, s¹dow¹, do czynnoci prawnych i procesowych7. Inni znowu¿
uznawali, ¿e nie ma ona ¿adnych praw ani obowi¹zków cywilnoprawnych
i nie jest jednostk¹ organizacyjn¹ posiadaj¹c¹ zdolnoæ prawn¹8. Ostatecznie kwestiê tê rozstrzygn¹³ S¹d Najwy¿szy w uchwale 7 sêdziów z 21
grudnia 2007 r.9, w której stwierdzi³, ¿e wspólnota mo¿e nabywaæ prawa
i obowi¹zki do w³asnego maj¹tku w ramach przyznanej jej zdolnoci
prawnej.
Zdolnoæ prawna wspólnoty wynika wprost z art. 6 zd. 2 u.w.l., jest
ona u³omn¹ osob¹ prawn¹ zgodnie z art. 331 k.c.10, wed³ug zdania prze-

Tam¿e.
M. N a z a r, Odrêbna w³asnoæ lokali. (Wybrane zagadnienia), PiP 1995, nr 10-11,
s. 34; M. S z e w c z y k, Status materialnoprawny wspólnoty mieszkaniowej, RP 2000,
nr 1, s. 31.
8
M.J. N a w o r s k i, Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, MoP 2002, nr 13, s. 596;
A. D o l i w a, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2003, s. 651; M. N a z a r, Status
cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej, Rejent 2000, nr 4, s. 136; St. P i s u l i ñ s k i,
[w:] System prawa prywatnego, t. IV, Prawo rzeczowe, red. Z. Radwañski, Warszawa 2005,
s. 251 i nast., nb. 120 i nast.
9
Uchwa³a sk³adu 7 sêdziów SN z 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07 (OSNC 2008, nr 78, poz. 69).
10
Na ten przepis powo³a³ siê bezporednio SN w jednym ze swych orzeczeñ  por.
uchwa³a SN z 23 listopada 2004 r., III CZP 48/04 (OSNC 2005, nr 9, poz. 153).
6

7
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wa¿aj¹cego w literaturze mo¿e ona nabywaæ dla siebie prawa i obowi¹zki
oraz byæ ich podmiotem11. Celem istnienia wspólnoty jest sprawne sprawowanie zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹. Wspólnota nie jest upowa¿niona do prowadzenia dzia³alnoci w szerszym zakresie ni¿ wynika to
z zarz¹du ni¹12. Nale¿y wiêc ustaliæ, czy dochodzenie roszczeñ zwi¹zanych z naruszeniem nieruchomoci wspólnej  czy to wynikaj¹cych z jej
wad, czy to negatoryjnych, czy to wreszcie z tytu³u zap³aty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci wspólnej  mieci siê w pojêciu zarz¹du.
W kwestii istnienia maj¹tku wspólnoty zdania w doktrynie dywerguj¹.
Czêæ autorów uwa¿a, i¿ wspólnota mieszkaniowa, podobnie jak spó³ka
jawna, posiada swój maj¹tek. Jest nim maj¹tek odrêbny wspó³w³acicieli,
oddzielony od ich innego maj¹tku i poddany szczególnemu re¿imowi, oraz
maj¹tek odrêbnie nabyty przez wspólnotê13. Inni s¹ zdania, i¿ nie posiada
ona ¿adnego maj¹tku. Je¿eli nabywa cokolwiek, czyni to na rzecz swych
cz³onków w odpowiednim u³amku odpowiadaj¹cym ich udzia³om w nieruchomoci wspólnej. Wspólnota jako taka nie jest odrêbnym od jej
cz³onków podmiotem praw i obowi¹zków14.
Je¿eli przyj¹æ, i¿ wspólnota ma maj¹tek, to mo¿na uznaæ, ¿e mo¿e
byæ stron¹ umowy przelewu wierzytelnoci, o którym mowa w uchwale
S¹du Najwy¿szego, i w jego wyniku zwiêksz¹ siê jej aktywa. Je¿eli jednak
przychyliæ siê do pogl¹du przeciwnego15, to skutek przelewu nie bêdzie
móg³ byæ zrealizowany. Skoro wspólnota nie ma, i mieæ nie mo¿e, w³asnego
maj¹tku  to i nie mo¿e go zwiêkszyæ. Nie dojdzie zatem do przysporzenia16. W takiej sytuacji upada teza uchwa³y S¹du Najwy¿szego, jakoby
M. N a z a r, Odrêbna w³asnoæ..., s. 34; M. S z e w c z y k, Status..., s. 31.
Uchwa³a SN z 23 wrzenia 2004 r., II CZP 48/04 (OSNC 2005, nr 9, poz. 153,
Biuletyn SN 2004, nr 9, poz. 7, Prokutatura i Prawo  wk³. 2005, nr 3, poz. 34, Mon.
Prawn. 2006, nr 1, poz. 34), z glos¹ krytyczn¹ E. A d a m c z y k (GSP-Prz.Orz. 2005,
nr 3, s. 41).
13
Postanowienie SN z 10 grudnia 2004 r., III CK 55/04 (OSNC 2005, nr 12, poz.
212); uchwa³a SN z 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06 (OSNC 2007, nr 1, poz. 6); uchwa³a
SA w Bia³ymstoku z 15 lutego 2006 r., I ACa 778/05 (OSAB 2006, nr 1, poz. 12) i ostatecznie uchwa³a sk³adu 7 sêdziów SN z 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07 (OSNC 2008,
nr 7-8, poz. 69).
14
St. P i s l u l i ñ s k i, [w:] System..., s. 251 i nast., nb. 120 i nast.
15
Tam¿e, s. 253 i nast., nb. 125.
16
E. A d a m c z y k, Glosa do uchwa³y SN z dnia 23 wrzenia 2004 r., III CZP 48/
04 (GSP-Prz.Orz. 2005, nr 3, s. 41).
11
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najlepszym wyjciem z sytuacji by³ przelew roszczeñ dotycz¹cych nieruchomoci wspólnej z cz³onków na wspólnotê, jako wewnêtrznie sprzeczna.

4. Zakres zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹

Wspólnota mo¿e byæ podmiotem praw i obowi¹zków zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem (gospodarowaniem) nieruchomoci¹ wspóln¹. Dochodzenie roszczeñ szeroko zwi¹zanych z ni¹, tak kontraktowych, jak i ustawowych, mieci siê w ramach zarz¹du. Kierowanie sprawami wspólnoty
nie ogranicza siê wszak do czynnoci faktycznych. Prawo cywilne, mówi¹c
o zarz¹dzie mieniem, odnosi siê do czynnoci prawnych (np. 199 k.c.).
W zakresie, w jakim podmiot posiada zdolnoæ do czynnoci prawnych,
przys³uguje mu zdolnoæ do czynnoci procesowych (art. 65 k.p.c.).
Je¿eli wspólnota zarz¹dza nieruchomoci¹ wspóln¹, to musi byæ wyposa¿ona w odpowiednie instrumenty umo¿liwiaj¹ce ów zarz¹d. Art. 22
u.w.l. wymienia rozliczne uprawnienia zarz¹dcze wspólnoty, reprezentowanej przez jej zarz¹d. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ za, ¿e zarz¹d wspólnoty
mo¿e zawrzeæ z w³acicielem lokalu umowê okrelaj¹c¹ sposób jego
korzystania z nieruchomoci wspólnej w sposób przekraczaj¹cy jego udzia³
we wspó³w³asnoci17. Skoro korzystanie z nieruchomoci wspólnej mo¿e
byæ przedmiotem umowy zawieranej przez wspólnotê (a w jej imieniu
przez zarz¹d), to jednoczenie to wspólnota jako podmiot stosunku
cywilnoprawnego jest w takich sytuacjach legitymowana materialnie
i procesowo do wyst¹pienia z powództwem z takiej umowy o zap³atê za
korzystanie z nieruchomoci wspólnej. Jeli tak, to w³anie wspólnota,
a nie wy³¹cznie poszczególni wspó³w³aciciele, jest legitymowana do
pozwania tak¿e za bezumowne korzystanie z nieruchomoci wspólnej.
Czym bowiem ró¿ni siê sytuacja pierwsza, w której dane roszczenia
o korzystanie z nieruchomoci przys³uguj¹ wspólnocie na podstawie kontraktu, od sytuacji, gdzie analogiczne roszczenie powstaje z mocy samego
prawa? W obu przypadkach chodzi bowiem o ten sam typ roszczenia
i o takie samo skorzystanie z nieruchomoci wspólnej niewynikaj¹ce z bycia
wspó³w³acicielem czêci wspólnych nieruchomoci. Korzystanie to,
prawne czy bezprawne, dotyczy bowiem ca³ej nieruchomoci wspólnej,
17
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Uchwa³a SN z 19 czerwca 2007 r., III CZP 59/07 (OSNC 2008, nr 7-8, poz. 81).
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a nie jej u³amka przys³uguj¹cego danemu w³acicielowi. Poza tym, jeli
wspólnota zarz¹dza nieruchomoci¹ wspóln¹, a wiêc powinna chroniæ
j¹ przed naruszeniami, to musi byæ wyposa¿ona w odpowiednie rodki
wykonawcze, takie jak w³anie mo¿liwoæ wytoczenia we w³asnym imieniu
powództwa o zap³atê, np. za bezumowne korzystanie z nieruchomoci
wspólnej. Inaczej jej uprawnienie do sprawowania zarz¹du by³oby niczym
wiêcej jak nuda competentia.
Z kolei w uzasadnieniu innego wyroku S¹d Najwy¿szy18 wskaza³, ¿e
pos³ugiwanie siê w ustawie o w³asnoci lokali pojêciem zarz¹du w znaczeniu funkcjonalnym oznacza podejmowanie czynnoci faktycznych
i prawnych koniecznych dla utrzymania tej nieruchomoci. Niew¹tpliwie
czynnoci¹ tak¹ jest wytoczenie powództwa z tytu³u naruszenia nieruchomoci wspólnej, np. z tytu³u zap³aty o bezumowne z niej korzystanie.
Tak wiêc wspólnota musi byæ legitymowana do podnoszenia takich roszczeñ
w imieniu w³asnym. Na marginsesie nale¿y wskazaæ, ¿e nie ma w przepisach rozró¿nienia na zarz¹d w znaczeniu funkcjonalnym i niefunkcjonalnym  cokolwiek ten drugi mia³by oznaczaæ.
W uchwale S¹du Najwy¿szego stwierdzono, ¿e jeli przyj¹æ, i¿ ¿¹danie
odszkodowania w postaci restytucji naturalnej polegaj¹cej na usuniêciu
wad nieruchomoci wspólnej jest zawsze zwi¹zane z zarz¹dem t¹ nieruchomoci¹, nawet wtedy, gdy jest ono konsekwencj¹ nienale¿ytego
wykonania umowy nabycia lokalu, to w³anie wspólnotê uznaæ nale¿y
za czynnie legitymowan¹ do dochodzenia tego roszczenia19.
Zwa¿yæ te¿ nale¿y, ¿e wspólnota powo³ana zosta³a do sprawowania
zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ i do tego ograniczaj¹ siê jej uprawnienia.
Wspólnota nie jest pe³noprawnym uczestnikiem obrotu cywilnoprawnego. Jej aktywnoæ ograniczona jest do czynnoci zarz¹du wspóln¹ rzecz¹.
Je¿eli, jak przyj¹³ S¹d Najwy¿szy w swej uchwale, dochodzenie roszczeñ
dotycz¹cych nieruchomoci wspólnej nie mieci siê w kompetencjach
wspólnoty, to tych ustawowo okrelonych jej kompetencji nie mo¿e zmieniæ
cesja tych roszczeñ z cz³onków na wspólnotê, któr¹ to sugeruje S¹d

Wyrok SN z 4 stycznia 2004 r., I CK 108/03 (LEX nr 508810).
Uchwa³a SN z 23 wrzenia 2004 r., III CZP 48/04 (OSNC 2005, nr 9, poz. 153),
z glos¹ krytyczn¹ E. A d a m c z y k GSP-Prz.Orz. 2005, nr 3, poz. 41.
18

19
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Najwy¿szy w ww. uchwale20. Tak wiêc teza S¹du Najwy¿szego jest
wewnêtrznie niekoherentna i sprzeczna.

5. Kwestie ekonomii prawa i procesu

Niew¹tpliwie koncepcja, wed³ug której to wspólnota jest legitymowana do wyst¹pienia z roszczeniami dotycz¹cymi nieruchomoci wspólnej
i z powództwem takim nie musz¹ wystêpowaæ razem wszyscy jej cz³onkowie, prowadzi do diametralnego uproszczenia sytuacji procesowej,
zw³aszcza w przypadku du¿ych wspólnot. Otó¿, gdyby zaprzeczyæ legitymacji wspólnoty w kwestii takich roszczeñ, wspó³uczestnikami
koniecznymi procesu byliby wszyscy w³aciciele lokali21. Ogromn¹ inkonweniencj¹ procesow¹ jest koniecznoæ dorêczania odpowiedzi na
pozew np. w 100 egzemplarzach, gdy pozywaj¹cych cz³onków wspólnoty jest w³anie 100. Podnosi to znacz¹co koszta procesu i jest niekorzystne zw³aszcza dla pozwanego. Ryzyko b³êdu w dorêczeniu, prowadz¹ce do obstrukcji postêpowania, jest znaczne. Poza tym mog¹ pojawiæ
siê problemy zwi¹zane z egzekucj¹ (w przypadku legitymacji biernej), jeli
zmieni siê kr¹g cz³onków wspólnoty miêdzy wydaniem wyroku a wszczêciem postêpowania egzekucyjnego (np. dosz³o do sprzeda¿y którego
z lokali). Z punktu widzenia ekonomii procesowej korzystne jest wiêc,
zarówno dla s¹du, jak i dla pozwanego, by uznaæ legitymacjê czynn¹
wspólnoty do dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹
we w³asnym imieniu. Wzglêdy te zadecydowa³y w Niemczech o tym,
¿e spó³ka cywilna zosta³a tam uznana za osobê maj¹c¹ zdolnoæ prawn¹
i s¹dow¹22. Te argumenty prakseologiczne powinny mieæ zastosowanie
równie¿ do wspólnoty w Polsce.
Na marginesie nale¿y zaznaczyæ, ¿e niezrozumia³e by³oby podnoszenie
przez pozwanego przez wspólnotê z tytu³u roszczeñ powstaj¹cych ex lege
dotycz¹cych nieruchomoci wspólnej ekscepcji braku legitymacji czynnej
wspólnoty przy ewidentnej zasadnoci tych roszczeñ. Pozwany zdawaæ
musi sobie bowiem sprawê, ¿e istnienie legitymacji wspólnoty jest poE. A d a m c z y k, Glosa...
M. P o d l e , Charakter prawny spó³ki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008, s. 58.
22
BGH ZIP 2001, s. 330.
20

21
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niek¹d w jego w³asnym interesie procesowym, walnie redukuj¹c liczbê
koniecznych odpisów i dorêczeñ. Pozwany musi sobie w takiej sytuacji
zdawaæ sprawê, ¿e w przypadku oddalenia powództwa wy³¹cznie na
zarzut braku legitymacji wspólnoty jej cz³onkowie jako wspó³uczestnicy
konieczni wyst¹pi¹ z nowym powództwem do niego we w³asnym imieniu. Jego dzia³anie nale¿y wiêc zakwalifikowaæ jako szykanê procesow¹,
niepodlegaj¹c¹ ochronie prawnej. Wszak male iure nostro uti non debemus23.

6. Kauzalnoæ przelewu

W swej uchwale S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e wspólnota ma legitymacjê czynn¹ do dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych, zwi¹zanych z wadami fizycznymi nieruchomoci wspólnej, w stosunku do
sprzedawcy odrêbnej w³asnoci lokalu mieszkalnego, jeli w³aciciel lokalu
przela³ na ni¹ te roszczenia. Pojawia siê wiêc pytanie o przyczynê prawn¹
takiej cesji.
Przelew jest czynnoci¹ kauzaln¹ (art. 510 k.c.). Jego wa¿noæ zale¿y
od prawid³owoci causae. Tradycyjnie wymienia siê nastêpuj¹ce jej postaci:
causam solvendi, causam donandi, causam obligandi vel acquirendi, causam
cavendi i causam ustalaj¹c¹. W przypadku przelewu roszczenia pomiêdzy
w³acicielem lokalu a wspólnot¹ nale¿y wykluczyæ causam solvendi, z uwagi
na brak zwolnienia z obowi¹zku po stronie dokonuj¹cego przysporzenia.
Trudno te¿ uznaæ go za akt szczodrobliwoci (donandi). Odpada tak¿e
causa zabezpieczaj¹ca czy ustalaj¹ca. Pozostaje zatem causa obligandi
vel acquirendi, ale brak tu elementu nabycia prawa lub innej korzyci
maj¹tkowej w zamian za przysporzenie, wiêc i tej przyczyny prawnej
trudno siê doszukaæ24.
Niew¹tpliwie dopuszczenie przelewu ma zalety praktyczne z punktu
widzenia w³aciciela lokalu. Nie musi on w takim wypadku anga¿owaæ
siê w proces ani sam ponosiæ jego kosztów, ale nie wydaje siê, by ta
korzyæ wystarczy³a za causam cessionis25.
G.1. 53.
E. A d a m c z y k, Glosa do uchwa³y SN z dnia 23 wrzenia 2004 r., III CZP 48/
04 (GSP-Prz.Orz. 2005, nr 3, s. 41).
25
Tam¿e.
23
24
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S¹d Najwy¿szy w swej uchwale uzna³, ¿e przyjête rozwi¹zanie daje
w³acicielom lokali mo¿liwoæ przelewu roszczeñ odszkodowawczych,
gdy uznaj¹, i¿ dochodzenie ich przez wspólnotê gwarantuje w³aciw¹
ochronê ich praw.26 Czy zatem uzyskanie ochrony swych praw poprzez
dochodzenie ich przez wspólnotê mo¿e byæ przyczyn¹ prawn¹ przelewu?
W wietle tradycyjnego rozumienia causae obligandi vel acquirendi pogl¹d
ten nale¿y odrzuciæ, co musi prowadziæ do wniosku, i¿ przelew taki jest
pozbawiony prawnej przyczyny i przez to niewa¿ny27. Argumentacja S¹du
Najwy¿szego nie jest wiêc przekonywaj¹ca, na gruncie art. 510 k.c. nie
jest bowiem mo¿liwy w takiej sytuacji wa¿ny przelew roszczeñ z cz³onków na wspólnotê.

7. Argumenty przeciwników legitymacji wspólnoty i polemika
z nimi

a) Brak zwi¹zku z zarz¹dem nieruchomoci¹ wspóln¹
Podstawowym argumentem przeciwników legitymacji wspólnoty jest
twierdzenie, jakoby dochodzenie roszczeñ nie mieci³o siê w pojêciu zarz¹du
nieruchomoci wspóln¹28. Powy¿ej zosta³o jednak wykazane, ¿e dochodzenie roszczeñ zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹ jest naturaln¹
konsekwencj¹ sprawowania nad ni¹ pieczy i koniecznym rodkiem jej
zabezpieczenia. Bez tego wspólnota nie mog³aby skutecznie chroniæ nieruchomoci wspólnej, a wiêc wype³niaæ swych ustawowych obowi¹zków.
b) Komplikacje w sytuacjach szczególnych
Co do argumentu przeciwników legitymacji wspólnoty, jakoby prowadzi³a ona do komplikacji w sytuacjach szczególnych, nale¿y podnieæ,
¿e jest on co prawda wa¿ki, ale dotyczy jedynie sytuacji wyj¹tkowych,
a prawo za pisane jest pod sytuacje typowe. Nie mo¿na bowiem domagaæ siê od ustawodawcy dok³adnego uregulowania ka¿dego mo¿liwe26
Uchwa³a SN z 23 wrzenia 2004 r., III CZP 48/04 (OSNC 2005, nr 9, poz. 153),
z glos¹ krytyczn¹ E. A d a m c z y k (GSP-Prz.Orz. 2005, nr 3, s. 41).
27
E. A d a m c z y k, Glosa...
28
Uchwa³a SN z 23 wrzenia 2004 r., II CZP 48/04 (OSNC 2005, nr 9, poz. 153,
Biuletyn SN 2004, nr 9, poz. 7, Prokutatura i Prawo  wk³. 2005, nr 3, poz. 34, Mon.
Prawn. 2006, nr 1, poz. 34), z glos¹ krytyczn¹ E. A d a m c z y k (GSP-Prz.Orz. 2005,
nr 3, s. 41).
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go przypadku bez pope³nienia przezeñ grzechu kazuistyki. Szczególne
przypadki s¹ pozostawione rozwi¹zaniom szczególnym i nie mog¹ prowadziæ do ca³kowitej odmowy legitymacji wspólnoty we wszystkich
sytuacjach, szczególnie typowych. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
ustawodawca w³anie dostrzeg³ ten problem i przewidzia³ na zaradzenie
mu szczególne rodki z art. 23 ust. 2a i 26 ust. 1 u.w.l., ewentualnie
z art. 202 i 203 k.c. Problem ten nale¿y uznaæ wiêc za rozwi¹zany bez
koniecznoci siêgania do odmowy legitymacji wspólnoty do dochodzenia
roszczeñ zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹.
c) Rozdzielenie ró¿nych rodzajowo roszczeñ dotycz¹cych nieruchomoci wspólnej
Równie¿ z argumentacj¹ podnosz¹c¹ rozdzielenie ró¿nych rodzajowo
roszczeñ dotycz¹cych nieruchomoci wspólnej jako negatywn¹ konsekwencjê przyznania legitymacji wspólnocie nie sposób siê zgodziæ.
Odczytuj¹c j¹ dok³adnie, nale¿a³oby bowiem stwierdziæ, ¿e roszczenia
niepodzielne dotycz¹ce restytucji naturalnej czy te¿ roszczenie negatoryjne
o fizyczne usuniêcie z nieruchomoci przedmiotu naruszenia (np. transformatora postawionego nañ bez zgody wspólnoty) lub te¿ o zaprzestanie
bezumownego korzystania z nieruchomoci wspólnej mog¹, b¹d nawet
musz¹, byæ dochodzone przez wspólnotê jako ca³oæ, natomiast podzielne
roszczenia finansowe (zap³ata za bezumowne korzystanie czy te¿ odszkodowanie za wady nieruchomoci wspólnej) mog¹ byæ dochodzone przez
poszczególnych jej cz³onków ³¹cznie jako wspó³uczestników koniecznych albo przez ka¿dego z osobna pojedynczo co do czêci przypadaj¹cej
na niego wed³ug jego udzia³u w nieruchomoci wspólnej. Tymczasem
rodzaj roszczenia, jego podzielnoæ czy niepodzielnoæ nie mog¹ przes¹dzaæ legitymacji do jego dochodzenia, a wiêc tego, czy dane roszczenie
przys³uguje podmiotowi A czy B lub który z nich mo¿e go dochodziæ.
Uprawniony mo¿e wszak zamiast ¿¹dania fizycznego usuniêcia wad rzeczy
usun¹æ je sam i ¿¹daæ od sprzedaj¹cego zwrotu kosztów naprawy. Czym¿e
ró¿ni¹ siê od siebie obie sytuacje? Wszak¿e to drugie to wykonanie zastêpcze
pierwszego. Fakt, czy zdecyduje siê on na restytucjê naturaln¹ czy pieniê¿n¹, nie mo¿e decydowaæ o tym, czy to on czy inny podmiot jest
legitymowany do podniesienia roszczenia. Absurdem jest powiedzieæ, ¿e
roszczenie o fizyczne usuniêcie rzeczy bezumownie zalegaj¹cej na nieruchomoci wspólnej przys³uguje ex lege wspólnocie, ale roszczenie
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o zap³atê za bezumowne korzystanie z nieruchomoci wspólnej przez fakt
zalegania na niej owej rzeczy ju¿ wy³¹cznie poszczególnym w³acicielom
lokali we wspólnocie. Lege non distinguente non nostrum est distinguendum, która to paremia znajduje uznanie w doktrynie29. Tymczasem to
w³anie pogl¹d o braku legitymacji wspólnoty do wniesienia roszczeñ
pieniê¿nych zwi¹zanych z nieruchomoci¹ wspóln¹, szczególnie roszczeñ
powstaj¹cych ex lege, a nie ex contractu, prowadzi do nieuzasadnionej
dyferencjacji sytuacji prawnej i do rozszczepienia roszczeñ wedle tego,
czy s¹ podzielne czy nie, choæ rodz¹ siê one z dok³adnie tego samego
stanu faktycznego, zdarzenia prawnego, a naruszenie dotyczy dok³adnie
tej samej nieruchomoci wspólnej.
Reasumuj¹c, skoro powy¿szy argument przeciwników legitymacji
wspólnoty da siê odwróciæ lustrzanie przeciw nim samym, to nie mo¿e
on przekonywaæ.
d) Kwestie rozliczeñ miêdzy w³acicielami lokali a wspólnot¹
Co do argumentu, jakoby przyznane legitymacji wspólnocie nie rozwi¹zywa³o problemu rozliczeñ wewnêtrznych miêdzy w³acicielami lokali, nale¿y podnieæ, ¿e oczywiste jest, i¿ w takim razie roszczenie wspólnoty zmniejsza siê o wartoæ zaspokojonych roszczeñ w³acicieli
poszczególnych lokali. Kwestie wzajemnych rozliczeñ miêdzy w³acicielami lokali a wspólnot¹ nie mog¹ byæ wiêc argumentem przeciw przyznaniu wspólnocie legitymacji do dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych
z nieruchomoci¹ wspóln¹.

8. Uchwa³a jako przelew

Je¿eliby nawet obstawaæ przy koniecznoci dokonania przelewu
wierzytelnoci z tytu³u szeroko pojêtego naruszenia nieruchomoci wspólnej przez cz³onków wspólnoty na jej rzecz i uzale¿niaæ od tego jej legitymacjê w procesie do ich dochodzenia, tak jak to uczyni³ S¹d Najwy¿szy,
odrzucaj¹c oczywicie jednoczenie podniesione tu powy¿ej w¹tpliwoci
29
Zamiast wielu: K.P. S o k o ³ o w s k i, Nastêpca prawny w rozumieniu art. 1 ust. 3
i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci nieruchomoci, PS 2009, nr 2, s. 99; t e n ¿ e, Glosa do wyroku NSA
z 27.11.2008 r., I OSK 1687/07 (OSP 2009, nr 9, poz. 99, s. 683); t e n ¿ e, Posiadanie
samoistne a zasiedzenie nieruchomoci, PiP 2010, nr 11, s. 79.
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dotycz¹ce causae cessionis, to nale¿a³oby wtedy uznaæ, ¿e sama uchwa³a
w³acicieli lokali upowa¿niaj¹ca wspólnotê do wyst¹pienia z takimi roszczeniami jest ich przelewem na rzecz wspólnoty (cesja inkaso). Skoro
roszczenia te nie s¹ stwierdzone pismem, co jest regu³¹, poniewa¿ chodzi
o roszczenia powstaj¹ce ex lege, przelew nie musi mieæ zwyk³ej formy
pisemnej (art. 511 k.c.). Forma uchwa³y jest wiêc wystarczaj¹ca. W takim razie i tak nale¿y uznaæ, ¿e wspólnota ma legitymacjê formaln¹
i materialn¹ do dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z nieruchomoci¹
wspóln¹.

9. Legitymacja bierna

Te same argumenty, które przemawiaj¹ za tym, ¿e wspólnota ma
legitymacjê czynn¹, przes¹dzaj¹ równie¿, ¿e ma ona tak¿e legitymacjê
biern¹ w kwestii roszczeñ osób trzecich dotycz¹cych nieruchomoci
wspólnej. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy chodzi o powództwo wzajemne,
wytoczone przez pozwanych przez wspólnotê, np. z tytu³u roszczeñ
negatoryjnych. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e szczególnie kwestie ekonomii procesowej, omówione powy¿ej, przemawiaj¹ za przyznaniem
wspólnocie tak¿e legitymacji biernej w tej materii (brak koniecznoci
dorêczania pozwu w wielu egzemplarzach).

10. Konkluzja

Reasumuj¹c, zarówno za, jak i przeciw przyznaniu wspólnocie legitymacji, tak materialnoprawnej, jak i formalnej, do wyst¹pienia z roszczeniami dotycz¹cymi nieruchomoci wspólnej, takimi jak windykacyjne,
negatoryjne, odszkodowawcze, z rêkojmi za wady i z bezumownego
korzystania, przemawiaj¹ wa¿kie argumenty. Rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce
dochodzenie tych roszczeñ w³acicielom lokali jest co prawda bli¿sze
ogólnym zasadom prawa zobowi¹zañ i preferuje ich interes indywidualny.
Rozwi¹zanie przyznaj¹ce wy³¹czn¹ legitymacjê do dochodzenia wymienionych roszczeñ wspólnocie w wiêkszym stopniu odpowiada jednak
specyfice zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ i preferuje interes wspólnotowy. Dlatego nale¿y uznaæ, i¿ najlepszym wyjciem z sytuacji jest
przyznanie legitymacji konkurencyjnej  tak formalnej, jak i materialnej
 wspólnocie i poszczególnym jej cz³onkom do dochodzenia roszczeñ
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zwi¹zanych z ochron¹ nieruchomoci wspólnej. Formalna legitymacja
konkurencyjna wystêpuje nierzadko w postêpowaniu cywilnym, gdy mamy
do czynienia z podstawieniem procesowym. Jeli wspólnota, zgodnie
z ustaw¹, sk³ada siê ze wspó³w³acicieli, to te¿ w sytuacji takiego roszczenia nigdy nie dojdzie do konfliktu interesów miêdzy wspólnot¹ a wspó³w³acicielami, gdy¿ uzyskane przez wspólnotê wiadczenie jest uzyskane
gospodarczo na rzecz wspó³w³acicieli proporcjonalnie do ich udzia³ów
i w ramach maj¹tku wspólnoty im s³u¿y.
Inn¹ mo¿liwoci¹  tu ju¿ de lege ferenda  by³oby wprowadzenie
podstawienia procesowego, tak aby to wspólnota mog³a wytaczaæ powództwo w imieniu i na rzecz swych cz³onków bez koniecznoci uzyskiwania w ka¿dym przypadku ich uprzedniej zgody. Na marginesie nale¿y
nadmieniæ, ¿e w niemieckim prawie procesowym podstawienie procesowe (niem. Prozessstandschaft) jest bardzo szeroko wykorzystywane.
Dopuszczalne jest nie tylko ustawowe, ale równie¿ pozaustawowe podstawienie procesowe  to ostatnie w sytuacji, gdy wierzyciel da³ wytaczaj¹cemu proces upowa¿nienie do dochodzenia cudzej wierzytelnoci
we w³asnym imieniu (niem. Ermächtigung, odró¿niæ od pe³nomocnictwa
procesowego  niem. Prozessvollmacht) albo nawet gdy wytaczaj¹cy
powództwo ma w tym po prostu w³asny interes prawny30. Niew¹tpliwie
wspólnota ma taki interes w tym, by roszczenia dotycz¹ce nieruchomoci
wspólnej by³y zaspokojone, mog³aby wiêc w prawie niemieckim wytoczyæ powództwo na rzecz swych cz³onków. Takie rozwi¹zanie nale¿a³oby
wprowadziæ równie¿ w prawie polskim.
Obie propozycje w najlepszy sposób godz¹ interesy kolektywu z interesem jednostki, nie ograniczaj¹ uprawnieñ pojedynczych cz³onków
wspólnoty, a jednoczenie s¹ prakseologicznie poprawne z punktu widzenia ekonomii procesu i ogólnie ekonomii prawa, walnie przyczyniaj¹c
siê do uproszczenia sytuacji procesowej i przeciwdzia³aj¹c obstrukcji
wymiaru sprawiedliwoci.
Mgr Krzysztof Piotr Soko³owski, LL.M.  doktorant na Uniwersytecie
Ratyzboñskim, stypendysta fundacji DAAD.
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