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Odpowiedzialnoæ cywilna geodetów na tle ustawy
 Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów
szczególnych odnosz¹cych siê do gospodarki
nieruchomociami
Odpowiedzialnoæ cywilna jest to odpowiedzialnoæ materialna (maj¹tkowa). Szeroko rozumiane zasady tej odpowiedzialnoci uregulowane
s¹ przepisami kodeksu cywilnego. Chyba, ¿e zasady te wynikaj¹ z przepisu szczególnego, dotycz¹cego okrelonego rodzaju stosunków cywilnoprawnych  który to przepis ma pierwszeñstwo przed przepisami
ogólnymi, jakimi s¹ przepisy zawarte w kodeksie cywilnym (por. art. 361
k.c.).
Odpowiedzialnoæ cywilna mo¿e wystêpowaæ obok albo jako konsekwencja odpowiedzialnoci karnej czy administracyjnej b¹d te¿ samoistnie. Odpowiedzialnoæ cywilna mo¿e te¿ wystêpowaæ ³¹cznie z odpowiedzialnoci¹ pracownicz¹ (art. 430 k.c. w zw. z art. 120 k.p.).
Prawo cywilne rozró¿nia odpowiedzialnoæ osobist¹  z maj¹tku
aktualnego i przysz³ego zobowi¹zanego (d³u¿nika) oraz odpowiedzialnoæ
rzeczow¹  zabezpieczenie zobowi¹zania (d³ugu) na konkretnej rzeczy
ruchomej lub nieruchomoci zobowi¹zanego (d³u¿nika)1. Przy czym odpowiedzialnoæ rzeczowa nie ogranicza odpowiedzialnoci osobistej.

1

Zob. przepisy dotycz¹ce zastawu i hipoteki.
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Rodzaje i ród³a odpowiedzialnoci cywilnej obrazuje poni¿sza tabelka.

´
Zród³em
odpowiedzialnoci cywilnej mo¿e byæ
umowa albo delikt. Umow¹ jest zgodne owiadczenie woli stron maj¹ce na celu powstanie, zmianê
b¹d ustanie stosunku cywilnoprawnego. Rozró¿niamy:
 umowy nazwane, regulowane przez kodeks
cywilny b¹d kodeks handlowy czy inne przepisy
szczególne (np. prawo autorskie),
 umowy nienazwane o treci okrelanej przez strony (incydentalne),
 umowy mieszane stanowi¹ce po³¹czenie umów nazwanych.
Dla celów praktycznych istnieje równie¿ podzia³ na umowy jednostronnie zobowi¹zuj¹ce (np. darowizna) i dwustronnie zobowi¹zuj¹ce,
które przewa¿aj¹ w stosunkach cywilnoprawnych. W tych pierwszych
obowi¹zek wiadczenia ci¹¿y na jednej stronie umowy. Natomiast w drugich ka¿da ze stron jest wierzycielem i d³u¿nikiem drugiej.
Deliktem za bêdzie taki czyn, który powoduje szkodê w cudzym
maj¹tku. Odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwolonym ponosi podmiot, który zawinionym zachowaniem doprowadzi³ do
powstania szkody. Zachowanie to mo¿e mieæ charakter dzia³ania albo
zaniechania. Odpowiedzialnoæ deliktowa mo¿e byæ równie¿ oparta na
zasadzie ryzyka. Odpowiedzialnoæ za w³asne czyny jest generalnie
odpowiedzialnoci¹ na zasadzie winy. Natomiast niezale¿nie od winy mo¿na
odpowiadaæ na zasadzie ryzyka (odpowiedzialnoæ za skutek) w razie
prowadzenia przedsiêbiorstwa poruszanego si³ami przyrody, okrelonego
rodzaju dzia³alnoci w odpowiedniej formie organizacyjnej, pos³ugiwania
siê mechanicznymi rodkami komunikacji, b¹d za szkodê spowodowan¹
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zawaleniem siê budowli albo wyrzuceniem, wylaniem czy spadniêciem
przedmiotu z pomieszczenia, a tak¿e za podw³adnego czy te¿ za zwierzê,
którym cz³owiek siê pos³uguje (por. art. 433, 435 i nast. k.c.). Odpowiedzialnoci tej nie podlega siê tylko wówczas, gdy szkoda nast¹pi³a na
skutek si³y wy¿szej lub wy³¹cznie z winy poszkodowanego lub osoby
trzeciej, za któr¹ nie ponosi siê odpowiedzialnoci (której dzia³aniu nie
mo¿na by³o zapobiec). Przy tym za si³ê wy¿sz¹ uwa¿a siê nadzwyczajne,
trudne do przewidzenia zjawisko zewnêtrzne, któremu nie mo¿na by³o
zapobiec.
Odpowiedzialnoæ zarówno kontraktowa, jak i deliktowa wi¹¿e siê
z dzia³aniem lub zaniechaniem dzia³ania.
Osoba prawna jest zobowi¹zana do naprawienia szkody wyrz¹dzanej
z winy jej organu (art. 416 k.c.). Je¿eli szkoda zosta³a wyrz¹dzona przez
kilka podmiotów jednemu lub wiêcej podmiotom, przy czym dzia³anie lub
zaniechanie by³o ³¹czne, odpowiedzialnoæ podmiotów jest solidarna (art.
441 k.c.).
Wed³ug artyku³u 361 k.c. zobowi¹zany do odszkodowania ponosi
odpowiedzialnoæ tylko za normalne nastêpstwa dzia³ania lub zaniechania,
z którego szkoda wynik³a.
W tych granicach na szkodê sk³ada siê:
 wartoæ utraconej rzeczy (damnum emergens)
 spodziewane korzyci (lucrum cessans).
Poszkodowany musi przy tym udowodniæ sprawcy fakt zaistnienia
szkody, jej rozmiar oraz wykazaæ zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy szkod¹
(jej rozmiarem) a zachowaniem (win¹) sprawcy (por. art. 6 k.c.).
Za szkodê odpowiada nie tylko ten, kto j¹ bezporednio wyrz¹dzi³, lecz
tak¿e ten, kto pod¿ega³, pomaga³ albo z niej skorzysta³ (art. 422 k.c.).
Naprawienie szkody mo¿e polegaæ na przywróceniu rzeczy do stanu
poprzedniego, o ile jest to mo¿liwe, lub na zap³acie ekwiwalentu pieniê¿nego. Wybór sposobu naprawienia szkody nale¿y do poszkodowanego
(art. 363 k.c.).
W stosunkach miêdzy osobami fizycznymi zakres obowi¹zku naprawienia szkody mo¿e byæ ograniczony ze wzglêdu na stan maj¹tkowy
sprawcy, je¿eli wymagaj¹ tego zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (por. art. 440
k.c. w zw. z art. 5 k.c.). Je¿eli szkoda zosta³a wyrz¹dzana przez geodetê
przy wykonywaniu powierzonej mu czynnoci ma miejsce odpowiedzial-
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noæ na zasadzie ryzyka jednostki organizacyjnej, która powierzy³a mu
okrelane zadanie. Chyba ¿e z jego winy nast¹pi³o przekroczenie powierzonego zakresu, wtedy odpowiada on na zasadzie winy (art. 415 k.c.)
i solidarnie z jednostk¹ organizacyjn¹ (art. 441 w zw. z art. 430 k.c.).
Nie jest odpowiedzialny za szkodê ten, kto wykonanie czynnoci
powierzy³ osobie fizycznej  przedsiêbiorstwu lub zak³adowi, które
w zakresie dzia³alnoci zawodowej trudni¹ siê wykonywaniem takich czynnoci (art. 429 k.c.).
Odpowiedzialnoæ za podw³adnego (pracownika) okrelona jest w treci art. 430 k.c. Je¿eli pracownik wyrz¹dzi³ osobie trzeciej szkodê bez
winy umylnej, zobowi¹zany do naprawienia szkody jest zak³ad pracy na
podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 120 k.p.), które jako przepis
szczególny maj¹ pierwszeñstwo przed przepisami ogólnymi kodeksu
cywilnego. Wobec zak³adu pracy, który naprawi³ szkodê, pracownik ponosi
odpowiedzialnoæ przewidzian¹ kodeksem pracy.
Przepisy kodeksu pracy nie maj¹ zastosowania, je¿eli wina pracownika
by³a umylna.
Przy ustalaniu zakresu odpowiedzialnoci cywilnej bierze siê pod uwagê,
czy podmiot odpowiedzialny dochowa³ nale¿ytej starannoci przy prowadzeniu dzia³añ, do których by³ zobowi¹zany. Nale¿yt¹ starannoæ okrela
siê przy uwzglêdnieniu jej zawodowego charakteru i zawodowych wzorców starannoci profesjonalnej (obwi¹zuj¹ce standardy por. art. 355 k.c.).
Bada siê te¿, czy nie zaistnia³y okolicznoci wy³¹czaj¹ce lub ograniczaj¹ce odpowiedzialnoæ, szczególnie na zasadzie winy. S¹ to:
 stan psychiczny (art. 425 § 2 k.c.) oraz inne przyczyny z art. 426
i 427 k.c.,
 stan wy¿szej koniecznoci (art. 424 k.c.),
 obrona konieczna (art. 423 k.c.).
Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne2, tak jak i przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami3 s¹ przepisani szczególnymi równie¿ w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego. Zatem zasady dotycz¹ce

2
3
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odszkodowañ w nich zawarte (np. je¿eli idzie o wyw³aszczenie nieruchomoci) maj¹ pierwszeñstwo przed przepisami ogólnymi.
Ma to zastosowanie równie¿ do przepisów wykonawczych do tych
ustaw, jak i innych przepisów szczególnych, odnosz¹cych siê do realizacji
zabiegów geodezyjnych zwi¹zanych z gospodark¹ nieruchomociami.
W aktualnej sytuacji prawnej przytoczone ogólne zasady odpowiedzialnoci cywilnej maj¹ zastosowanie do geodetów realizuj¹cych swój zawód
w ró¿nych formach organizacyjnoprawnych  jako ¿e ustawa  Prawo
geodezyjne i kartograficzne w swej treci wynik³ej z art. 16 ust. 1 stanowi,
¿e szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywaniem prac geodezyjnych
i kartograficznych podlegaj¹ naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.
Przepis ten wiêc odsy³a w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej do zasad
okrelonych przepisami kodeksu cywilnego. Sformu³owanie tego przepisu pozwala na traktowanie go rozszerzaj¹co i wyk³adniê, i¿ obejmuje
on ca³¹ odpowiedzialnoæ cywiln¹, zarówno deliktow¹, jak i kontraktow¹4. Gdyby nawet przyj¹æ wyk³adniê zawê¿aj¹c¹, to i tak, zwa¿ywszy,
¿e skoro umowy o roboty geodezyjno-kartograficzne maj¹ charakter umów
zobowi¹zaniowych  do skutków ich niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania, zastosowanie znajduj¹ przepisy kodeksu cywilnego okrelaj¹ce zasady odpowiedzialnoci w zakresie zobowi¹zañ umownych (por.
art. 471 i nast. k.c.).

4

Por. te¿ lex specialis z art. 16 ust. 2 tej¿e ustawy
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