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Powstanie roszczeñ uzupe³niaj¹cych w sytuacji
przekroczenia w trakcie budowy granic nieruchomoci
s¹siedniej (art. 151 k.c.)
1. Wprowadzenie

W orzecznictwie s¹dów i w wypowiedziach nauki prawa cywilnego
nie by³o dotychczas szerzej rozwa¿one jedno z ciekawych zagadnieñ
powstaj¹cych na tle tzw. stosunków s¹siedzkich, dotycz¹ce zakresu
uprawnieñ w³aciciela gruntu, którego granice zosta³y przekroczone przy
wznoszeniu budynku na nieruchomoci s¹siedniej (tzw. nieruchomoci
wyjciowej). Zagadnienie to mo¿na uj¹æ w pytaniu, czy w takiej sytuacji
w³acicielowi pozbawionemu prawa ¿¹dania przywrócenia stanu poprzedniego (art. 151 zd. 1 k.c.) przys³uguj¹ jedynie roszczenia o ustanowienie
s³u¿ebnoci lub o wykup gruntu zajêtego pod budowê (art. 151 zd. 2 k.c.),
czy te¿ w stosunku do osoby naruszaj¹cej w ten sposób prawo w³asnoci
w³aciciel mo¿e równie¿ wyst¹piæ z tzw. roszczeniami uzupe³niaj¹cymi,
unormowanymi w art. 224 § 2 i art. 225 k.c.1
1
Postanowieniem z 28 lutego 2006 r., wydanym w sprawie III CZP 3/06, S¹d Najwy¿szy odmówi³ podjêcia uchwa³y rozstrzygaj¹cej zagadnienie prawne odnosz¹ce siê do takiej
kwestii. W tezie orzeczenia stwierdzono, ¿e tylko takie zagadnienie prawne mo¿e byæ na
podstawie art. 390 § 1 k.p.c. przedstawione S¹dowi Najwy¿szemu do rozstrzygniêcia, które
dotyczy wyk³adni przepisów prawa maj¹cych zastosowanie w stanie faktycznym sprawy.
Zdaniem S¹du, do okolicznoci badanego przypadku nie znajdowa³ natomiast zastosowania
art. 151 k.c., który nie odnosi siê do sytuacji, gdy w³aciciele s¹siaduj¹cych ze sob¹ nieruchomoci wspólnie zabudowali je jednym budynkiem posadowionym na obu nieruchomociach.
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Kwestia ta, oprócz swoich walorów teoretycznych, obecnie nabiera
tak¿e du¿ego znaczenia praktycznego. Wraz ze wzrostem wiadomoci
prawnej spo³eczeñstwa fakt naruszenia prawa w³asnoci rzeczy (zw³aszcza nieruchomoci) coraz czêciej spotyka siê bowiem ze strony w³acicieli z reakcj¹ w postaci dochodzenia wszystkich roszczeñ, jakie mog³y
powstaæ w wyniku naruszenia. Wyrazem takiego d¹¿enia do uzyskania
pe³nej ochrony w³asnoci s¹ odnotowywane w orzecznictwie s¹dów powszechnych przypadki wystêpowania przez w³acicieli nieruchomoci
s¹siednich z ¿¹daniami np. zap³aty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy
w razie przekroczenia granic ich gruntu w trakcie budowy prowadzonej
na nieruchomoci wyjciowej.
Ocena prawna tych ¿¹dañ stwarza trudnoci miêdzy innymi dlatego,
¿e bardzo ró¿norodne s¹ formy naruszeñ prawa w³asnoci, mieszcz¹ce
siê w spectrum dzia³ania art. 151 k.c. Oprócz sytuacji przekroczenia granicy posadowieniem budynku na gruncie s¹siednim, zdarzaj¹ siê tak¿e
przypadki, w których jedynie piêtra budynku usytuowanego na nieruchomoci wyjciowej znajduj¹ siê nad gruntem stanowi¹cym przedmiot
w³asnoci s¹siada2 lub te¿ granicê przekracza tylko piwniczna czêæ
budynku. We wszystkich tych sytuacjach dochodzi do ingerencji w przys³uguj¹ce s¹siadowi prawo w³asnoci, poniewa¿ czêci budynku po³o¿one
nad lub pod powierzchni¹ gruntu znajduj¹ siê w granicach przestrzennych
nale¿¹cej do niego nieruchomoci (art. 143 zd. 1 k.c.). W konsekwencji,
na tle tak rozmaitych stanów faktycznych powstaje potrzeba rozwa¿enia,
czy zasadne jest skierowane do w³aciciela nieruchomoci wyjciowej
¿¹danie zap³aty, oparte na przepisach o roszczeniach uzupe³niaj¹cych.
Odpowied na to pytanie wymaga zbadania kilku podstawowych kwestii
dotycz¹cych zwi¹zku roszczeñ uzupe³niaj¹cych z roszczeniami g³ównymi, unormowanymi w art. 222 k.c. (poni¿ej w punkcie 2) oraz zakresu
wprowadzonych w art. 151 k.c. wy³¹czeñ w rodkach ochrony w³asnoci nieruchomoci s¹siedniej (poni¿ej w punkcie 3). Analiza tych zagadnieñ wstêpnych pozwoli w dalszej czêci opracowania oceniæ, czy art.
151 k.c. okrela w sposób wyczerpuj¹cy uprawnienia w³aciciela nieru2
Taka sytuacja zaistnia³a w okolicznociach wspomnianej wczeniej sprawy III CZP
3/06, w której piêtra kamienicy posadowionej na nieruchomoci wyjciowej by³y usytuowane nad bram¹ wjazdow¹, znajduj¹c¹ siê na nieruchomoci s¹siada.
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chomoci, doznaj¹cej ingerencji w zwi¹zku z budow¹ prowadzon¹ na
gruncie s¹siednim, czy te¿ w³aciciel  pozbawiony roszczeñ zmierzaj¹cych do przywrócenia stanu poprzedniego  zachowuje wszystkie
inne roszczenia s³u¿¹ce ochronie prawa w³asnoci rzeczy, w tym roszczenia uzupe³niaj¹ce.

2. Roszczenia z art. 222 k.c. a roszczenia uzupe³niaj¹ce (art. 224
§ 2 i 225 k.c.)

Przede wszystkim rozwa¿enia wymaga, czy roszczenia uregulowane
w art. 224 § 2 i 225 k.c. mog¹ uzupe³niaæ jedynie dzia³anie roszczenia
windykacyjnego czy tak¿e drugiego z roszczeñ g³ównych  negatoryjnego. Jeli bowiem uznaæ, ¿e roszczenia uzupe³niaj¹ce powstaj¹ tylko
w przypadku jednoczesnego przys³ugiwania roszczenia windykacyjnego,
w zasadzie w punkcie wyjcia mo¿na by³oby wykluczyæ istnienie tych
roszczeñ w sytuacji opisanej w art. 151 k.c. W wietle pogl¹du silnie
reprezentowanego w nauce prawa3 przekroczenie w trakcie budowy granic
s¹siedniego gruntu uzasadnia bowiem wyst¹pienie z roszczeniem negatoryjnym. Wobec tego, w zwi¹zku z niedopuszczalnoci¹ ¿¹dania przywrócenia stanu poprzedniego (art. 151 zd. 1 k.c.), tego w³anie roszczenia
 a nie roszczenia windykacyjnego  by³by pozbawiany w³aciciel nieruchomoci. Skoro jednak nie zachodzi³yby podstawy do windykacji rzeczy, nie powstawa³yby tak¿e roszczenia z art. 224 § 2 i 225 k.c. uzupe³niaj¹ce roszczenie windykacyjne.
W tym ujêciu art. 151 zd. 2 k.c. musia³by byæ zatem uznany za
wyczerpuj¹co okrelaj¹cy uprawnienia w³aciciela nieruchomoci, której
granice zosta³y przekroczone w zwi¹zku z budow¹ prowadzon¹ na gruncie
s¹siednim. W³acicielowi temu nie przys³ugiwa³oby bowiem roszczenie
windykacyjne, a w razie braku winy umylnej niejednokrotnie odjêta by³aby
mu tak¿e mo¿liwoæ skutecznego wyst¹pienia z roszczeniem negatoryjnym. Ostatecznie wiêc w³aciciel nieruchomoci móg³by ¿¹daæ jedynie
stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej

3
Tak J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004, s. 76;
J. N a d l e r, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz do artyku³ów 1-534, t. I, red. E. Gniewek,
Warszawa 2004, s. 457; B. K u c z e k, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 29
grudnia 1987 roku, III CZP 79/87 (OSP 1991, nr 3, poz. 71, s. 134).
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s³u¿ebnoci gruntowej albo wykupienia zajêtej czêci gruntu, jak równie¿
tej czêci, która na skutek budowy straci³a dla niego znaczenie gospodarcze.
W sprawie powi¹zania roszczeñ uzupe³niaj¹cych z roszczeniem
windykacyjnym mo¿na dostrzec pewn¹ rozbie¿noæ stanowisk reprezentowanych w nauce prawa i kszta³tuj¹cych siê w kilku ostatnich latach
w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego. W nauce prawa dominuje pogl¹d,
¿e roszczenia okrelone w art. 224 § 2 i 225 k.c. uzupe³niaj¹ roszczenie
windykacyjne, umo¿liwiaj¹c w³acicielowi naprawienie uszczerbków zwi¹zanych z pozbawieniem mo¿liwoci korzystania z nale¿¹cej do niego rzeczy4.
Samo roszczenie windykacyjne uprawnia bowiem do ¿¹dania wydania
rzeczy w jej aktualnym stanie, ale nie zapewnia zwrotu cum omni causa,
tzn. z wszystkimi przychodami5. Ochronie pozosta³ych interesów w³aciciela, poza odzyskaniem w³adania rzecz¹, s³u¿¹ natomiast przede wszystkim roszczenia uzupe³niaj¹ce6. Nieco odmiennie kwestia ta rysuje siê
w najnowszych wypowiedziach S¹du Najwy¿szego, w których powstanie roszczeñ uzupe³niaj¹cych w razie posiadania odpowiadaj¹cego treci
s³u¿ebnoci gruntowej, wi¹zane jest tak¿e z sytuacjami uzasadniaj¹cymi
udzielenie ochrony negatoryjnej7.
Nawi¹zuj¹c do tego stanowiska warto zauwa¿yæ, ¿e formy naruszeñ
prawa w³asnoci rzeczy, uzasadniaj¹ce ochronê negatoryjn¹, s¹ bardzo
4
A. C i s e k, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz do artyku³ów 1-534, t. I, red. E. Gniewek,
Warszawa 2004, s. 558; J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo rzeczowe..., s. 147.
Odmiennie, zgodnie z aktualnymi stanowiskami S¹du Najwy¿szego, R. T r z a s k o w s k i,
Korzystanie przez przedsiêbiorstwa energetyczne z cudzych nieruchomoci (cz. I), Rejent
2003, nr 11, s. 140-163.
5
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 117.
6
W. C z a c h ó r s k i (Rei vindicatio wed³ug obowi¹zuj¹cego prawa polskiego.
Czêæ I, Nowe Prawo 1960, nr 3, s. 306) zauwa¿y³ w zwi¹zku z tym, ¿e w prawie polskim
nie zosta³ przyjêty model rzymskiej rei vindicatio, która do swej treci w³¹cza³a ró¿ne
roszczenia uzupe³niaj¹ce roszczenie g³ówne o zwrot rzeczy (...). Z dalszych wywodów
autora wynika, ¿e z nawi¹zania do tradycyjnej regu³y, i¿ wydanie rzeczy w ramach roszczenia windykacyjnego powinno nast¹piæ w zasadzie cum omni causa, tj. ze wszystkim,
co rzecz przynosi (s. 315) wywodzi on szerokie rozumienie roszczeñ, objêtych formu³¹
roszczeñ uzupe³niaj¹cych.
7
Tak S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05 (OSNC 2006,
nr 4, poz. 64) oraz w wyrokach z dnia 8 czerwca 2005 r., V CK 680/04 (LEX nr 180843)
i z dnia 17 czerwca 2005 r., III CK 685/04 (niepubl.).
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rozmaite (wszystko to, czego nie dotyczy roszczenie windykacyjne), tote¿
mog¹ mieæ miejsce takie przypadki naruszeñ, które wi¹¿¹ siê z posiadaniem  w ograniczonym zakresie  cudzej rzeczy lub z posiadaniem
s³u¿ebnoci (art. 352 k.c.). Jednoczenie z ró¿nymi rodzajami posiadania
(samoistnego, zale¿nego, s³u¿ebnoci) ustawodawca wi¹¿e powstanie
roszczeñ uzupe³niaj¹cych na podstawie licznych przepisów: art. 224 § 2,
225, 230 k.c. W zwi¹zku z t¹ ró¿norodnoci¹ postaci ingerencji w cudze
prawo w³asnoci powstaj¹ niejednokrotnie (zw³aszcza w razie posiadania
nieruchomoci) trudnoci w ocenie tego, czy skutki naruszenia powinny
byæ usuniête drog¹ zastosowania roszczenia windykacyjnego, czy negatoryjnego8. Wprawdzie w ka¿dym przypadku ostatecznie w¹tpliwoci te
musia³yby zostaæ rozstrzygniête, gdy¿ podzia³ rodków ochrony w³asnoci okrelonych w art. 222 § 1 i 2 k.c. jest dychotomiczny, jednak taka
stanowcza, jednoznaczna ocena z punktu widzenia dochodzenia roszczeñ
uzupe³niaj¹cych mo¿e nie byæ konieczna. Z treci art. 224 § 2 i 225 k.c.
nie wynika bowiem wy³¹czny zwi¹zek roszczeñ uzupe³niaj¹cych z roszczeniem windykacyjnym9, tote¿ w szczególnych przypadkach niewykluczone wydaje siê powstanie roszczeñ uzupe³niaj¹cych tak¿e w sytuacji
naruszeñ zwalczanych roszczeniem negatoryjnym, jeli spe³nione zostan¹
przes³anki okrelone w art. 224 § 2 i 225 k.c. (w zw. z art. 230 i art.
352 k.c.), przede wszystkim przes³anka posiadania rzeczy lub posiadania
s³u¿ebnoci przez nieuprawnionego.
Bardziej elastyczny wydaje siê zatem pogl¹d, który przys³ugiwanie
roszczeñ uzupe³niaj¹cych wi¹¿e nie z konkretnym typem roszczeñ
wymienionych w art. 222 k.c., ale z okrelonymi w powo³anych wy¿ej
przepisach przypadkami i formami korzystania przez posiadaczy z cudzej
rzeczy (zw³aszcza w zakresie odpowiadaj¹cym treci s³u¿ebnoci) bez
stosownego uprawnienia, skutecznego wzglêdem jej w³aciciela. To sta8
Przyk³adami takiej niejednoznacznej oceny mog¹ byæ przypadki umieszczenia
wy³¹cznie w przestrzeni powietrznej nad gruntem czêci budynku posadowionego na gruncie s¹siednim lub budowy piwnicy, która czêciowo przekracza granice gruntu s¹siedniego.
W zajêtej w ten sposób czêci nieruchomoci nastêpuje wprawdzie pozbawienie w³aciciela
w³adania rzecz¹, co uzasadnia³oby wyst¹pienie z powództwem windykacyjnym. Jednak
w razie spojrzenia na to naruszenie od strony nadal wykorzystywanej przez w³aciciela
reszty rzeczy (gruntu na powierzchni), ingerencja s¹siada mog³aby byæ przez w³aciciela
potraktowana jako naruszenie inne od pozbawienia w³adania rzecz¹, a zatem zwalczane
roszczeniem negatoryjnym.
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nowisko pozwala tak¿e pe³niej realizowaæ postulat, aby stosunki powsta³e
w zwi¹zku z bezumownym posiadaniem cudzej rzeczy by³y oceniane
przede wszystkim przez pryzmat przepisów o rozliczeniach miêdzy
w³acicielem i posiadaczem, a dopiero w razie braku podstaw do zastosowania tych przepisów  z uwzglêdnieniem regulacji o odpowiedzialnoci za czyny niedozwolone i o bezpodstawnym wzbogaceniu10.
Omawiaj¹c wiê miêdzy roszczeniami g³ównymi i uzupe³niaj¹cymi, nie
mo¿na tak¿e pomin¹æ drugiej p³aszczyzny istniej¹cych miêdzy nimi relacji:
samodzielnoci roszczeñ uzupe³niaj¹cych ocenianej przez pryzmat tego,
czy roszczenia te powstaj¹ jedynie wtedy, gdy jednoczenie przys³uguje
i mo¿e byæ skutecznie dochodzone roszczenie g³ówne. Otó¿, w obecnym
stanie prawnym nie budzi w¹tpliwoci odrêbnoæ powsta³ych ju¿ roszczeñ uzupe³niaj¹cych, wyra¿aj¹ca siê m.in. tym, ¿e mog¹ byæ one dochodzone oddzielnie od wydania rzeczy oraz mog¹ byæ przedmiotem
obrotu (przelewu wierzytelnoci)11. Samo powstanie tych roszczeñ wymaga
natomiast zaistnienia okrelonej sytuacji prawnorzeczowej, np. korzystania przez posiadacza z cudzej rzeczy bez uprawnienia skutecznego
wzglêdem jej w³aciciela. Roszczenia uzupe³niaj¹ce nie s¹ bowiem roszczeniami czysto obligacyjnymi12, ale stanowi¹ jeden z instrumentów ochrony
w³asnoci regulowanej przepisami prawa rzeczowego.
Rozwa¿aj¹c zagadnienie zwi¹zku miêdzy przys³ugiwaniem roszczeñ
z art. 222 k.c. i roszczeñ uzupe³niaj¹cych, nadmiernej wagi nie nale¿y,
9
Wydaje siê, ¿e o takim bezwzglêdnym zwi¹zku nie powinno siê wnioskowaæ z odwo³ania siê w art. 224 § 2 k.c. i w art. 229 k.c. do wydania rzeczy. U¿ycie tego pojêcia
ma zapewniæ synchronizacjê miêdzy przes³ank¹ posiadania i wydania, a ponadto w obu
przypadkach spe³nienie przes³anki wydania rozumiane jest znacznie szerzej ni¿ jako tradycja.
10
Wydaje siê jednak zasadne stanowisko, ¿e w razie jednoczesnego zrealizowania siê
przes³anek wszystkich tych podstaw odpowiedzialnoci uprawniony ma mo¿liwoæ swobodnego wyboru jednego z tych roszczeñ.
11
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe , s. 119.
12
Zagadnienie charakteru prawnego roszczeñ uzupe³niaj¹cych (jak równie¿ roszczeñ
posiadacza samoistnego przeciwko w³acicielowi z tytu³u nak³adów na rzecz) jest sporne;
rozwa¿ania koncentruj¹ siê tu na okreleniu, czy s¹ to roszczenia czysto obligacyjne,
czy te¿ takie, których cechy s¹ zbli¿one do roszczeñ wynikaj¹cych z zobowi¹zañ realnych,
w których ka¿doczesnym zobowi¹zanym jest podmiot okrelonego stosunku prawnorzeczowego.
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jak mylê, przywi¹zywaæ do samej nazwy roszczenia uzupe³niaj¹ce,
wywodz¹c z przyjêtej (niernormatywnej wszak) terminologii daleko id¹ce
wnioski o charakterze tych roszczeñ i ich nierozerwalnym zwi¹zku z roszczeniami g³ównymi. W szczególnoci trudno by³oby uznaæ, ¿e powstanie
roszczeñ uzupe³niaj¹cych mo¿e mieæ miejsce tylko wtedy, gdy jednoczenie mog¹ byæ skutecznie dochodzone roszczenia g³ówne. Nie mo¿na
przecie¿ pomin¹æ, ¿e w praktyce, nawet w razie spe³nienia siê przes³anek
powstania roszczeñ z art. 222 k.c., nale¿y liczyæ siê z mo¿liwoci¹ oddalenia powództwa, np. z powodu sprzecznoci ¿¹dania z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 5 k.c.). Wydaje siê wiêc, ¿e powstanie
roszczeñ z art. 224 § 2 i 225 k.c. powinno byæ raczej wi¹zane ze zrealizowaniem siê przes³anek uzasadniaj¹cych roszczenia g³ówne, a nie dopiero
ze stwierdzeniem, ¿e w konkretnych okolicznociach uwzglêdnione
zosta³oby powództwo realizuj¹ce to roszczenie13.
W ocenie prawnej decyduj¹ce pozostaje zatem stwierdzenie, ¿e ma
miejsce taka sytuacja prawnorzeczowa (posiadania cudzej rzeczy bez
tytu³u prawnego, korzystania z niej, pobierania po¿ytków itd.), która daje
podstawê do wyst¹pienia z roszczeniami uzupe³niaj¹cymi, nawet jeli
w konkretnym przypadku w³aciciel nie chce lub nie mo¿e zrealizowaæ
przys³uguj¹cych mu roszczeñ g³ównych. Ten pogl¹d ma znaczenie dla
dokonanej poni¿ej wyk³adni w art. 151 zd. 2 k.c., poniewa¿ przepis ten
wyklucza ¿¹danie przywrócenia stanu poprzedniego, podczas gdy jednoczenie ma miejsce korzystanie przez posiadacza z cudzej rzeczy bez
podstawy prawnej.

3. Zakres ograniczeñ ochrony w³asnoci wynikaj¹cych z art.
151 k.c.

Wspomniano wczeniej, ¿e naruszenia prawa w³asnoci opisane w art.
151 k.c. uznawane s¹ zasadniczo za podstawê do wyst¹pienia z roszczeniem negatoryjnym. Ten pogl¹d, odwo³uj¹cy siê do brzmienia art. 151
zd. 1 k.c. (w³aciciel [...] nie mo¿e ¿¹daæ przywrócenia stanu poprzedniego)14 warto jednak ponownie rozwa¿yæ, uwzglêdniaj¹c ró¿norodnoæ

Tak S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 31 marca 2004 r., II CK 102/03.
Takie wnioskowanie wyranie widoczne jest w szczególnoci w wypowiedzi B. K u c z e k, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 29 grudnia 1987 roku , s. 134.
13

14
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stanów faktycznych wystêpuj¹cych w razie przekroczenia granic nieruchomoci w trakcie budowy na nieruchomoci wyjciowej. Wydaje siê
bowiem mo¿liwe reprezentowanie odmiennego stanowiska, g³osz¹cego,
¿e powo³ywana w art. 151 zd. 1 k.c. niemo¿noæ ¿¹dania przywrócenia
stanu poprzedniego powinna byæ ujmowana elastycznie jako niemo¿noæ
zg³oszenia roszczeñ, które prowadzi³yby do przywrócenia stanu sprzed
naruszenia15. W zale¿noci od postaci naruszenia, zakresu i formy ingerencji, mo¿e to w konkretnych okolicznociach oznaczaæ niedopuszczalnoæ wyst¹pienia zarówno z powództwem windykacyjnym, jak i negatoryjnym. Niewykluczone jest nawet, ¿e ustawodawca celowo nie
sprecyzowa³, czy w³acicielowi ¿¹daj¹cemu udzielenia ochrony odjête
zostaje roszczenie windykacyjne czy negatoryjne, aby w poszczególnych
przypadkach mo¿liwa by³a zindywidualizowana ocena, które z tych roszczeñ
nie mo¿e byæ skutecznie zg³oszone. Temu s³u¿y, jak mylê, wskazanie
nie konkretnych roszczeñ, których zostaje pozbawiony w³aciciel nieruchomoci (windykacyjnego lub negatoryjnego), ale wskazanie, do jakiego
skutku (przywrócenia stanu nieruchomoci sprzed naruszenia) nie mo¿e
prowadziæ zastosowanie tych roszczeñ16.
Za proponowan¹ tu wyk³adni¹ art. 151 zd. 1 k.c. przemawia kilka
argumentów. Po pierwsze, w niektórych sytuacjach przekroczenie w trakcie
budowy granicy gruntu s¹siedniego powinno byæ w sposób niebudz¹cy
w¹tpliwoci wi¹zane z przys³ugiwaniem w³acicielowi roszczenia windykacyjnego. Tak dzieje siê w razie zabudowy ca³ego gruntu s¹siedniego
(np. gdy jest to dzia³ka o ma³ej powierzchni) oraz w przypadku zajêcia
czêci nieruchomoci przez budynek wznoszony na nieruchomoci wyjciowej. Skoro bowiem powstanie roszczenia windykacyjnego akceptowane jest w razie w³adania przez niew³aciciela jedynie czêci¹ rzeczy17,
15
Mo¿liwe wydaje siê tak¿e twierdzenie, ¿e art. 151 k.c. stanowi o szczególnym
roszczeniu, wykraczaj¹cym poza klasyfikacjê roszczeñ windykacyjnych i negatoryjnych,
uregulowanych w art. 222 k.c. Jednak uwzglêdniaj¹c cel dzia³ania art. 151 k.c. i jego
zwi¹zek z art. 222 k.c. nie powinno siê, jak mylê, ca³kowicie rezygnowaæ z charakterystyki przywrócenia stanu poprzedniego z u¿yciem pojêcia roszczeñ windykacyjnych
i negatoryjnych.
16
W praktyce ¿¹danie mog³oby byæ formu³owane ogólnie jako ¿¹danie przywrócenia
stanu poprzedniego, bez konkretyzowania, o które z roszczeñ g³ównych chodzi.
17
W tej ostatniej kwestii wskazuje siê, ¿e przedmiotem roszczenia windykacyjnego
w³aciciela mo¿e byæ równie¿ czêæ jego rzeczy, pozostaj¹ca w nieuprawnionym posiadaniu
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a w sytuacji opisanej w art. 151 k.c. naruszenie zwykle przybiera tê formê,
tak¹ czêciow¹ zabudowê nale¿y wi¹zaæ z powstaniem po stronie w³aciciela skargi wydobywczej, niezale¿nie od wykorzystania ochrony
negatoryjnej co do innych, towarzysz¹cych budowie form naruszeñ.
Po drugie, tezê o mo¿liwoci pozbawienia w³aciciela rzeczy tak¿e
roszczenia windykacyjnego wspiera porównanie treci art. 151 zd. 1 k.c.
z art. 222 § 2 k.c., okrelaj¹cym zakres ochrony negatoryjnej. W pierwszym z powo³anych przepisów ustawodawca nie powtórzy³ sformu³owania definiuj¹cego roszczenie negatoryjne jako roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, ale wskaza³ na niemo¿noæ ¿¹dania
przywrócenia stanu poprzedniego. Wobec u¿ycia odmiennych s³ów w tym
samym tytule (W³asnoæ) kodeksu cywilnego, w wyk³adni nie powinna
im byæ przypisywana taka sama treæ18. Uwzglêdniaj¹c specyfikê naruszenia prawa w³asnoci w razie czêciowej zabudowy cudzego gruntu,
mo¿na twierdziæ, ¿e zakresy obu pojêæ nie s¹ to¿same. Z jednej strony
bowiem przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 § 1 k.c.)
mo¿e dotyczyæ takich czynnoci, które z natury rzeczy nie maj¹ miejsca
w razie przekroczenia granic s¹siedniej nieruchomoci, a z drugiej  na
pewno nie mo¿e dotyczyæ wydania nieruchomoci lub jej czêci, które
pozostaje domen¹ roszczenia windykacyjnego. Jak wczeniej wskazano,
to ostatnie roszczenie nie jest natomiast wykluczone jako prowadz¹ce do
przywrócenia stanu poprzedniego w rozumieniu art. 151 k.c.19
Po trzecie, w zdaniu pierwszym art. 151 k.c. prawodawca w ogóle
nie u¿y³ pojêcia roszczenie, ale zakres wy³¹czenia uprawnieñ w³aciciela
okreli³ przez zaprzeczenie: w³aciciel nie mo¿e ¿¹daæ przywrócenia
innej osoby (E. G n i e w e k, Komentarz do art. 222 kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93),
pkt 2.1.7., [w:] E. G n i e w e k, Kodeks cywilny. Ksiêga druga: W³asnoæ i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001) zaczerpniêty z systemu LEX.
18
Tak równie¿ S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga: W³asnoæ i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996, s. 262.
19
Zrównywaniu znaczeñ obu omawianych terminów nie sprzyja widoczna w przepisach kodeksu cywilnego (art. 344 § 1, 363 § 1 k.c.) ró¿norodnoæ sposobów rozumienia
przywrócenia stanu poprzedniego. Pojêcie to wydaje siê nie mieæ tej samej, niezmiennej
treci, a ustalenie jego znaczenia powinno byæ, jak siê wydaje, dokonywane indywidualnie
na tle ka¿dego unormowania, poniewa¿ uzyskuje swoiste znaczenie w zale¿noci od tego,
jakiego stanu poprzedniego i jakich form jego przywrócenia dotyczy na tle konkretnego
przepisu oraz konkretnego stanu faktycznego.

90

Powstanie roszczeñ uzupe³niaj¹cych...

stanu poprzedniego. Brak sprecyzowania, ¿e chodzi o konkretne roszczenie, mo¿e wskazywaæ, ¿e niedopuszczalnoæ ¿¹dania przywrócenia
stanu poprzedniego odnosi siê do wiêcej ni¿ jednego roszczenia, a w
szczególnoci  nie tylko do roszczenia negatoryjnego. Ponadto wród
wymienionych w art. 222 k.c. rodków ochrony w³asnoci rzeczy, którymi
dysponuje w³aciciel, nie zosta³o wprost wskazane roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego. Wspiera to wniosek, ¿e art. 151 k.c. nie
pozbawia w³aciciela konkretnie roszczenia negatoryjnego, ale odmawia
udzielenia ochrony w zakresie stosowania ka¿dego ze rodków maj¹cych
prowadziæ do przywrócenia stanu poprzedniego20.
Reasumuj¹c te rozwa¿ania, mo¿na zatem ostro¿nie stwierdziæ, ¿e
wskazana w art. 151 k.c. niedopuszczalnoæ ¿¹dania przywrócenia stanu
poprzedniego powinna byæ rozumiana elastycznie, jako odjêcie w³acicielowi nieruchomoci tych roszczeñ (stosownie do okolicznoci sprawy
 windykacyjnych lub negatoryjnych), które mia³yby pozwoliæ na uzyskanie stanu poprzedniego  sprzed naruszenia.

4. Powstanie roszczeñ uzupe³niaj¹cych a stosowanie art. 151
k.c.
1) Przechodz¹c od rozwa¿anych wy¿ej zagadnieñ wstêpnych do
centralnej kwestii przys³ugiwania w³acicielowi roszczeñ uzupe³niaj¹cych
w sytuacji uregulowanej w art. 151 k.c., nale¿y za punkt wyjcia przyj¹æ
brzmienie art. 140 zd. 1 k.c., stosownie do którego w granicach okrelonych przez ustawy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w³aciciel mo¿e,
z wy³¹czeniem innych osób, korzystaæ z rzeczy zgodnie ze spo³ecznogospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególnoci mo¿e
pobieraæ po¿ytki i inne dochody z rzeczy. W konkretnym przypadku,
w razie braku przepisów ustawy, ograniczaj¹cych prawo w³aciciela do
korzystania z rzeczy z wy³¹czeniem innych osób, nale¿y przyj¹æ, ¿e akt
naruszenia tego prawa powoduje powstanie roszczeñ pozwalaj¹cych chroniæ

20
Jak mylê, mo¿liwe jest tak¿e twierdzenie, ¿e chocia¿ art. 151 k.c. jest zamieszczony wród unormowañ dotycz¹cych treci i wykonywania w³asnoci rzeczy, wyklucza
tak¿e dochodzenie przywrócenia stanu poprzedniego w ramach ochrony posesoryjnej.
Inaczej skutek niedopuszczalny w ramach ochrony w³asnoci móg³by byæ przez w³aciciela
realizowany na drodze ochrony posiadania.
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prawo w³asnoci (stosownie do okolicznoci  roszczeñ windykacyjnych, negatoryjnych, uzupe³niaj¹cych). W wyk³adni art. 151 zd. 1 k.c.
zasadne wydaje siê ponadto stosowanie dyrektywy, ¿e wobec wprowadzenia przez to unormowanie ograniczeñ w pe³nej ochronie w³asnoci,
zakres roszczeñ odjêtych w³acicielowi nieruchomoci powinien byæ
ujmowany w¹sko. W wietle tego postulatu w³aciciel by³by pozbawiony
jedynie roszczeñ prowadz¹cych do przywrócenia stanu poprzedniego,
natomiast nie powinien byæ pozbawiony wszystkich innych roszczeñ,
chroni¹cych prawo w³asnoci, a powstaj¹cych w zwi¹zku z przekroczeniem w czasie budowy granicy jego gruntu.
Odnosz¹c te ogólne spostrze¿enia do kwestii powstania roszczeñ z art.
224 § 2 i 225 k.c. nale¿y zauwa¿yæ, ¿e samo brzmienie art. 151 k.c.
nie daje podstaw do wniosku o wyczerpuj¹cym unormowaniu w nim
uprawnieñ w³aciciela nieruchomoci w zwi¹zku z inwestycj¹ prowadzon¹ na gruncie s¹siednim i tym samym  o pozbawieniu tego w³aciciela
roszczeñ uzupe³niaj¹cych. Powo³any artyku³ w ogóle nie stanowi o tej
kategorii roszczeñ, zasadniczo nie mo¿na ich tak¿e uznaæ za niedopuszczalne w zwi¹zku z niemo¿liwoci¹ dochodzenia przywrócenia stanu
poprzedniego, poniewa¿ roszczenia z art. 224 § 2 i 225 k.c. nie odnosz¹
siê do jakiego stanu poprzedniego, którego przywracania zabrania
ustawodawca w art. 151 k.c.21 Zestawienie treci zd. 1 i 2 tego artyku³u
prowadzi natomiast do wniosku, ¿e w zdaniu drugim ustawodawca okrela
jedynie, czego mo¿e ¿¹daæ w³aciciel w zwi¹zku z uregulowan¹ w zdaniu
pierwszym niedopuszczalnoci¹ ¿¹dania przywrócenia stanu poprzedniego. Uzyskanie przez w³aciciela nowych roszczeñ nastêpuje zamiast
odjêtych w art. 151 zd. 1 k.c. roszczeñ g³ównych, a jednoczenie bez
jakiejkolwiek ingerencji w inne roszczenia (np. uzupe³niaj¹ce) przys³uguj¹ce w³acicielowi w zwi¹zku z naruszeniem prawa w³asnoci. O tych
roszczeniach (wprost lub w kontekcie ich zamiany na inne roszczenia)
art. 151 k.c. w ogóle siê nie wypowiada.
Przeciwko tezie o wyczerpuj¹cym okreleniu w art. 151 k.c. roszczeñ
w³aciciela nieruchomoci przemawia tak¿e to, ¿e wspomniany artyku³
normuje jedynie sposoby uregulowania na przysz³oæ sytuacji zaistnia³ej
21
Jak mylê, o takim przywróceniu stanu poprzedniego nie mo¿na mówiæ tak¿e
w przypadku ¿¹dania odszkodowania za pogorszenie rzeczy.
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w nastêpstwie przekroczenia granicy s¹siedniego gruntu, natomiast w ¿aden
sposób nie okrela, czy i jakie rozliczenie powinno nast¹piæ w zwi¹zku
z korzystaniem z cudzego gruntu przed wykupem zajêtej czêci dzia³ki
lub ustanowieniem s³u¿ebnoci gruntowej. Ta kwestia powinna byæ zatem
rozstrzygana na zasadach ogólnych, z uwzglêdnieniem brzmienia artyku³ów 224 i 225 k.c., okrelaj¹cych podstawowe regu³y rozliczeñ w³aciciela i posiadacza w zwi¹zku z korzystaniem z rzeczy bez podstawy
prawnej. Tak¿e wynagrodzenie za ustanowienie s³u¿ebnoci lub za wykup
gruntu stanowi jedynie nale¿noæ za nabywane prawo, natomiast nie zwalnia
samoczynnie podmiotu, korzystaj¹cego z cudzej nieruchomoci, z zaspokojenia roszczeñ dotycz¹cych okresu sprzed jego uzyskania.
Równie¿ prowadzona wczeniej analiza zwi¹zku miêdzy roszczeniami
g³ównymi i roszczeniami uzupe³niaj¹cymi nie wskazuje, i¿by niemo¿noæ
skutecznego dochodzenia roszczeñ g³ównych w ka¿dym przypadku powodowa³a niepowstanie lub unicestwienie ju¿ powsta³ych roszczeñ uzupe³niaj¹cych. W konsekwencji ograniczenie w konkretnym przypadku
ochrony w³asnoci przez wykluczenie mo¿liwoci wyst¹pienia z roszczeniami z art. 222 k.c., nie determinuje wniosku o nieprzys³ugiwaniu roszczeñ uzupe³niaj¹cych. Samo pozbawienie w³aciciela w art. 151 zd. 1 k.c.
mo¿liwoci ¿¹dania przywrócenia stanu poprzedniego nie stwarza po
stronie posiadacza podstawy prawnej posiadania, która wyklucza³aby
powstanie roszczeñ uzupe³niaj¹cych. Podmiot przekraczaj¹cy w zwi¹zku
z budow¹ granice s¹siedniego gruntu nadal jest posiadaczem zajêtej czêci
dzia³ki bez skutecznego wzglêdem w³aciciela uprawnienia do w³adania
rzecz¹, tyle ¿e w³aciciel nie mo¿e ¿¹daæ jego usuniêcia ze swojej nieruchomoci. Podstawê prawn¹ korzystania z cudzej nieruchomoci inwestor mo¿e uzyskaæ dopiero po zapewnieniu sobie prawa do takiego
w³adania, w szczególnoci prawa w³asnoci lub s³u¿ebnoci gruntowej.
Do tego momentu ma jednak miejsce i jest prawnie relewantny fakt bezumownego korzystania z cudzej rzeczy, który  choæ nie pozwala wyst¹piæ
o udzielenie ochrony wynikaj¹cej z art. 222 k.c.  prowadzi do powstania
wszystkich innych roszczeñ nieobjêtych wy³¹czeniem z art. 151 § 1 k.c.
Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e art. 151 zd. 1 k.c. mo¿e byæ
rozumiany nie jako wy³¹czaj¹cy powstanie roszczenia wydobywczego,
ale jako uniemo¿liwiaj¹cy jego dochodzenie (w³aciciel [...] nie mo¿e
¿¹daæ). Z takim kierunkiem wyk³adni, który nie wyklucza, ¿e zaistnia³y
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przes³anki powstania roszczenia z art. 222 k.c., koresponduje treæ art.
151 zd. 1 k.c., zawieraj¹cego elementy zsubiektywizowanej (bez winy
umylnej) i nastêpczej (brak niezw³ocznego sprzeciwu, zagro¿enie niewspó³miernie wielk¹ szkod¹) oceny okolicznoci towarzysz¹cych przekroczeniu granicy gruntu. W odró¿nieniu od wy³¹cznie obiektywnych
zasad ochrony w³asnoci, wyra¿onych w art. 222 k.c., w art. 151 k.c.
ustawodawca modeluje powstanie i mo¿liwoæ skutecznego podniesienia
roszczeñ prowadz¹cych do przywrócenia stanu poprzedniego. W momencie przekroczenia bez winy umylnej granicy gruntu s¹siedniego zwykle
nie bêdzie mo¿na oceniæ, czy powstaj¹ lub czy bêd¹ skuteczne roszczenia
z art. 222 k.c., taka ocena musia³aby bowiem uwzglêdniaæ zg³oszenie
sprzeciwu bez nieuzasadnionej zw³oki (co zak³ada, ¿e sprzeciw nie musi
nast¹piæ w chwili naruszenia granicy) lub zagro¿enia poniesieniem przez
w³aciciela niewspó³miernie wielkiej szkody (w tym przypadku ocena
równie¿ rozci¹ga siê w czasie). Tymczasem cech¹ roszczeñ uzupe³niaj¹cych jest (zw³aszcza w odniesieniu do wynagrodzenia za korzystanie
z rzeczy), ¿e powstaj¹ one w zwi¹zku z faktem korzystania przez posiadacza z cudzej rzeczy bez podstawy prawnej  tzn. od momentu rozpoczêcia tego korzystania, a nie dopiero w zale¿noci od nastêpczej oceny
skutecznego dochodzenia roszczeñ z art. 222 k.c.
Za wnioskiem o przys³ugiwaniu roszczeñ uzupe³niaj¹cych  w sytuacji
niemo¿noci skorzystania z roszczeñ g³ównych  przemawiaæ mo¿e
równie¿ przyjêcie ró¿nych p³aszczyzn oceny wy³¹czenia ¿¹dania przywrócenia stanu poprzedniego (m.in. z u¿yciem kryterium braku winy
umylnej) oraz powstania roszczeñ uzupe³niaj¹cych (z u¿yciem kryterium
dobrej/z³ej wiary). Wobec tej rozbie¿noci przes³anek nie jest wykluczone,
¿e chocia¿ inwestor prowadz¹cy budowê na gruncie s¹siednim mo¿e
unikn¹æ przymusowego usuniêcia go z zajêtej dzia³ki, nadal bêdzie obowi¹zany do wiadczenia w zakresie roszczeñ uzupe³niaj¹cych, zale¿nego
od przypisania mu dobrej albo z³ej wiary. Pomimo braku winy umylnej
w przekroczeniu granicy mo¿e mu byæ bowiem np. przypisana z³a wiara
w zakresie posiadania zajêtej czêci s¹siedniej dzia³ki.
Skoro wiêc ani z brzmienia art. 151 k.c., ani z funkcjonalnego zwi¹zku
roszczeñ z art. 222 k.c. i roszczeñ uzupe³niaj¹cych nie mo¿na wywieæ,
¿e niemo¿noæ ¿¹dania przywrócenia stanu poprzedniego obejmuje tak¿e niemo¿noæ skutecznego dochodzenia roszczeñ z art. 224 § 2 i art.
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225 k.c., nale¿y uznaæ, ¿e roszczenia te przys³uguj¹ w³acicielowi tak¿e
wtedy, gdy na podstawie art. 151 k.c. pozbawiony jest on mo¿liwoci
usuniêcia ze swej nieruchomoci naruszyciela prowadz¹cego budowê na
gruncie s¹siednim.
2) W razie zaaprobowania bronionego tu stanowiska powstaje oczywicie istotne zagadnienie stabilizacji sytuacji prawnej miêdzy w³acicielami s¹siaduj¹cych z sob¹ nieruchomoci. W orzecznictwie zwrócono
uwagê, ¿e oba roszczenia uregulowane w art. 151 zd. 2 k.c. oraz uprawnienie do wyboru którego z tych roszczeñ przys³uguj¹ w³acicielowi
nieruchomoci, której granicê przekroczono w zwi¹zku z podjêt¹ na
s¹siedniej dzia³ce inwestycj¹ budowlan¹22. Taki stan rzeczy powoduje, ¿e
w razie biernoci ze strony uprawnionego w³aciciela, wyra¿aj¹cej siê
niewystêpowaniem z ¿adnym z przys³uguj¹cych mu roszczeñ, nie mo¿na
osi¹gn¹æ stabilizacji stosunków prawnych miêdzy w³acicielami s¹siednich gruntów. Powo³anie siê na niepo¿¹dane skutki powy¿szego stanu
w pimiennictwie by³o nawet powa¿nym argumentem sk³aniaj¹cym do
uznania, ¿e w razie jednoczesnego spe³nienia siê po stronie posiadacza
samoistnego przes³anek roszczenia o wykup gruntu z art. 231 § 1 k.c.,
posiadacz ten ma w³asne roszczenie o wykup czêci nieruchomoci zajêtej
pod budowê23. W przypadku zaaprobowania pogl¹du potwierdzaj¹cego
przys³ugiwanie w³acicielowi roszczeñ uzupe³niaj¹cych, problem ten móg³by
siê pog³êbiæ, poniewa¿ maj¹c zapewnione uzyskanie np. wynagrodzenia
za korzystanie z rzeczy, w³aciciel mia³by mniejsz¹ motywacjê do wyst¹pienia z jednym z roszczeñ z art. 151 k.c.
Zdajê sobie sprawê z tych komplikacji, jednak mo¿liwoæ ich zaistnienia nie podwa¿a, moim zdaniem, trafnoci stanowiska o przys³ugiwaniu w³acicielowi gruntu roszczeñ uzupe³niaj¹cych. Art. 151 k.c. nale¿y
oceniaæ jako wyj¹tek od zasady pe³nej, obiektywnej ochrony w³asnoci24,

Tak S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 29 grudnia 1987 r., III CZP 79/87 (OSNC 1989,
nr 7-8, poz. 117) i w postanowieniu z dnia 10 czerwca 1997 r., II CKN 194/97 (Lex nr
50609).
23
Tak J. N a d l e r, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz do artyku³ów 1-534, t. I, red.
E. Gniewek, Warszawa 2004, s. 458; A. D o l i w a, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004, s. 61.
24
Tak B. K u c z e k, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 29 grudnia 1987
roku , s. 134.
22
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w braku którego podmiot dokonuj¹cy przekroczenia granicy nieruchomoci s¹siedniej musia³by siê liczyæ z koniecznoci¹ przywrócenia stanu
nieruchomoci sprzed naruszenia  bez wzglêdu na niezawinione przekroczenie granicy gruntu, wysokoæ poniesionych na budowê nak³adów
i prawdopodobnych strat zwi¹zanych z rozbiórk¹ budynku lub innego
urz¹dzenia. Wydaje siê wiêc, ¿e poszukiwanie skutecznych mechanizmów
trwa³ego, prawnego okrelenia relacji miêdzy w³acicielem nieruchomoci
i naruszycielem nie powinno nastêpowaæ przez dalsze  ponad treæ
art. 151 k.c.  ograniczanie uprawnieñ w³aciciela. Rozszerzanie zakresu
odjêtej mu ochrony trudno te¿ t³umaczyæ potrzeb¹ osi¹gniêcia przez sporne
strony stabilizacji swych stosunków. By³aby to bowiem stabilizacja nieco
przymusowa i dokonywana kosztem w³aciciela, który i tak dozna³
uszczuplenia swych uprawnieñ w sferze ochrony w³asnoci.
W wietle tych uwag przys³ugiwanie w³acicielowi roszczeñ uzupe³niaj¹cych mo¿e byæ oceniane jako zwyk³a konsekwencja korzystania z jego
rzeczy przez posiadacza bez stosownego uprawnienia, jako przys³uguj¹ce
mu minimum ochrony w zwi¹zku z naruszeniem prawa w³asnoci. Przecie¿
w zbli¿onej sytuacji, gdy w³aciciel dysponuj¹cy roszczeniem windykacyjnym nie wystêpuje o wydanie rzeczy, a jedynie o zrealizowanie roszczeñ uzupe³niaj¹cych, jego ¿¹danie podlega pe³nej ochronie i nie budzi
zastrze¿eñ co do braku stabilizacji sytuacji miêdzy w³acicielem i posiadaczem rzeczy. Podobnie, jak siê zdaje, mo¿na oceniæ obowi¹zek zaspokojenia roszczeñ uzupe³niaj¹cych wtedy, gdy powództwo windykacyjne
zostanie oddalone na przyk³ad z powo³aniem siê na dzia³anie art. 5 k.c.
Samo oddalenie tego powództwa nie stwarza bowiem po stronie posiadacza uprawnienia do w³adania rzecz¹ i nie zwalnia go z zadoæuczynienia
roszczeniom wynikaj¹cym z art. 224 § 2 i art. 225 k.c.25
Niezale¿nie od tej argumentacji mo¿na ostro¿nie rozwa¿yæ taki kierunek wyk³adni
art. 151 zd. 2 k.c., który akcentowa³by, ¿e skoro w przepisie mowa o roszczeniu w³aciciela
o wynagrodzenie za ustanowienie s³u¿ebnoci gruntowej, przedmiotem tego roszczenia
jest stosowne wynagrodzenie w zamian za ustanowienie s³u¿ebnoci gruntowej, nie za
(wbrew aktualnym stanowiskom) samo ustanowienie s³u¿ebnoci. W razie takiego odczytania wy¿ej wymienionego przepisu mo¿na by³oby twierdziæ, ¿e uprawnienie w³aciciela
dotyczy zg³oszenia ¿¹dania zap³aty wynagrodzenia, natomiast art. 151 zd. 2 k.c. nie
rozstrzyga, kto mo¿e ¿¹daæ ustanowienia s³u¿ebnoci w zamian za to wynagrodzenie.
Wobec braku stanowczego wskazania, ¿e tak¿e ¿¹danie ustanowienia s³u¿ebnoci jest objête
25
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Ponadto nie bez znaczenia wydaje siê fakt, ¿e jeli w³aciciel jest
pozbawiony mo¿liwoci ¿¹dania przywrócenia stanu poprzedniego, a jednoczenie nie wystêpuje o ustanowienie s³u¿ebnoci lub o wykup czêci
gruntu zajêtego pod budowê, niejednokrotnie w razie wieloletniego samoistnego posiadania tej czêci nieruchomoci s¹siad (inwestor) mo¿e
nabyæ jej w³asnoæ w drodze zasiedzenia. W ten sposób po wielu latach
nastêpowa³aby zatem oczekiwana stabilizacja sytuacji prawnej miêdzy
w³acicielami s¹siaduj¹cych z sob¹ gruntów.

6. Wnioski koñcowe

Przeprowadzona analiza sk³ania do zajêcia stanowiska, ¿e w³acicielowi gruntu, którego granice zosta³y przekroczone przy wznoszeniu
budynku na nieruchomoci s¹siedniej (nieruchomoci wyjciowej), przys³uguj¹ przeciwko posiadaczowi naruszaj¹cemu w ten sposób prawo
w³asnoci roszczenia uzupe³niaj¹ce  niezale¿nie od mo¿liwoci zg³oszenia
¿¹dañ wymienionych w art. 151 k.c. Powo³ane ostatnio unormowanie
pozbawia bowiem w³aciciela jedynie tych roszczeñ, które mia³yby prowadziæ do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli zasadniczo  roszczenia windykacyjnego i roszczenia negatoryjnego. Z tak okrelonego
zakresu wy³¹czenia ochrony w³asnoci nie wynika natomiast pozbawienie
w³aciciela tak¿e roszczeñ uzupe³niaj¹cych.
Po pierwsze, powstania i dochodzenia tych roszczeñ nie powinno siê
wi¹zaæ z niedopuszczalnoci¹ przywrócenia stanu poprzedniego, o którym
stanowi art. 151 k.c. Po drugie, wniosek o odjêciu w³acicielowi roszczeñ
z art. 224 § 2 i art. 225 k.c. nie powinien byæ równie¿ wywodzony z ich
uzupe³niaj¹cego charakteru wzglêdem roszczeñ z art. 222 k.c. Celem
roszczeñ uzupe³niaj¹cych jest bowiem zrównowa¿enie strat spowodowa-

wy³¹cznym uprawnieniem w³aciciela, mog³oby byæ ono wysuniête równie¿ przez inwestora. Oczywicie, przeciwko takiej propozycji wyk³adni mo¿na podnieæ, ¿e formu³uj¹c
treæ przepisu, ustawodawca chcia³ unikn¹æ niecodziennej sytuacji wystêpowania przez
w³aciciela nieruchomoci o obci¹¿enie s³u¿ebnoci¹ w³asnej rzeczy, dlatego wykreowa³
roszczenie o wynagrodzenie, a nie roszczenie o ustanowienie s³u¿ebnoci. Z takim
argumentem pozostawa³by jednak w sprzecznoci aprobowany obecnie sposób interpretacji art. 151 k.c., stosownie do którego w³aciciel mo¿e ¿¹daæ obci¹¿enia swej rzeczy
s³u¿ebnoci¹ budynkow¹.
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nych niemo¿noci¹ w³adania rzecz¹, które zasadniczo nastêpuje obok
(oprócz) zwrotu rzeczy w jej aktualnym stanie, ale mo¿e te¿ mieæ miejsce
w razie niemo¿noci windykacji rzeczy, np. wówczas, gdy nie kwestionuj¹c przys³uguj¹cego podmiotowi prawa w³asnoci, ustawodawca
(art. 151 k.c.) lub s¹d (art. 5 k.c.) w konkretnym przypadku odejmuje
w³acicielowi mo¿liwoæ skorzystania z roszczeñ okrelonych w art. 222
k.c.
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