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Realizacja uprawnienia z art. 1714 ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych a ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa
Regulacja spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu przesz³a
znamienn¹ ewolucjê. Wypada przypomnieæ, ¿e Zespó³ Komisji Kodyfikacyjnej, opiniuj¹cy w 1959 r. projekt ustawy o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach, opowiedzia³ siê za tym, aby zamiast spó³dzielczego prawa do lokalu
zapewniæ cz³onkowi w³asnoœæ lokalu1. Niestety, nowy projekt poselski,
a w œlad za nim ustawa z 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach2
oraz ustawa z 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze3 nie przyjê³y tej
koncepcji. Wzglêdy ideologiczne przys³oni³y fakt, ¿e rozporz¹dzenie
Prezydenta RP z 24 paŸdziernika 1934 r. o w³asnoœci lokali (Dz.U. Nr 94,
poz. 848 ze zm.) wydane zosta³o w³aœnie z myœl¹ o spó³dzielniach

1
Prace te relacjonuje S. S z e r, Spó³dzielcze prawo do lokalu w spó³dzielniach budowlano-mieszkalnych jako ograniczone prawo rzeczowe, PiP 1966, z. 3, s. 485. T³o spo³eczno-polityczne przedstawia tak¿e A. M¹czyñski, podkreœlaj¹c, ¿e ówczesne w³adze
dostrzeg³y w spó³dzielczoœci dogodny instrument umo¿liwiaj¹cy obci¹¿enie osób ubiegaj¹cych siê o mieszkanie kosztami budowy i utrzymania mieszkañ, ale przy zachowaniu
wp³ywu na rozdzielnictwo mieszkañ. A. M ¹ c z y ñ s k i, Dawne i nowe instytucje polskiego
prawa mieszkaniowego, KPP 2002, z. 1, s. 85.
2
Dz.U. Nr 12, poz. 61. Wtedy wyraŸnie okreœlono i nazwano przys³uguj¹ce cz³onkom
spó³dzielni prawa do lokali (zob. K. P i e t r z y k o w s k i, Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego w okresie przemian ustrojowych. Ksiêga pami¹tkowa ku czci
Profesora Wies³awa Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dêbiñski, J. Chaciñski, Lublin
2003, s. 32).
3
Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm. (dalej: u.p.s.).
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mieszkaniowych. Spó³dzielnie mog³y pod jego rz¹dem stosowaæ dwie
instytucje: odrêbn¹ w³asnoœæ i najem. Zmiany w zakresie spó³dzielczego
prawa mieszkaniowego mia³a przynieœæ dopiero ustawa z 15 grudnia 2000
r. o spó³dzielniach mieszkaniowych4. Od chwili jej wejœcia w ¿ycie (tj.
24 kwietnia 2001 r.) niedopuszczalna by³a kreacja spó³dzielczych ograniczonych praw rzeczowych5. Taki stan nie trwa³ d³ugo. Regres przynios³a ustawa z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058).
Jedynym argumentem za przywróceniem mo¿liwoœci ustanowienia spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu by³o zapewnienie cz³onkowi
spó³dzielni swobody „wyboru formy prawnej, w jakiej bêd¹ zaspokojone
ich potrzeby mieszkaniowe”6. Zawa¿y³o to na tym, ¿e trudno obecnie
w sposób spójny i harmonijny wkomponowaæ omawian¹ figurê prawn¹
w system praw rzeczowych. W rezultacie Trybuna³ Konstytucyjny kilkakrotnie stwierdza³ niezgodnoœæ wielu przepisów dotycz¹cych spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu z konstytucj¹. Skutkiem tego
regulacja ta upodobni³a siê do prawa w³asnoœci. Mia³o to powodowaæ brak
„dostatecznej motywacji do podejmowania inicjatywy zmierzaj¹cej do
przekszta³cenia praw rzeczowych do lokali spó³dzielczych we w³asnoœæ”7.
Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e konstrukcja spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa do lokalu opiera siê na systemie wartoœci pomijaj¹cym cele i funkcje
prawa w³asnoœci. Tymczasem to przecie¿ instytucja prawa w³asnoœci
s³u¿y najpe³niejszemu zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób, które
pokry³y w ca³oœci koszty budowy lokalu. Trzeba tak¿e braæ pod uwagê,
¿e, formu³uj¹c katalog praw rzeczowych, powinno siê unikaæ powo³ywania do ¿ycia praw podmiotowych identycznych pod wzglêdem treœci
i pe³nionej funkcji. Takie nieuzasadnione mno¿enie bytów nie sprzyja
4

Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm. (dalej: u.s.m.).
L. Myczkowski wyrazi³ pogl¹d, z którym trudno siê zgodziæ, ¿e „zasadnoœæ tak
autorytarnego decydowania o mo¿liwoœci wyboru tytu³u prawnego do mieszkania, gdy¿
skasowanie mo¿liwoœci uzyskania w³asnoœciowego prawa do lokalu (jako trzeciej formy
poza lokatorsk¹ i w³asnoœciow¹) stanowi nieusprawiedliwion¹ ingerencje w swobody
obywatelskie”. (L. M y c z k o w s k i, Spó³dzielnie mieszkaniowe, MoP 2001, nr 16,
s. 817).
6
Druk Sejmu IV kadencji nr 315.
7
A. M ¹ c z y ñ s k i, Dawne i nowe..., s. 91.
5
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uporz¹dkowaniu systemu prawa8. Wprawdzie Trybuna³ Konstytucyjny
w wyroku z 20 kwietnia 2005 r.9 nie zakwestionowa³ samej mo¿liwoœci
konstytutywnego ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do
lokalu, pozostawiaj¹c decyzjê w tym zakresie ustawodawcy, ale wskaza³
na koniecznoœæ zró¿nicowania de lege ferenda zasad ustalania wysokoœci
kosztów budowy w odniesieniu do spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu i w³asnoœci lokalu. Jak trafnie zauwa¿ono w literaturze,
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu w zmienionej postaci sta³oby
siê w istocie emanacj¹ spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
(„prawem lokatorskim bis”)10. Dlatego z aprobat¹ nale¿y odnieœæ siê do
zakazu ustanawiania spó³dzielczych w³asnoœciowych praw do lokali,
wprowadzonego przez art. 7 ust. 1 ustawy z 16 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw11. Towarzyszy temu przyjêcie mechanizmu dochodzenia do
odrêbnej w³asnoœci lokalu w miejsce spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa
do lokalu.
W dalszej czêœci zostan¹ rozwa¿one trzy grupy zagadnieñ. Pierwsz¹
wyjœciow¹ kwesti¹ bêdzie analiza charakteru prawnego uprawnienia
przewidzianego w art. 1714 u.s.m. i sposobu jego wykonania w sytuacji,
gdy spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego wchodzi
w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków. Pozwoli to zaprezentowaæ ocenê
skutecznoœci – z punktu widzenia zasad zarz¹du maj¹tkiem wspólnym
– umowy o przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokalu zawieranej przez jednego
z ma³¿onków ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹. W ostatnim bloku przedstawiê najbardziej kontrowersyjny problem zaszeregowania w³asnoœci lokalu
do maj¹tku wspólnego lub maj¹tków osobistych ma³¿onków. Nabiera on
ostroœci, poniewa¿ podstaw¹ oceny przynale¿noœci do ma³¿onków spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego po
uchyleniu szczególnej regulacji z art. 215 u.p.s. s¹ ogólne unormowania
kodeksu rodzinnego i opiekuñczego niezale¿nie od tego, czy nast¹pi³o to
8
Tak A. B i e r a n o w s k i, Prawo do miejsca postojowego w gara¿u wielostanowiskowym, MoP 2005, nr 17, s. 871.
9
K 42/02, OTK-A 2005, nr 4, poz. 38.
10
K. P i e t r z y k o w s k i, Zmiany w spó³dzielczym prawie mieszkaniowym, MoP
2005, nr 19, s. 935.
11
Dz.U. Nr 125, poz. 873 (dalej: zm. u.s.m.).

20

Realizacja uprawnienia z art. 1714 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych...

w sposób translatywny czy konstytutywny12. Co wiêcej, poszerzenie
dzia³ania surogacji nowelizacj¹ kodeksu rodzinnego i opiekuñczego z 17
czerwca 2004 r. zwiêkszy³o mo¿liwoœæ wejœcia spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu do maj¹tku osobistego ma³¿onka. I wreszcie
trzeba zwróciæ uwagê na stanowisko SN wyra¿one w uchwale z 11 lutego
2005 r., III CZ 979/04, w myœl którego spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu przys³uguj¹ce na podstawie art. 215 § 2 u.p.s. ³¹cznie obojgu
ma³¿onkom pozostaj¹cym w ustroju rozdzielnoœci maj¹tkowej sta³o siê
z dniem uchylenia tego przepisu przedmiotem ich wspólnoœci w czêœciach
u³amkowych13.
Przepis art. 1714 u.s.m. przyznaje osobom maj¹cym spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu mo¿liwoœæ zg³oszenia ¿¹dania zast¹pienia
tego prawa w³asnoœci¹ lokalu. W doktrynie uznano, ¿e jest to prawo
podmiotowe przybieraj¹ce postaæ prawa kszta³tuj¹cego14. Trafnie zauwa¿ono, ¿e zobowi¹zanie spó³dzielni do ustanowienia w³asnoœci lokalu
w miejsce istniej¹cego prawa do lokalu powstaje wskutek wykonania
prawa poprzez pisemne zg³oszenie przez spó³dzielnê ¿¹dania przeniesienia
w³asnoœci lokalu. Wówczas pojawia siê po stronie spó³dzielni konkretny
obowi¹zek skorelowany z roszczeniem uprawnionego o przeniesienie
w³asnoœci. Przyjêcie konstrukcji dwuetapowej: uprawnienie kszta³tuj¹ce
12
Problematykê tê podda³ wnikliwej i wszechstronnej analizie M. N a z a r, Ma³¿eñska
wspólnoœæ spó³dzielczych praw do lokali mieszkalnych, KPP 2003, z. 2, s. 376-388; co
do kwalifikacji tzw. spó³dzielczej umowy o budowê z art. 18 u.s.m. pod k¹tem prawnorodzinnym i skutków uchylenia zasady obligatoryjnej i przymusowej wspólnoœci spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu zob. te¿ A. B i e r a n o w s k i, [w:] Ma³¿eñskie
prawo maj¹tkowe, pod red. J. Ignaczewskiego, Warszawa 2008, s. 338-345 i 387-390.
13
OSNC 2005, nr 12, poz. 206. Rozstrzygniêcie zawarte w powo³anej uchwale spotka³o siê wœród glosatorów zarówno z aprobat¹ (zob. M. N a z a r, OSP 2006, z. 3, s. 150153), jak i krytyk¹ (zob. M. K ³ o d a, PS 2007, nr 3, s. 172). Po rozwa¿eniu argumentów
pro i contra przy³¹czyæ siê nale¿y do zwolenników zapatrywania przedstawionego w powo³anej uchwale.
14
M. N a z a r, Prawa do lokali wed³ug ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
Rejent 2001, nr 6, s. 55; natomiast K. Pietrzykowski (K. P i e t r z y k o w s k i, Spó³dzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2001, s. 250) i A. Jedliñski (A. J e d l i ñ s k i,
Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu wed³ug nowej regulacji prawnej, PS 2004,
nr 1, s. 128 ) objaœniaj¹ mechanizm dochodzenia do w³asnoœci lokalu, opieraj¹c siê wy³¹cznie
na konstrukcji roszczenia. Podobnie SN w uzasadnieniu uchwa³y z 12 kwietnia 2007 r.,
III CZP 22/07 (niepubl.).
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i roszczenie u³atwia rozstrzygniêcie wielu problemów15. Trzeba jednak
zaznaczyæ, ¿e pojêcie uprawnieñ kszta³tuj¹cych nie jest jednolicie rozumiane w doktrynie. Wed³ug koncepcji szeroko ujmuj¹cej uprawnienia
kszta³tuj¹ce zalicza siê do tej grupy tak¿e uprawnienia doprowadzaj¹ce
do powstania stosunku prawnego16. Silniej reprezentowane jest w nauce
stanowisko w³¹czaj¹ce do tej kategorii uprawnienia s³u¿¹ce zmianie lub
zakoñczeniu istniej¹cego stosunku prawnego17. Nie ma tu miejsca na
analizê zarysowanych rozbie¿noœci. Wystarczy uwypukliæ specyfikê omawianego uprawnienia. Polega ona na tym, ¿e podmiot, któremu przys³uguje okreœlone prawo do lokalu, samodzielnie przez dzia³anie podjête
w wykonaniu przyznanego przez ustawê uprawnienia inicjuje zobowi¹zaniowy stosunek prawny ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹. Dopiero dokonanie tej jednostronnej czynnoœci prawnej powoduje powstanie roszczenia
o przeniesienia w³asnoœci18. To zdarzenie wyznacza pocz¹tek zobowi¹zania. W zwi¹zku z tym omawiane uprawnienie mo¿e byæ kwalifikowane

15
Chodzi przede wszystkim o problem przedawnienia roszczenia o ustanowienie odrêbnej
w³asnoœci lokalu, zob. M. N a z a r, Prawa do lokali..., s. 56. podobnie M. W a r c i ñ s k i,
¯¹danie od spó³dzielni mieszkaniowej przeniesienia w³asnoœci lokalu, PS 2007, nr 10,
s. 54. Trzeba dodaæ, ¿e nie jest wystarczaj¹ce dla zanegowania tej koncepcji stwierdzenie,
i¿ uprawnienie do nabycia lokalu jest wynikaj¹cym ex lege elementem treœci spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu, a zatem skoro istnieje, dopóki trwa to prawo, nie powstaje
tu problem przedawnienia i nie ma potrzeby siêgania do konstrukcji uprawnienia kszta³tuj¹cego. Od razu trzeba zaznaczyæ, ¿e przewidziany w art. 1714 ust. 11 u.s.m. trzymiesiêczny termin, w którym spó³dzielnia powinna zawrzeæ umowê, nie ma charakteru terminu zawitego ani koñcowego. Z jego up³ywem nie ³¹czy siê wygaœniêcie roszczenia. Nie
ustaje stosunek prawny, z którego owo roszczenie wynika.
16
Por. P. M a c h n i k o w s k i, Uprawnienia kszta³tuj¹ce w zobowi¹zaniowych stosunkach prawnych, [w:] O Ÿród³ach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000, s. 239, 249, 270. Szeroko kategoriê
uprawnieñ kszata³tuj¹cych ujmuje nauka niemiecka: K. L a r e n z, [w:] K. L a r e n z,
M. W o l f, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 1997, s. 306; zob. te¿
H. G r o t h e, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Allgemeiner
Teil: § 1 – 240, AGB – Gesetz, red. F.J. Säcker, München 2001, s. 1886. Uznaje siê, ¿e
wystêpuj¹ one przyk³adowo w §§ 124 ust.1, 148, 532, 622 ust. 2 BGB.
17
Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2005, s. 96.
18
Bli¿ej o jednostronnych czynnoœciach prawnych bêd¹cych Ÿród³em obowi¹zku
zawarcia umowy A. £ u p s z a k - Z a j ¹ c, Realizacja roszczenia o zawarcie umowy, Warszawa 2005, s. 58-59.
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jako uprawnienie do stworzenia zobowi¹zania19. Jednak¿e w¹tpliwoœci,
czy uprawnienie s³u¿¹ce kreacji stosunku obligacyjnego z art. 1714 ust. 1
u.s.m. mo¿e byæ traktowane jako uprawnienie kszta³tuj¹ce sensu largo
lub uprawnienie sui generis, nie przek³adaj¹ siê na kwestie natury praktycznej. Istotne jest oddzielenie tego uprawnienia od roszczenia.
Rozwa¿ania te stanowi¹ punkt wyjœcia dla analizy „dochodzenia” do
w³asnoœci lokalu pod k¹tem przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuñczego o ma³¿eñskich ustrojach maj¹tkowych. Podstawow¹ kwesti¹ jest, czy
do wykonania omawianego uprawnienia niezbêdna jest obligatoryjna zgoda
wspó³ma³¿onka. Mamy tu do czynienia z etapem bardziej oddalonym od
nabycia w³asnoœci lokalu ni¿ w przypadku realizacji roszczenia z umowy
o budowê lokalu (ekspektatywy odrêbnej w³asnoœci – art. 19 u.s.m.).
Chodzi o dopuszczalnoœæ samodzielnego wykonania przez ma³¿onka
uprawnienia do stworzenia zobowi¹zania, z którego to ma wynikn¹æ
roszczenie o przeniesienie w³asnoœci lokalu. Zajmijmy siê najczêstsz¹
w praktyce sytuacj¹, gdy spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
mieszkalnego jest sk³adnikiem maj¹tku wspólnego ma³¿onków.
Kluczowe znaczenie ma odpowiedŸ na dwa pytania. Po pierwsze –
czy wykonanie uprawnienia z art. 1714 ust. 1 u.s.m. stanowi czynnoœæ
prawn¹ prowadz¹c¹ do nabycia w³asnoœci lokalu w œwietle art. 37 § 1
k.r.o. Trudno tu udzieliæ stanowczej odpowiedzi. Zacznijmy od kwestii
bezspornych. Zgodnie z regu³¹ lege non distinquente pojêcie czynnoœci
prawnej prowadz¹cej do nabycia w³asnoœci nieruchomoœci (lokalu) musi
byæ rozumiane jako odnosz¹ce siê tak¿e do czynnoœci jednostronnych.
Zakres pojêcia czynnoœci prawnej prowadz¹cej do nabycia w³asnoœci
nieruchomoœci jest szeroki. Obejmowane s¹ nim nie tylko czynnoœci
rozporz¹dzaj¹ce, zobowi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹ce czy jedynie zobowi¹zuj¹ce do nabycia w³asnoœci nieruchomoœci. Zalicza siê do tej grupy tak¿e
umowê przedwstêpn¹ o skutku silniejszym (art. 390 § 2 k.c.)20. Przypomnijmy, ¿e umowa przedwstêpna nie rodzi zobowi¹zania (w przeci-

19
Koncepcji tej nie narusza brzmienie art. 7 ust. 5 ustawy z 14 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych nakazuj¹cego „zg³oszone na piœmie
roszczenia (podkr. moje A.B.), o których mowa w art. 12, art. 15, art. 1714, art. 1715,
art. 39, art. 48 i art. 481 ustawy (...) rozpatrywaæ na podstawie noweli”.
20
P. W ó j c i k, Zarz¹d maj¹tkiem wspólnym ma³¿onków, MoP 2006, nr 1, s. 31.
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wieñstwie do umowy zobowi¹zuj¹cej) do przeniesienia w³asnoœci21. Innymi s³owy, umowa przedwstêpna nie jest podstaw¹ prawn¹ przysporzenia wynikaj¹cego z zawartej nastêpnie umowy przyrzeczonej. Prowokuje to pytanie, czy powinno siê tak samo jak umowê przedwstêpn¹
traktowaæ wykonania uprawnienia z art. 1714 ust. 1 u.s.m., skoro pozwala
ono nawi¹zaæ stosunek obligacyjny ze spó³dzielni¹, z którego wynika
roszczenie o ustanowienie w³asnoœci lokalu. Pojêcie czynnoœci prawnej
„prowadz¹cej do nabycia” nie zosta³o zdefiniowane w tekœcie prawnym.
W tej sytuacji nale¿y odwo³aæ siê do regu³ jêzyka potocznego. W znaczeniu s³ownikowym oznacza dzia³anie staj¹ce siê przyczyn¹ czegoœ (wywo³uj¹ce, powoduj¹ce coœ)22. Jakkolwiek wytyczenie ostrych konturów
tego pojêcia w oparciu o regu³y jêzyka potocznego okazuje siê trudne,
to nie ulega dyskusji, ¿e mieœci siê w nim dokonanie czynnoœci prawnych
stanowi¹cych wczeœniejszy etap w sekwencji zdarzeñ maj¹cych na celu
nabycie w³asnoœci lokalu. Ustawodawca, kataloguj¹c czynnoœci, dla których
wa¿noœci wymagana jest zgoda wspó³ma³¿onka, zmierza³ do stworzenia
zamkniêtej listy, obejmuj¹cej takie czynnoœci, których dokonanie ma
najdonioœlejsze konsekwencje w maj¹tku wspólnym (zob. uzasadnienie
do projektu ustawy nowelizuj¹cej kodeks rodzinny i opiekuñczy)23.
Tymczasem samo zg³oszenie ¿¹dania zawarcia umowy o przeniesienie
w³asnoœci lokalu nie niesie ¿adnego uszczerbku dla stanu maj¹tku wspólnego. Aktualizuje ono roszczenie o przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lo21

Jest to ugruntowany pogl¹d zarówno w doktrynie, jak i judykaturze; tak m.in.
A. M a c i ¹ g, Rodzaje umów, które mog¹ byæ poprzedzone umow¹ przedwstêpn¹, NP 1979,
nr 7-8, s. 66-67; A. R e m b i e l i ñ s k a - S k o m i a ³, Umowa przedwstêpna a umowa
o przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci, NP 988, nr 7-8, s. 47-48; A. K o n d r a c k a,
Pojêcie i charakter prawny umowy przedwstêpnej, MoP 1999, nr 3, s. 12; G. R u d n i c k i,
[w:] Prawo obrotu nieruchomoœciami, Warszawa 1997, s. 358; M. K r a j e w s k i, Umowa
przedwstêpna, Warszawa 2000, s. 77; SN w uchwale z dnia 21marca 1968 r., III CZP 23/68
(OSNC 1969, nr 1, poz. 5) oraz z pewnymi wahaniami E. G n i e w e k, Przeniesienie
w³asnoœci a umowa przedwstêpna, NP 1979, nr 7-8, s. 61.
22
S³ownik jêzyka polskiego, t. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 945.
23
Zob. te¿ J. I g n a t o w i c z, M. N a z a r, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 148149; T. S m y c z y ñ s k i, Reforma ma³¿eñskiego prawa maj¹tkowego, MoP 2004, nr 18,
s. 830; J. S t r z e b i ñ c z y k, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
w zakresie ma³¿eñskiego prawa maj¹tkowego (cz. I), Rejent 2004, nr 8, s. 155; A. K o z i o ³, Ustroje maj¹tkowe ma³¿eñskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
– cz. I, MoP 2005, nr 15, s. 744.
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kalu, z którym skorelowany jest obowi¹zek spó³dzielni. Spó³dzielnia nie
mo¿e domagaæ siê zawarcia tej umowy. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e
zg³oszenie ¿¹dania nie wymaga zgody wskazanej w przepisach art. 37
§ 1 k.r.o. Rozwi¹zanie takie koresponduje z celem i brzmieniem art. 1714
ust. 1 i 11 u.s.m.
Przenosz¹c rozwa¿ania na etap zawarcia umowy, zacz¹æ trzeba od
stwierdzenia, ¿e prowadzi ona do nabycia w³asnoœci lokalu w rozumieniu
art. 37 § 1 k.r.o. Wiêcej komplikacji nastrêcza druga przes³anka. Odnosi
ona wymóg zgody wspó³ma³¿onka do czynnoœci prawnych prowadz¹cych do nabycia odp³atnego. W doktrynie dosz³o na tym tle do nieporozumieñ. Niektórzy przypisuj¹ umowie ustanawiaj¹cej w³asnoœæ lokalu
charakter nieodp³atny24, inni zaœ przeciwstawiaj¹ siê temu pogl¹dowi,
eksponuj¹c, ¿e ekwiwalentem jest w tym przypadku wk³ad budowlany,
wniesiony w celu uzyskania spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do
lokalu25. Brak tu miejsca na prezentacjê problematyki odp³atnoœci czynnoœci prawnej. Nie jest ona wolna od sporów. Z ca³¹ ostroœci¹ ujawniaj¹
siê te kontrowersje w przypadkach nietypowych (np. umowa rozwi¹zuj¹ca, ustanowienie zabezpieczenia)26. Nie inaczej jest w odniesieniu do
czynnoœci prawnych podejmowanych solvendi causa, do których zalicza
siê umowê z art. 1714 u.s.m. Na kwestiê odp³atnoœci trzeba spojrzeæ
z szerszej perspektywy, uwzglêdniaj¹cej specyfikê czynnoœci prawnych
rozporz¹dzaj¹cych. Jak zauwa¿y³ A. Klein: „Koniecznoœæ klasyfikowania
czynnoœci prawnych na czynnoœci prawne pod tytu³em odp³atnym i darmym
oraz na odp³atne i darme dotyczy tak¿e i czynnoœci prawnych rozporz¹dzaj¹cych dokonywanych w wykonaniu konkretnych obowi¹zków
24
K. P i e t r z y k o w s k i, Spó³dzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2001,
s. 253. Po z³o¿eniu niniejszego artyku³u do publikacji pogl¹d taki wyrazi³ tak¿e G. B i e n i e k, Odrêbna w³asnoœæ lokali w budynkach spó³dzielni mieszkaniowych po 31 lipca
2007r. (cz. II), Rejent 2007, nr 12, s. 16.
25
A. J e d l i ñ s k i, Prawa do lokali w spó³dzielniach mieszkaniowych, Gdañsk 2005,
s. 105.
26
E. D r o z d, Rozwi¹zanie umowy przenosz¹cej w³asnoœæ nieruchomoœci, [w:] Problematyka prawna nieruchomoœci w praktyce notarialnej. I Ogólnopolska Notarialna
Konferencja Naukowa, Lublin 1995, s. 12; A. P y r z y ñ s k a, Rozwi¹zanie umowy przez
strony, Warszawa 2000, s. 36 i nast.; A. L u t k i e w i c z - R u c i ñ s k a, Czynnoœæ prawna
nieodp³atna w rozumieniu art. 6 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece, PP 1996, nr 3,
s. 22 i nast.
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wynikaj¹cych dla strony w ramach danego stosunku zobowi¹zaniowego”27. Sk³ania to wspomnianego autora do wniosku, ¿e w tym przypadku
ta sama rodzajowo czynnoœæ prawna bêdzie ró¿nie oceniana, w zale¿noœci od tego, czy podejmowana jest w wykonaniu konkretnych obowi¹zków ze stosunku zobowi¹zaniowego pod tytu³em odp³atnym, b¹dŸ darmym, tudzie¿ o charakterze „obojêtnym”. W takim razie czynnoœci prawne
rozporz¹dzaj¹ce mo¿na dzieliæ tylko na podstawie kryteriów merytorycznych, a nie formalnych28. Wy³¹cznie w takim rozumieniu mo¿emy mówiæ,
¿e umowa zawierana solvendi causa ma charakter odp³atny. Niemo¿liwoœæ kwalifikowania umowy ustanawiaj¹cej odrêbn¹ w³asnoœæ z punktu
widzenia kryterium formalnego nie stoi wiêc na przeszkodzie do uznania,
¿e realizacja roszczenia wiedzie pod wzglêdem merytorycznym do odp³atnego nabycia w³asnoœci nieruchomoœci lokalowej . Miarodajne jest
porównanie pozycji uprawnionego z tytu³u spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu i spó³dzielni z ich sytuacj¹, gdyby roszczenie o zawarcie
umowy ustanawiaj¹cej odrêbn¹ w³asnoœæ w miejsce wspomnianego wy¿ej
ograniczonego prawa rzeczowego nie zosta³o zaspokojone. Po jednej stronie
wystêpuje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu (wraz z wk³adem
budowlanym), których „zamiennikiem” jest w³asnoœæ lokalu. Nastêpuje
tu w sensie ekonomicznym przep³yw dóbr w obu kierunkach. W rezultacie czynnoœæ prawna podjêta w wykonaniu zobowi¹zania okreœlonego
w art. 1714 ust. 2 u.s.m. objêta jest hipotez¹ art. 37 § 1 k.r.o.
Dodajmy, ¿e koniecznoœæ uzyskania zgody przewidzianej w art. 37
§ 1 k.r.o. nie wyst¹pi, je¿eli ma³¿onek, któremu przys³uguje spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu, nabywa odrêbn¹ w³asnoœæ tego lokalu
do swojego maj¹tku. Dla ilustracji bêdzie to mia³o miejsce w sytuacji, gdy
ma³¿onkowie pozostaj¹ w ustroju rozdzielnoœci maj¹tkowej, a spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu wchodzi w sk³ad maj¹tku ma³¿onka
27
A. K l e i n, Elementy zobowi¹zaniowego stosunku prawnego. Wroc³aw 2005, s. 108.
Ujmuj¹c kwestiê precyzyjniej z mo¿liwoœci potraktowania w pewnych sytuacjach jako
czynnoœci prawne odp³atne, nieodp³atne lub obojêtne nie wymykaj¹ siê rozporz¹dzenia,
nawet gdy pod wzglêdem konstrukcyjnym u ich podstaw nie le¿¹ ¿adne zobowi¹zania.
Zarezerwowanie kategorii odp³atnoœci (nieodp³atnoœci) dla czynnoœci prawnych z zakresu
prawa zobowi¹zañ nie wyklucza uwzglêdnienia czy w zwi¹zku z czynnoœci¹ rozporz¹dzaj¹c¹ dany podmiot uzyska³ korzyœæ maj¹tkow¹. Por. B. S w a c z y n a, Umowne zniesienie
wspó³w³asnoœci nieruchomoœci, Warszawa 2004, s. 164-165.
28
Tam¿e.
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realizuj¹cego uprawnienie z art. 1714 u.s.m. W¹tpliwoœci siê wzmagaj¹
w razie nabycia w³asnoœci lokalu w ustroju wspólnoœci maj¹tkowej, je¿eli
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do tego lokalu jest elementem maj¹tku
osobistego. Przy zaszeregowaniu w³asnoœci lokalu nabytej w celu zaspokojenia roszczenia z art. 1714 u.s.m. mog¹ konkurowaæ trzy stanowiska.
Pierwsze nasuwaj¹ce siê rozwi¹zanie zak³ada, ¿e nabycie uprawnienia
(i roszczenia) z art. 1714 u.s.m. przez ma³¿onka, któremu przys³uguje
spó³dzielcze w³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu w czasie obowi¹zywania wspólnoœci maj¹tkowej, spowoduje – w myœl ogólnej regu³y
z art. 31 k.r.o. – jego wejœcie do maj¹tku wspólnego. Ma ono bowiem
charakter wielopodmiotowy. Na gruncie przedstawionej koncepcji w³asnoœæ lokalu by³aby nabywana w celu realizacji roszczenia stanowi¹cego
sk³adnik maj¹tku wspólnego. Do takiego samego rezultatu wiedzie kategoryczne rozumienie pogl¹du, ¿e gdy do definitywnego nabycia w³asnoœci
dochodzi w kilku etapach, o jej przynale¿noœci do okreœlonego maj¹tku
ma³¿onków decyduje istnienie wspólnoœci ma³¿eñskiej w chwili zawarcia
umowy rozporz¹dzaj¹cej. Podczas poszukiwania szerszego uzasadnienia
rodzi siê pokusa siêgniêcia do rozstrzygniêæ podjêtych odnoœnie do skutków
przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spó³dzielcze prawo typu w³asnoœciowego. Wed³ug czêœci I wytycznych wymiaru
sprawiedliwoœci i praktyki s¹dowej w zakresie stosowania przepisów
o podziale maj¹tku wspólnego ma³¿onków w wypadku, gdy w sk³ad tego
maj¹tku wchodzi spó³dzielcze prawo do lokalu – zawartych w uchwale
pe³nego sk³adu Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego z dnia 30 listopada
1974 r., III CZP 1/74 (OSNCP 1975, z. 3, poz. 37):
„1. O przynale¿noœci do maj¹tku wspólnego ma³¿onków spó³dzielczego prawa do lokalu – zarówno takiego jak w spó³dzielni mieszkaniowej,
jak i takiego jak w spó³dzielni budowlano-mieszkaniowej – nabytego
w drodze przydzia³u wydanego przez spó³dzielniê decyduje porównanie
daty przydzia³u z dat¹ powstania wspólnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami (wspólnoœæ maj¹tkowa). Mianowicie spó³dzielcze prawo do lokalu,
przyznane w drodze przydzia³u jednemu z ma³¿onków w czasie trwania
wspólnoœci maj¹tkowej, stanowi przedmiot maj¹tku wspólnego ma³¿onków, chocia¿by wk³ad mieszkaniowy lub budowlany pochodzi³ – w ca³oœci
lub w czêœci – z maj¹tku odrêbnego jednego lub obojga ma³¿onków i zosta³
wp³acony przed powstaniem wspólnoœci maj¹tkowej. Wp³ata ta stanowi
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nak³ad z maj¹tku odrêbnego jednego lub obojga ma³¿onków na maj¹tek
wspólny.
2. Zasada powy¿sza nie dotyczy wypadku, gdy przydzia³ mieszkania
spó³dzielczego zosta³ dokonany w nastêpstwie wp³aty w wysokoœci
odpowiadaj¹cej rynkowej wartoœci spó³dzielczego prawa do lokalu. W takim
wypadku spó³dzielcze prawo do lokalu wchodzi do maj¹tku odrêbnego
tego ma³¿onka, który dokona³ wp³aty. Je¿eli jednak taka wp³ata pochodzi
z maj¹tków odrêbnych obojga ma³¿onków, spó³dzielcze prawo do lokalu
staje siê przedmiotem ich maj¹tku wspólnego.”
Nawi¹zuj¹c do tego stanowiska, SN przeprowadzi³ w uzasadnieniu
uchwa³y z 14 sierpnia 1985 r., III CZP 41/85, (OSNC 1986, nr 6, poz. 92)
nastêpuj¹cy wywód: „Je¿eli ma³¿onek sfinansowa³ wk³ad budowlany ze
œrodków jego maj¹tku odrêbnego, to znów nie mo¿na przejœæ do porz¹dku
nad tym, ¿e miêdzy wysokoœci¹ tego wk³adu a rynkow¹ wartoœci¹
uzyskanego zbywalnego prawa do lokalu zachodzi powa¿na ró¿nica:
mieszkanie przedstawia znacznie wy¿sz¹ wartoœæ ni¿ suma wk³adu
wniesionego przez ma³¿onka. Interes spo³eczny wiêc przemawia za tym,
¿eby uzyskany w takiej sytuacji przyrost wartoœci wk³adu budowlanego
zosta³ zaliczony na dobro rodziny. Temu celowi zaœ s³u¿y instytucja
ustawowej wspólnoœci maj¹tkowej ma³¿eñskiej. Wy³¹czone jest tu w konsekwencji dzia³anie zasady surogacji, o której mowa w art. 33 pkt 3 k.r.o.
Przytoczone argumenty prowadz¹ bowiem do wniosku, ¿e w³asnoœciowe
prawo do lokalu przydzielone na skutek przekszta³cenia lokatorskiego
prawa nale¿¹cego do jednego z ma³¿onków temu ma³¿onkowi na zaspokojenie potrzeb rodziny wchodzi w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków
równie¿ w sytuacji, gdy wk³ad budowlany zosta³ sfinansowany ze œrodków nale¿¹cych do jego odrêbnego maj¹tku. Taki wk³ad stanowiæ bêdzie
nak³ad z maj¹tku odrêbnego na maj¹tek wspólny obojga ma³¿onków.”
W tym duchu wypowiadano siê równie¿ w doktrynie. Podnoszono, ¿e
ze wzglêdu na szczególne zasady finansowania budownictwa i rozdzia³
mieszkañ spó³dzielczych mechaniczne stosowanie surogacji nie by³oby
usprawiedliwione ze spo³ecznego punktu widzenia29. Jak wyjaœni³ SN

29
J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuñczego, red. J.S. Pi¹towski, Wroc³aw 1985, s. 382; por. J. I g n a t o w i c z, [w:] M. G e r s d o r f, J. I g n a t o w i c z,
Prawo spó³dzielcze. Komentarz, Warszawa 1985, s. 425.
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w uchwale z 26 kwietnia 1995r., III CZP 41/95 (OSNC 1995, nr 9, poz.
121) – kwotê umorzon¹ w dacie przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na w³asnoœciowe prawo do lokalu
(§ 15 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie
ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe –
Dz.U. z 1989 r. Nr 1, poz. 1) nale¿y traktowaæ jako dorobek ma³¿onków.
Taki przyrost wartoœci pochodzi st¹d, ¿e ogólna pula lokali mieszkalnych,
jakich spó³dzielczoœæ dostarcza ludnoœci, jest mniejsza od zapotrzebowania, wobec czego lokale przyznaje siê w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. W takiej sytuacji – zdaniem SN – niepodobna przyj¹æ, aby uzyskany
w ten sposób przyrost wartoœci przypada³ tylko jednemu z ma³¿onków.
Przeciwnie, powinien on byæ zaliczony na dobro rodziny, a temu celowi
s³u¿y instytucja ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej. Ochrony jednego
z ma³¿onków w stosunku do drugiego z nich (tego, który nie ³o¿y na
utrzymanie rodziny) dopatruje siê w mo¿liwoœci zg³oszenia ¿¹dania z wa¿nych powodów, a¿eby ustalenie udzia³ów w maj¹tku wspólnym nast¹pi³o
z uwzglêdnieniem stopnia przyczynienia siê do powstania tego maj¹tku
(art. 43 k.r.o.).
Akceptacja tego stanowiska oznacza³aby koniecznoœæ uzyskania zgody ma³¿onka, któremu nie przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu na nabycie odrêbnej w³asnoœci lokalu. Tak¹ sugestiê nale¿y
jednak odrzuciæ. Wyjaœniaj¹c kwestiê przynale¿noœci uprawnienia (i roszczenia) z art. 1714 u.s.m., trzeba wyjœæ od stwierdzenia, ¿e jest ono zwi¹zane
ze spó³dzielczym prawem do lokalu i dzieli jego los prawny30.
Co wiêcej, ustawodawca odci¹³ siê od zasady, ¿e spó³dzielcze prawo
do lokalu nabyte konstytutywnie zalicza³o siê do maj¹tku wspólnego bez
wzglêdu na pochodzenie œrodków, z których zosta³ zgromadzony wk³ad
mieszkaniowy lub budowlany. Nie mo¿na wiêc przenosiæ automatycznie
wielu rozwi¹zañ wypracowanych w judykaturze odnosz¹cych siê do
przynale¿noœci do maj¹tku wspólnego ma³¿onków spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu nabytego wskutek przekszta³cenia lokatorskiego prawa do lokalu. Straci³y one aktualnoœæ wraz ze zmianami zasad
finansowania budownictwa mieszkaniowego prowadzonego przez spó³30
Tak w odniesieniu do spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu M. N a z a r,
Prawa do lokali..., s. 57; zob. te¿ A. J e d l i ñ s k i, Prawa do lokali.., s. 140.
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dzielnie. De lege lata nie ma podstaw do odst¹pienia od stosowania
surogacji. Przyjêcie przeciwnego pogl¹du spowodowa³oby ponadto utratê
spójnoœci aksjologicznej systemu prawa. Przecie¿ ma³¿onek, któremu
przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, mo¿e doprowadziæ do uzyskania w zamian tego prawa w³asnoœci lokalu do swojego
maj¹tku osobistego. Je¿eli sprzeda spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu, to w miejsce tego prawa z mocy surogacji wchodzi roszczenie
o zap³atê ceny, zastêpowane nastêpnie wp³acan¹ mu przez kupuj¹cego
kwot¹ pieniêdzy. W razie przeznaczenia tej sumy na nabycie w³asnoœci
lokalu mo¿emy mówiæ o spe³nieniu przes³anek surogacji. Nie tylko pierwszy surogat (roszczenie o spe³nienie œwiadczenia pieniê¿nego), ale i dalsze
wchodz¹ w sk³ad maj¹tku osobistego ma³¿onka. Jeszcze wyraŸniej
mechanizm ten widaæ na przyk³adzie zamiany spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu na w³asnoœæ lokalu. Nie ma powodów, aby odwróciæ kodeksow¹ regu³ê dzia³ania surogacji w przypadku uw³aszczenia
z art. 1714 u.s.m. Odmiennego wniosku nie uzasadnia stanowisko SN
wyra¿one w postanowieniu z 8 wrzeœnia 2006 r., III CSK 110/0631
podkreœlaj¹ce, ¿e decyduj¹c¹ okolicznoœci¹ jest, czy w dacie zawarcia
umowy (w trybie art. 235 § 1 i 2 u.p.s.) przez jednego z ma³¿onków
pozostawa³ on w ustroju wspólnoœci maj¹tkowej, a nie ma znaczenia fakt,
i¿ prawo do domu nale¿a³o tylko do tego ma³¿onka.
Prowokuje to wysuniêcie drugiej koncepcji, wed³ug której rozstrzygaj¹cym kryterium szeregowania w³asnoœci lokalu jest przynale¿noœæ
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do tego lokalu do okreœlonego
maj¹tku. Wydatkowanie œrodków pieniê¿nych w celach wymienionych
w art. 1714 pkt 1 i 2 u.s.m. trzeba traktowaæ jak sp³atê d³ugu z maj¹tku
wspólnego (b¹dŸ z maj¹tku osobistego). Zaspokojenie d³ugu jednego
z ma³¿onków bêdzie podlega³o rozliczeniom wed³ug zasad okreœlonych
w art. 45 § 1 i 2 k.r.o.
W œwietle kolejnego stanowiska przy zakwalifikowaniu w³asnoœci lokalu
do konkretnego maj¹tku istotne jest Ÿród³o pochodzenia œrodków finansowych, które pos³u¿y³y realizacji roszczenia z art. 1714 u.s.m. Samo
pozostawanie spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu w maj¹tku
osobistym jednego z ma³¿onków nie wystarcza do zaliczenia w³asnoœci
31
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lokalu do tego maj¹tku. Dopiero wówczas, gdy nabycie nastêpuje przy
u¿yciu wy³¹cznie œrodków objêtych maj¹tkiem osobistym, w³asnoœæ lokalu
znajdzie siê w tym¿e maj¹tku.
Prima facie opowiedzenie siê za koncepcj¹ drug¹ lub trzeci¹ zale¿y
od zajêcia stanowiska w nad wyraz spornej kwestii oceny skutków nabycia
prawa czêœciowo za sk³adniki maj¹tku osobistego, a czêœciowo ze œrodków pochodz¹cych z maj¹tku wspólnego32. Tutaj wystarczy zauwa¿yæ,
¿e sp³ata d³ugów „przypadaj¹cych na lokal”, jak i z tytu³u op³at, o których
mowa w art. 4 i 41 u.s.m., jest przes³ank¹ aktualizacji roszczenia o przeniesienie w³asnoœci. W³asnoœæ ta nie jest nabywana w zamian za zaspokojenie tych d³ugów. Sk³ania to do przyjêcia drugiej koncepcji. Znajduje
ona ponadto silne oparcie w ratio legis przepisów ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Zmiany normatywne id¹ w kierunku upowszechnienia
w³asnoœci lokali. Ma ona zast¹piæ spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do
lokali. Nastêpuje to w ramach tego maj¹tku, sk³adnikiem którego by³o
spó³dzielcze prawo do lokalu. Je¿eli wiêc spó³dzielcze prawo do lokalu
nale¿eæ bêdzie do maj¹tku osobistego, w³asnoœæ lokalu równie¿ ulegnie
zaszeregowaniu do tego maj¹tku. Podstawê prawn¹ rozliczeñ stanowiæ
mo¿e przepis art. 45 k.r.o. Nie powinno prowadziæ do zakwestionowania
promowanego tu stanowiska to, ¿e pod wzglêdem konstrukcyjnym
w przypadku przeniesienia odrêbnej w³asnoœci lokalu nie mamy do czynienia ze zmian¹ treœci prawa, ale z powstaniem nowego prawa.
Dodatkowo warto wspomnieæ, ¿e przepis art. 12 u.s.m. przyzna³ tak¿e
podmiotowi, któremu przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, mo¿liwoœæ zg³oszenia ¿¹dania zast¹pienia tego prawa
w³asnoœci¹ lokalu. Zawarcie umowy rozporz¹dzaj¹cej w wykonaniu
zobowi¹zania inicjowanego wskutek wykonania uprawnienia okreœlonego
w tym przepisie wymaga zgody obojga ma³¿onków, je¿eli nastêpuje nabycie
32
Co do ró¿nych ujêæ zob. A. W o l t e r, Maj¹tek wspólny i maj¹tki odrêbne ma³¿onków pod rz¹dem wspólnoœci ustawowej, NP 1965, nr 2, s. 114; S. B r e y e r, Stosowanie
surogacji w prawie maj¹tkowym ma³¿eñskim, Palestra 1974, nr 3, s. 19-20; J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:] System prawa rodzinnego..., s. 380-381; J. I g n a t o w i c z, M. N a z a r,
Prawo rodzinne..., s. 145. Wbrew panuj¹cemu w piœmiennictwie stanowisku uwa¿am, ¿e
ma³¿onkowie nie mog¹ wy³¹czyæ surogacji przedmiotowej, z uwagi na imperatywny charakter unormowania art. 33 k.r.o. Jednak¿e nie oznacza to zakazu singularnych przesuniêæ
praw miêdzy maj¹tkami ma³¿onków na mocy umów powszechnych.
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do maj¹tku wspólnego (art. 37 § 1 k.r.o.). Materia ta zosta³a bli¿ej przedstawiona w uwagach poœwiêconych spó³dzielczemu w³asnoœciowemu
prawu do lokalu. Poczynione tam ustalenia mo¿emy odnieœæ mutatis
mutandis do oceny skutecznoœci umowy o przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokalu na rzecz ma³¿onka, któremu przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu i zaszeregowania nabytej w ten sposób
w³asnoœci do okreœlonego maj¹tku ma³¿onków.
Spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu nale¿y do tzw. praw niepodzielnych, co oznacza, ¿e nie mo¿e ono przys³ugiwaæ kilku podmiotom.
Zasada ta nie ma charakteru absolutnego. Doznaje wyj¹tku o szczególnej
donios³oœci. Spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mo¿e przys³ugiwaæ
ma³¿onkom, zarówno na zasadzie wspólnoœci ³¹cznej, jak i u³amkowej33.
Przed nowelizacj¹ kodeksu rodzinnego i opiekuñczego obowi¹zuj¹c¹
od 20 stycznia 2005 r. pojawi³y siê g³osy akceptuj¹ce mo¿liwoœæ w³¹czenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do maj¹tku wspólnego na mocy umowy o rozszerzenie wspólnoœci maj¹tkowej34. Pogl¹d
ten zachowa³ aktualnoœæ, zyskuj¹c dodatkowe wsparcie w wyraŸnym
brzmieniu art. 49 § 1 pkt 3 k.r.o. Konsekwentnie przepis ten ogranicza
swobodê umownego rozszerzenia wspólnoœci maj¹tkowej na prawa niezbywalne, które mog¹ przys³ugiwaæ tylko jednej osobie. Ponadto w doktrynie dopuszcza siê „przesuniêcie” spó³dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu miêdzy maj¹tkiem wspólnym ma³¿onków i ich maj¹tkiem
33
Inaczej A. J e d l i ñ s k i, Prawa do lokali w spó³dzielniach mieszkaniowych, Gdañsk
2005, s. 130.
34
M. N a z a r, Ma³¿eñska wspólnoœæ..., s. 392, 398-399; E. K o s z e l, Jednopodmiotowoœæ spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Rejent 2004, nr 11,
s. 119. Inaczej A. Jedliñski, który uzna³, ¿e „[w] przypadku natomiast gdyby prawo to
zosta³o nabyte przed zawarciem ma³¿eñstwa, nie jest mo¿liwe dopuszczenie przez ma³¿onka uprawnionego drugiego ma³¿onka do wspólnoœci tego prawa, nawet w drodze umowy
maj¹tkowej ma³¿eñskiej, rozszerzaj¹cej wspólnoœæ ustawow¹ na prawo nabyte przed zawarciem ma³¿eñstwa.” Zob. A. J e d l i ñ s k i, Lokatorskie prawo do lokalu (nowe elementy
konstrukcji prawnej), PS 2004, nr 3, s. 127. Zasada jednopodmiotowoœci spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu zosta³a poddana gruntownej, przekonywaj¹cej krytyce.
Zob. E. K o s z e l, Jednopodmiotowoœæ..., s. 101. Trafnie podniesiono, ¿e utrzymanie
owej zasady nie znajduje usprawiedliwienia w obecnych warunkach gospodarczych i ustrojowych. Zbyt g³êboko ingeruje ona w prawa jednostek. Dobr¹ ilustracjê stanowi sytuacja,
w której wk³ad mieszkaniowy zgromadzi³o rodzeñstwo, a prawo do lokalu mo¿e przypaœæ
tylko jednemu z nich.
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osobistym, wskazuj¹c na brak kolizji z niezbywalnoœci¹ tego prawa,
poniewa¿ jego podmiotami po dokonaniu takiej czynnoœci prawnej pozostaj¹ nadal ma³¿onkowie pierwotnie wspó³uprawnieni (przeniesienie prawa
z maj¹tku wspólnego do maj¹tku osobistego) lub ma³¿onek uprawniony
i drugi ma³¿onek (przeniesienie prawa z maj¹tku osobistego do maj¹tku
wspólnego). Tym samym mo¿liwe jest równie¿ w³¹czenie spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu do maj¹tku wspólnego, gdy przys³uguje
ono ma³¿onkom na zasadzie wspólnoœci u³amkowej35.
Charakterystyczne rozwi¹zanie przewidziano w razie ustania ma³¿eñstwa wskutek rozwodu lub jego uniewa¿nienia. Stosownie do art. 13
u.s.m. ma³¿onkowie powinni w terminie jednego roku od uprawomocnienia siê wyroku zawiadomiæ spó³dzielniê, któremu z nich przypad³o
spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawiæ
dowód wszczêcia postêpowania s¹dowego o podzia³ tego prawa. Trzeba
podkreœliæ, ¿e zasada niezbywalnoœci spó³dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego nie sprzeciwia siê zawarciu umowy o podzia³
maj¹tku wspólnego, w wyniku której prawo to przypadnie jednemu
ma³¿onkowi (by³emu ma³¿onkowi). Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu spó³dzielnia mo¿e podj¹æ uchwa³ê o wygaœniêciu spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 13 ust. 2 zd. 2 u.s.m.).
Uchwa³a ta stanowi jednostronne oœwiadczenie woli s³u¿¹ce wykonaniu
uprawnienia kszta³tuj¹cego, przyznanego ipso iure spó³dzielni. Bezpoœrednim skutkiem wykonania tego uprawnienia jest wygaœniêcie stosunku
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Nastêpuje on ex nunc. Tym
samym nie ma przeszkód do nabycia przez by³ych ma³¿onków, skoro
pomimo rozwodu przys³uguje im nadal spó³dzielcze lokatorskie prawo do
lokalu, odrêbnej w³asnoœci tego lokalu w czêœciach u³amkowych.

35

Tak M. N a z a r, Ma³¿eñska wspólnoœæ..., s. 398-399.
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