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Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej 
własności lokalu

§ 1. Rys historyczny instytucji odrębnej 
własności lokalu

I. Geneza i ewolucja instytucji odrębnej własności lokalu 
– starożytność i wieki średnie

Historia rozwoju instytucji nieruchomości wspólnej właścicieli lokali zwią-
zana  jest ściśle z pojawieniem się  formy rzeczowej,  stanowiącej pierworys od-
rębnej  własności  lokalu,  w  postaci  odrębnej  własności  części  budynku,  która 
znana była już prawom antycznym Bliskiego Wschodu, jak też kulturze helleń-
skiej1. Wskazuje  się,  że pierwsze  istniejące zapisy o  sprzedaży części budynku 
w starożytnym Babilonie (obecnie Iraku) pochodzą z czasów pierwszej Dynastii, 
prawie dwa wieki przed naszą erą. Podkreśla się też, że jest wiele dowodów na 
istnienie  takich  transakcji  również wśród Egipcjan oraz Greków2. Z uwagi na 
brak szczegółowych informacji, trudno jednak jednoznacznie określić, czy pra-
wa te znały instytucję współwłasności nieruchomości wspólnej właścicieli części 
budynków, bowiem pierwsze wzory dzielenia budynków opierały się na dziele-
niu ich w płaszczyźnie horyzontalnej. Prawo rzymskie, co do zasady, hołdowa-
ło zasadzie superficies solo cedit3, uznając, że przedmiot własności nieruchomo-

1 M. Kuryłowicz, Zasada superficies solo cedit w rozwoju historycznym, [w:] A. Oleszko (red.), 
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 79; Z. Radwański, Funkcja spo-
łeczna, treść i charakter prawny odrębnej własności lokali, SC 1968, t. XI, s. 63; Z.K. Nowakowski, 
[w:] J. Ignatowicz (red.), System prawa cywilnego. Prawo własności  i  inne prawa rzeczowe, t. II, 
Ossolineum 1977, s. 435.

2 A. Ferrer, K. Stecher, Law of condominium: with forms, statutes, and regulations, Equity Pub. 
Corp., 1967, s. 15.

3 W doktrynie można odnaleźć również poglądy, że zasada ta pochodzi ze wschodu, a przez 
prawo rzymskie była jedynie recypowana, czy też, że reguła ta powstała niezależnie od siebie w Grecji 
i w Rzymie. A. Sokala, Zasada superficies solo cedit w prawie rzymskim, Acta Universitatis Nicolai 
Copernici, Prawo XXV, z. 172, s. 145–147 i 158; A. Wermelinger, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 
Teilband IV 1c, Das Stockwerkeigentum, art. 712a–712t ZGB, Schulthess 2010, s. 13.
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ści obejmuje nie tylko zabudowę na nieruchomości, a zatem wszelkie jej części, 
ale także słup powietrza wznoszący się nad nieruchomością i wnętrze ziemi pod 
nią wraz z kopalinami. Prawo rzymskie nie znało zatem pojęcia własności po-
dzielonej, odrębnej własności budynków na cudzym gruncie, ani  też odrębnej 
własności lokali w cudzych budynkach. Podstawowym prawem rzeczowym była 
własność indywidualna, ukształtowana jako pełne władztwo prawne osoby nad 
rzeczą, absolutne pod względem ochrony prawnej4. Budynek,  jako część  skła-
dowa nieruchomości mógł, zatem należeć do kilku osób, jednak tylko w opar-
ciu o instytucje współwłasności całości nieruchomości i jej części składowych5. 
Zaznaczyć  jednak  należy,  że  w  prowincjach  rzymskich  można  było  zauważyć 
dominacje praw lokalnych nad prawem rzymskim. Powodowało to, że na tych 
obszarach (przykładowo w Syrii w V w n.e.), dopuszczalna była własność na po-

4 Zawierało ono w sobie dwie charakterystyczne funkcje: dodatnią, przejawiającą się w możności 
dowolnego rozporządzania rzeczą i ujemną wykluczającą wpływ na przedmiot własności osób trze-
cich. W źródłach rzymskich nie zamieszczono katalogu uprawnień właściciela, jednak jak uznawano, 
do najbardziej typowych należały: prawo do posiadania rzeczy własnej (ius possidendi), prawo do 
używania rzeczy własnej (ius utendi), prawo do pobierania pożytków (ius fruendi) oraz prawo do 
rozporządzania rzeczą (ius disponendi). Pomimo pojęciowo nieograniczonego władztwa prawnego, 
jakie związane było z prawem własności, właściciel mógł doznać ograniczeń, które wynikać mogły 
z prawa publicznego, sfery obyczajowej, prawa sąsiedzkiego czy też przyjęte być mogły przez samych 
właścicieli w drodze czynności prawnych. Tożsame uprawnienia, choć z pewnymi modyfikacjami 
przysługiwały również współwłaścicielom. Wynikało to z tego, że instytucja współwłasności (communio 
pro indiviso), która pojawiła się w prawie rzymskim w okresie wczesnej republiki, była ukształtowana 
indywidualistycznie. Każdy z współwłaścicieli miał swój określony udział w prawie własności, określony 
w sposób „idealny”, zwany częścią ułamkową (idealną – pars pro indivisio). Współwłasność istniała 
w sytuacji, w której własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielnie kilku osobom i wymagała 
współudziału tych osób. Konstrukcja współwłasności oparta była na założeniu, że swoim udziałem 
każdy współwłaściciel mógł swobodnie dysponować, natomiast całą rzeczą mogli dysponować tylko 
wszyscy współwłaściciele łącznie. Działania mające za przedmiot całą rzecz (np. obciążenie rzeczy 
służebnością) wymagały zatem jednomyślności wszystkich współwłaścicieli. Tak samo, przez zgodne 
działanie wszystkich współwłaścicieli można było znieść współwłasność. Dopiero w sytuacji braku 
zgody wszystkich, każdy współwłaściciel mógł domagać się zniesienia współwłasności w drodze po-
wództwa działowego (actio communi dividundo). Rzymianie znali również tzw. wspólnotę rodzinną 
(ercto non cito, consortium), polegającą na uprawnieniu kilku właścicieli w równej mierze do tej samej 
rzeczy. Cechą charakterystyczną takiej wspólnoty było to, że jej uczestnicy nie mieli samodzielnych 
udziałów w majątku, ale każdy niezależnie od innych miał prawo rozporządzać całym majątkiem. 
W. Osuchowski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1986, s. 258; R. Taubenschlag, Rzymskie prawo 
prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955, s. 263; K. Kolańczyk, Prawo Rzymskie, Warszawa 
1986, s. 290–293.

5 Złagodzeniem  zasady  suprficies solo cedit  stało  się  ustanawianie  tzw.  prawa  powierzchni 
superficies, które było prawem rzeczowym, dziedzicznym i zbywalnym. Było to prawo do korzystania 
z budynku wzniesionego na cudzym gruncie za opłatą czynszową (solarium). Prawo rzymskie znało 
także „prawo mieszkania” w budynku lub w jego części (lokalu), które jednak nie stanowiło prawa 
własności, ale służebność osobistą mieszkania. Z.K. Nowakowski, [w:] System pr. cyw., t. II, Ossoli-
neum 1977, s. 435.
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jedynczych piętrach budynku6. Podaje się również, że nawet w samym Rzymie 
w pobliżu Forum Romanum, też sporadycznie występowała taka forma własno-
ści7.

Od średniowiecza8 aż do przełomu XVIII i XIX w.9, w krajach europejskich 
dominowały systemy prawa zwyczajowego. Był to okres zmian gospodarczych, 
intelektualnych i politycznych. Społeczeństwa europejskie przeszły w tym czasie 
od  stosunków  feudalnych do początków kapitalizmu. Ponieważ obok  istnieją-
cego prawa zwyczajowego zachodziły szybkie zmiany w stosunkach produkcji, 
w organizacji ustrojów miejskich i wiejskich, jak też w stosunkach własnościo-
wych, powstawały nowe zwyczaje, tworząc wciąż zmieniającą się mozaikę praw. 
Państwo aprobowało te zmiany poprzez orzecznictwo czy też akty prawne obej-
mujące zwykle indywidualne sytuacje prawne10. 

W szczególności rozwój miast przyczynił się do ograniczeń zasady superfi-
cies solo cedit na rzecz nabywania przez osoby fizyczne odrębnej własności bu-
dynków czy też ich części. Przedmiotem odrębnej własności stawały się wtedy 
nie tylko poszczególne lokale, ale nawet pojedyncze izby11. W ciasnych, średnio-
wiecznych  miastach,  możliwość  nabycia  części  budynku  przeznaczanego  na 
mieszkanie czy też warsztat stała się koniecznością. Nawet bogaci obywatele nie 
mogli pozwolić sobie na posiadanie własnych domów i musieli dzielić je z inny-
mi. Problemy związane z niedostatkiem miejsca, rozwiązywano budując wielo-
piętrowe kamienice, w których każdy z mieszkańców12 posiadał prawo własno-
ści do jednego mieszkania13. Własność piętra, mieszkania czy też pojedynczego 
pokoju stała się w tym okresie powszechna w różnych częściach Europy, szcze-
gólnie jednak intensywnie występowała we Francji14. Wymienione okoliczności 

6 R. Taubenschlag, Rzymskie prawo, s. 350. 
7 I. Szymczak, Wspólnota mieszkaniowa, Warszawa 2014, s. 33.
8 W aspekcie rozwoju dziejów prawa, przyjmuje się, iż czas dominacji prawa zwyczajowego roz-

począł się pomiędzy końcem IX a połową X w. Związany był on z okresem rozpadania się państwa 
stworzonego przez Karola Wielkiego i zanikania wprowadzonego przez niego porządku prawnego. 
Równocześnie w krajach, które nie były objęte organizacją państwową stworzoną przez Karola Wiel-
kiego, czy też w krajach, gdzie nie przenikały wpływy prawa rzymskiego lub bizantyjskiego, obowią-
zywało jedynie prawo zwyczajowe.

9 W tym też okresie myśl o potrzebie powszechności i jednolitości prawa na obszarze państwa 
zdobyła pierwszoplanowe znaczenie i doprowadziła do powstania pierwszych wielkich kodyfikacji.

10 S. Grzybowski, Dzieje prawa, Ossolineum 1981, s. 103–104.
11 R. Strzelczyk, Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2010, s. 36–37; L. Myczkowski, Wła-

sność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce, Warszawa 2000, s. 162.
12 Wraz z rodziną.
13 W. Kalinowski, W. Siemiński, Wspólnoty mieszkaniowe – poradnik, Kraków 1997, s. 1.
14 Własność odrębnej części budynku, jak też mieszkania, szczególnie rozpowszechniła się w takich 

miastach jak Nantes, Saint Malo, Caen, Rouen, Rennes i Grenoble. Przykładowo w Rennes po pożarze 
miasta w 1720 r., jego odbudowa nastąpiła w całości w nowym systemie – szerszych ulic oraz wieloro-
dzinnych budynków, w których własność każdego mieszkania przysługiwała innej osobie. Własność 
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spowodowały zatem, iż to właśnie prawom feudalnym instytucja odrębnej wła-
sności lokalu zawdzięcza początki swojego rozkwitu15. Zasady funkcjonowania 
odrębnych części budynku i mieszkań były jednak w tym czasie oparte przede 
wszystkim na tradycji, a nie na regulacjach prawnych. Sama konstrukcja obej-
mowała  już  jednak  istnienie  nieruchomości  wspólnej  właścicieli  lokali  (części 
budynku).  Jak  się  bowiem  podnosi16,  to  właśnie  spory  dotyczące  podmiotów 
odpowiedzialnych za naprawy i utrzymanie części wspólnych doprowadziły do 
osłabienia popularności tej instytucji. Z tego też powodu zaczęto coraz częściej 
zastępować odrębną własność lokali słabszymi formami korzystania z rzeczy, co 
ostatecznie doprowadziło do zaniku tej instytucji i pominięcia jej w wielkich ko-
dyfikacjach XVIII i XIX w.17 

W omawianym okresie, na ziemiach polskich instytucja taka nie występowa-
ła. Związane było to z  tym, że w dawnym prawie polskim obowiązywała reguła 
superficies solo cedit, choć wyraźnie nie została ona nigdzie wyrażona18. Śledząc 
dzieje prawa polskiego  tego okresu warto  jednak podkreślić,  iż w szczególności 
XVIII w. otworzył konstytucyjną problematykę prawa własności. Ustawa Rządowa 
z 3.3.1791 r. i Prawo o miastach z 18.4.1791 r. stanowiące integralną część Ustawy 
Rządowej  wprowadzały  gwarancję  własności  dóbr  pozostających  w  posiada-
niu  mieszczan,  stanowiąc  burżuazyjny  postęp.  Późniejsze  Prawa  Kardynalne 
z Grodna19 podtrzymały z pewnymi modyfikacjami prawa mieszczan. Był to li-
czący się wkład konstytucjonalizmu szlacheckiej Rzeczpospolitej w problematykę 
własności, poprzez zaakcentowanie kwestii własności, jako jednego z trwałych od 
XVIII w., podstawowych elementów ustaw konstytucyjnych20.

II. Okres zaniku instytucji odrębnej własności lokalu  
– XIX w.

Jak wspomniano, okres wielkich kodyfikacji usankcjonował zanik instytucji 
odrębnej własności lokalu. Wiązało się to przede wszystkim ze złymi doświad-
czeniami  związanymi  z  tą  formą  własności,  brakiem  zasad  dotyczących  praw 

jednego pokoju występowała powszechnie w takich miastach jak Orlean i Paryż. A. Ferrer, K. Stecher, 
Law, 1967, s. 18; J. Leyser, Ownership of flats – A Comparative Study, Int’l and Comp. L.Q, 1958, s. 33.

15 R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2011, s. 47.
16 A. Farrer, K. Stecher, Law, s. 23.
17 K. Koranyi, Powszechna historia prawa, Warszawa 1976, s. 14–15.
18 Za obowiązującą przyjmowano zasadę, że owoc idzie za rzeczą ważniejszą, a w związku z tym 

zasiewy przypadały właścicielowi gruntu, chyba, że inaczej zadecydowano na podstawie osobnej 
umowy. Ta sama zasada obowiązywała też, co do budynków. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, 
t. II, Lwów 1911, s. 186–187.

19 Konstytucje Grodzieńskie uchwalone na sejmie w dniach 17.7.–23.11.1793 r.
20 A. Sylwestrzak, Prawo własności w konstytucjonalizmie polskim, CPH 2013, Nr 2, s. 335.
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i obowiązków właścicieli części budynku, w szczególności w odniesieniu do czę-
ści wspólnych. Zauważyć jednak należy, iż nieformalnie instytucja ta występo-
wała również w XIX w., szczególnie wśród biedniejszych mieszczan, w wielu kra-
jach Europy21. Po raz pierwszy pojawiła się ona również na obszarze obecnego 
państwa polskiego. Na XIX w. nie sposób jednak patrzeć jedynie przez pryzmat 
początków instytucjonalizacji odrębnej własności lokalu na obszarach obecne-
go państwa polskiego. Przyniósł on bowiem, co jest istotne, kolejny etap w roz-
woju polskiego konstytucjonalizmu, z punktu widzenia ewolucji prawa własno-
ści22.  Wracając  jednak  do  kwestii  zaniku  instytucji  odrębnej  własności  lokalu 
w Europie i pojawienia się jej na obszarze obecnego państwa polskiego, zauwa-
żyć można,  iż było  to związane z  tym, że wielkie kodyfikacje powstałe w  tym 
okresie obowiązywały też na terenach obecnej Polski. Wynikało to z faktu, iż od 
II poł. XVIII w., terytorium Rzeczpospolitej Polskiej było stopniowo rozdzielane 
pomiędzy trzy zaborcze państwa ościenne: Austrię, Prusy i Rosję, a po ostatnim 
z trzech rozbiorów nastąpił 123-letni okres braku państwowości polskiej, który 
trwał aż do 1918 r. W okresie zaborów istniały zatem na terenach wchodzących 
obecnie w skład państwa polskiego cztery zasadnicze obszary prawne. 

Dawne  Królestwo  Kongresowe  (województwa  centralne)  stanowiło  obszar 
prawa  francusko-polskiego.  Obowiązywał  tu  Kodeks  Napoleona23  wraz  z  czę-

21 Instytucja odrębnej własności lokali istniała nieformalnie na terenie Austrii, Niemiec i Szwajcarii 
od XII w., do ok. 1900 r., A. Ferrer, K. Stecher, Law, s. 20.

22 Opierał się on na kilku aktach prawnych, bardzo różnych z ustrojowego punktu widzenia. Ustawa 
Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 22.7.1807 r., regulacje prawa własności pozostawiała usta-
wodawstwu zwykłemu. Przepis art. 69 głosił, iż Kodeks Napoleona będzie prawem cywilnym Księstwa 
Warszawskiego, który to ujmował prawo własności w najszerszej formie stanowiącej reminiscencje 
doktryny prawa rzymskiego. Konstytucja Królestwa Polskiego z 27.11.1815 r., przyjęła formułę wła-
sności, jako instytucji świętej i nietykalnej podlegającej nadzwyczajnej ochronie. Treść art. 26 głosiła, 
iż: „Ktokolwiek nachodzi cudzą własność, za gwałciciela bezpieczeństwa publicznego uważanym i jako 
taki karanym będzie”. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 15.7.–11.9.1818 r., nadana 
przez trzech monarchów, wypowiadała się w sprawach własności jedynie w odniesieniu do rolników, 
a następna Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 29.7.1833 r., koncentrowała się przede wszystkim 
na zmianach politycznych. Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego z 26.2.1832 r., nadany przez 
Mikołaja I traktował własność za świętą i nietykalną zarówno w odniesieniu do osób pojedynczych, jak 
i stowarzyszeń. Dodatkowo gwarantował pełną ochronę prawną własności nieruchomości, a ponadto 
dawał rękojmię poszanowania funduszów duchowieństwa rzymsko-katolickiego i grecko-unickiego, 
jako własności ogólnej i nietykalnej. Stan taki przetrwał do klęski powstania styczniowego i likwidacji 
polskiej autonomii. Wszystkie rozwiązania konstytucyjne z punktu widzenia prawa własności łączył 
program powolnego kształtowania kapitalistycznej rzeczywistości na ziemiach polskich. A. Sylwestrzak, 
Prawo własności, s. 335–336.

23 Code Civil des Français z 21.3.1804 r., który w 1807 otrzymał nazwę Kodeksu Napoleona (Code 
Napoleon). Od 1870 nosił nazwę Code Civil. Wprowadzony do Księstwa Warszawskiego dekretem 
z 27.1.1818 r. Dekretem z 9.6.1810 r. rozciągnięty został na 4 departamenty przyłączone do Księstwa 
Warszawskiego na mocy traktatu wiedeńskiego. Obowiązywał on również w dobie napoleońskiej 
w Wolnym Mieście Gdańsku, a w latach 1815–1846 także w Wolnym Mieście Krakowie, a potem 
w Królestwie Polskim.

§ 1. Rys historyczny instytucji odrębnej własności lokalu
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ściowymi kodyfikacjami polskimi z 1818 r. i 1825 r. oraz prawem o małżeństwie 
z  1836  r.24  Dawny  zabór  pruski  (województwa  zachodnie  i  północne)  objęty 
był obszarem prawa niemieckiego. Obowiązywał  tu kodeks cywilny niemiecki 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  z  1896  r.,  z  mocą  obowiązującą  od  1.1.1900  r. 
Zabór austryjacki (województwa południowe) objęty był prawem austryjackim, 
unormowanym  w  austryjackim  kodeksie  cywilnym  Allgemeines Bürgerliches 
Besetsbuch  (ABGB)  z  1811  r.25  Natomiast  tereny  na  wschód  od  Królestwa 
Kongresowego podlegały oddziaływaniu prawa rosyjskiego. Obowiązywało tam 
prawo cywilne rosyjskie skodyfikowane w Tomie X części  I  tzw. Zwodu Praw, 
wydanym  w  latach  1832–1833  (Zwod  Praw  Cesarstwa  Rosyjskiego  –  Zwod 
Zakonow). 

Ta mozaika praw powodowała, że różnie kształtowało się prawo własności, 
przedmiot tego prawa,  jak też prawa i obowiązki właścicieli, a co za tym idzie 
również współwłaścicieli. W zależności  też od obowiązującego na poszczegól-
nych  terenach prawa, występowała  tam  lub nie,  instytucja odrębnej własności 
części budynku (lokalu).

Zaistniała  ona  z  pewnością  na  obszarach  Królestwa  Kongresowego,  gdzie 
obowiązywał  Kodeks  Napoleona  z  1804  r.,  który  był  klasycznym  wytworem 
ustroju kapitalistycznego. Kodeks ten, ujmował prawa właściciela w najszerszej 
formie, stanowiącej reminiscencję doktryny prawa rzymskiego26 ujmującej wła-
sność jako prawo absolutne27. Prawo własności, zostało zatem ujęte w KN jako 

24 Kodeks Napoleona obowiązywał w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązaniowego i spadkowego 
(księga II i III). W zakresie prawa osobowego i familijnego, księga I oraz tytuł V księgi III Kodeksu 
Napoleona zostały zastąpione przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1.6.1825 r., z wyjątkiem 
prawa małżeńskiego osobowego, które to prawo zostało unormowane przez prawo o małżeństwie 
z 24.6.1836 r., narzuconym przez cara Mikołaja I po upadku powstania listopadowego. Dodatkowo obo-
wiązywało prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach z 26.4.1818 r. 
oraz prawo o przywilejach i hipotekach z 13.6.1825 r.

25 Allgemeines Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer de Österreichischen Monarchie. 
Zmiany w austryjackim kodeksie cywilnym wprowadzono trzema nowelami z 1914, 1915 oraz z 1916 r.

26 P. Święcicka-Wystrychowska, Kodeks Napoleona a prawo rzymskie, KPP 2004, z. 4, s. 1108–1113.
27 Nauka prawa rzymskiego dotycząca nieograniczonego prawa własności stanowiła jedną z zasad 

sformułowanych w Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 r., które znalazły swoje odbicie 
w regulacjach dotyczących własności, zawartych w KN. W myśl art. 17 Deklaracji „Własność jest 
prawem świętym i nietykalnym. Nikt nie może być go pozbawionym z wyjątkiem wypadku, gdy tego 
wymaga w sposób oczywisty konieczność publiczna uznawana przez prawo, wszelako pod warunkiem 
słusznego i z góry wypłaconego odszkodowania”. K. Sójka-Zielińska wskazuje, że najpełniej trzy pod-
stawowe założenia K.N., można zobrazować słowami J.J. Cambacérésa, twórcy pierwszych projektów 
porewolucyjnych kodyfikacji, który wskazał, że: „Trzy rzeczy są potrzebne i wystarczające człowiekowi 
w społeczeństwie: być panem osoby swojej i posiadać majątek, aby czynić zadość potrzebom swoim, 
móc rozporządzać gwoli własnej największej korzyści osobą swoją i majątkiem. Tak tedy wszystkie 
prawa cywilne sprowadzają się do praw wolności, własności i zawierania umów”. K. Sójka-Zielińska, 
Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Ossolineum 2000, s. 60.
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prawo korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi w sposób najbezwzględniej-
szy, a jedyne ograniczenia własności ujmowane jako czynnik „zewnętrzny” mia-
ły najczęściej charakter publiczno-prawny28. 

Kodeks  Napoleona  przejął  zasadę  superficies solo cedit29,  przy  czym,  od-
miennie  jednak niż w prawie rzymskim, dopuszczał  istnienie wyjątków od tej 
zasady  w  postaci  ustanawiania  odrębnej  od  gruntu  własności  budynków  oraz 
ich części (piętra)30. Regulacje te wprowadzone zostały pod wpływem praw lo-
kalnych  Grenoble  i  Rennes,  stosujących  je  już  w  XVIII  w.  Możliwość  istnie-
nia  wyjątków  od  zasady  superficies solo cedit  wyrażona  została  w  KN  już  po-
przez samo określenie natury budynku, zakładając w treści art. 518, że grunta 
i budynki są z natury swej nieruchomością31, i dając temu równocześnie wyraz 
w treści art. 664 odnośnie części budynków. Równocześnie możliwość nabycia 
własności części budynku wynikała też z treści art. 553 KN32. Zauważyć jednak 
należy, że w związku z tym, że zarówno sam budynek, jak i część budynku mo-
gła stanowić odrębną własność, regulacje KN kształtując wyjątek od zasady su-
perficies solo cedit, uznawały prawo do posiadania własności piętra budynku jak 
też do posiadania własności budynku jako prawo odrębne od własności gruntu, 
na którym budynek był usadowiony. W związku z powyższym możliwe było za-
istnienie sytuacji, w której właścicielem budynku mógł być ktoś inny niż właści-
ciel gruntu, a budynek stanowił odrębną nieruchomość (tzw. prawo powierzch-
ni33), przy czym prawo własności budynku było tego samego rodzaju co prawo 
własności gruntu, prawo zaś własności gruntu pod budynkiem pozostawało cał-
kowicie „wyjałowione”34. Prawo powierzchni istniało jako prawo rzeczowe, tak 
jak i prawo własności gruntu. Na podstawie art. 664 KN, dokonywano podziału  

28 A. Stelmachowski, [w:] T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, War-
szawa 2007, s. 93. Zgodnie z art. 544 KN „Własność jest to prawo korzystania z rzeczy i rozporządzania 
niemi w sposób najbezwzględniejszy, byleby nie czyniono z nich użytku przez ustawy lub urządzenia 
zabronionego”. Z kolei art. 545 KN brzmiał: „Nikt nie może być zmuszonym do odstąpienia swojej 
własności, wyjąwszy na użytek publiczny, i to za słusznem i uprzednim wynagrodzeniem”. Przepisy 
Kodeksu Napoleona cytowane według wydania: Z. Łaczyński (oprac.), Prawo cywilne obowiązujące 
w województwach centralnych, Warszawa 1937.

29 Treść art. 553 KN brzmiała „Własność ziemi pociąga za sobą własność powierzchni i wnętrza”. 
Dodatkowo zasada superficies solo cedit wybrzmiewa z treści art. 551–555 KN.

30 Tak SN w wyr. z 6.11.1956 r., I Cr 666/55, OSPiKA 1957, Nr 1, poz. 7.
31 Zgodnie z art. 519 KN, nieruchomościami ze swej natury były też wiatraki lub młyny wodne, 

umocowane na palach i stanowiące część budynku. 
32 W myśl tego przepisu „Wszelkie budowania, sadzenia i roboty na powierzchni lub we wnętrzu 

ziemi poczytuje się za dokonane przez właściciela jego nakładem i za należące do niego, jeżeli prze-
ciwny stan rzeczy nie jest dowiedziony; co wszakże nie ubliża prawu własności, jakżeby trzeci nabył 
lub mógł nabyć przez przedawnienie, czy to do podziemia pod cudzym budynkiem, czy też do innej 
jakiej części budynku”.

33 Prawo własności budynku lub jego części na gruncie stanowiącym własność innego podmiotu.
34 Zob. wyr. SN z 20.1.1970 r., III CRN 476/69, OSNCP 1970, Nr 9, poz. 162.

§ 1. Rys historyczny instytucji odrębnej własności lokalu
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budynku „bez reszty”, gdzie niepodzielne przynależności mieszkań (grunt, fun-
dament,  schody,  dach  itd.)  przez  czas  istnienia  budynku  miały  charakter  słu-
żebności ustanowionych dla mieszkań, przy równoczesnym pozostawieniu nie-
których  elementów  we  współwłasności  przymusowej  właścicieli  (np.  murów 
działowych)35. W myśl art. 544 i 546 KN, każdy z właścicieli piętra, mógł korzy-
stać  i  rozporządzać swoją własnością w sposób najbezwzględniejszy oraz miał 
prawo do wszystkiego co rzecz wydawała, jak też do tego co się z nią dodatko-
wo łączyło naturalnie bądź sztucznie (tzw. prawo przybycia). Kwestie obciążeń 
właścicieli części budynku regulował natomiast art. 664 KN. Zgodnie z treścią 
tego przepisu: „Gdy różne piętra domu należą do różnych właścicieli, a  tytuły 
własności nie urządzają sposobu napraw i odbudowań, te dopełnione być winny 
w sposób następujący: Mury główne i dach są ciężarem wszystkich właścicieli, 
każdego w stosunku wartości pietra, które do niego należy. Właściciel każdego 
piętra daje podłogę, po której chodzi. Właściciel pierwszego piętra daje  scho-
dy  do  niego  prowadzące;  właściciel  drugiego  piętra  daje  schody,  prowadzące 
do niego, poczynając od pierwszego piętra i tak dalej”. Przyjmowano przy tym, 
że do tak ukształtowanej własności i jej przynależności niepodzielnej nie może 
mieć zastosowania ani art. 815 KN, ani żaden inny z przepisów prawa dotyczący 
wyjścia z niepodzielności. 

Podkreślić  w  tym  miejscu  można,  że  prawo  własności  budynków  lub  czę-
ści budynków nabyte w czasie obowiązywania KN istnieje nadal, bowiem utrzy-
mane ono zostało w mocy przez art. XXVI dekretu z 11.10.1946 r. – Przepisy 
wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych36,  jak również 
przez art. XXXVII ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cy-
wilny37,  zgodnie  z  zasadą  ochrony  praw  nabytych.  Powstała  za  czasu  obowią-
zywania KN własność budynków czy też części budynków (pięter)  istnieje za-
tem nadal. W związku z powyższym, właściciel gruntu, na którym wzniesiony 
jest budynek, którego własność nabył inny podmiot za czasów obowiązywania 
KN, nie może żądać wydania mu budynku. Ze względu na wyjałowienie prawa 
własności gruntu pod budynkiem nie może też żądać wydania tej części grun-
tu,  która  znajduje  się  pod  budynkiem.  W  sytuacji  roszczenia  windykacyjne-
go co do gruntu, na którym taki budynek byłby usadowiony,  roszczenie  takie 
w świetle orzecznictwa nie mogłoby odnieść skutku nawet do reszty gruntu, bo-
wiem uwzględnieniu powództwa w tym zakresie stałby na przeszkodzie przepis 
art. 5 KC.

35 Ten rodzaj współwłasności, został w Kodeksie Napoleona wymieniony obok współwłasności 
zwykłej ułamkowej, a nie w jej ramach. 

36 Dz.U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321.
37 Dz.U. z 1946 r. Nr 16, poz. 94.
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Równocześnie,  skutkiem  istnienia  w  obecnym  stanie  prawnym  odrębnej 
własności  budynków  lub  ich  części  nabytych  za  czasów  obowiązywania  KN, 
jest dopuszczalność założenia księgi wieczystej dla takich nieruchomości, czy-
li  zarówno  dla  nieruchomości  stanowiącej  budynek,  jak  też  dla  nieruchomo-
ści stanowiącej część (piętro) budynku. W judykaturze podkreśla się jednak, iż 
z uwagi na to, że obowiązujące przepisy nie przewidują odrębnej własności pię-
tra, a odrębna własność budynków ustanawiana na podstawie przepisów szcze-
gólnych  jest  prawem  związanym  z  określonym  prawem  rzeczowym  na  nieru-
chomości gruntowej, należy do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla 
własności powstałej pod rządami KN, stosować ostrożnie analogie do przepisów 
dotyczących zakładania i prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości bu-
dynkowej jako prawa związanego z nieruchomością gruntową38.

Na obszarze zaboru austryjackiego obowiązywał pochodzący z 1811 r.  au-
stryjacki kodeks cywilny (ABGB). Nie był to jednak kodeks liberalnego kapita-
lizmu. Z jednej strony, reformował prawo cywilne przystosowując je do rozwoju 
stosunków kapitalistycznych, z drugiej strony zawierał wiele cech pozostałości 
feudalnych39. W odniesieniu do kwestii  formuły własności,  regulacje  tego ko-
deksu zbliżone były jednak do KN.

Przepisy  obowiązujące  na  terenach  dawnego  zaboru  austryjackiego  nie 
przewidywały  jednak  tworzenia  odrębnej  własności  części  budynków.  ABGB 
nie  zawierał  żadnych  przepisów  dotyczących  odrębnej  własności  lokalu40. 
Niedopuszczalność  dzielenia  budynków  czy  też  rozdrabniania  budynków  po-
dzielonych, wynikała też z ustawy z 30.3.1872 r. o dzieleniu budynków na czę-
ści fizyczne41. Brak regulacji kodeksowej oraz zakaz wynikający z ustawy o dzie-
leniu budynków na części  fizyczne, powodował brak możliwości ustanawiania 
odrębnej własności lokali, ale nie wpływał na istniejące już wyodrębnione wcze-
śniej, które zachowały swój byt prawny i mogły zostać wpisane do ksiąg publicz-
nych. Przy czym, wydzielone wcześniej części budynków podlegały regulacji § 3 
ustawy o dzieleniu budynków, zgodnie z którym, skupienie w jednej osobie wła-
sności wydzielonych wcześniej części budynku powodowało ex lege ich scalenie. 
Połączonych części nie wolno było powtórnie rozłączyć i łącznie podlegały ob-
rotowi i egzekucji. Rozwiązanie to w wyraźny sposób odzwierciedlało niechętny 
stosunek ustawodawcy austryjackiego do instytucji odrębnej własności lokalu.

Równie niechętnie odnosił się do tej instytucji ustawodawca niemiecki. Na 
terenie zaboru pruskiego, po wejściu w życie Kodeksu cywilnego niemieckiego 

38 Tak SN w uchw. z 29.12.1995 r. III CZP 181/95, OSNC 1996, Nr 4, poz. 50.
39 S. Grzybowski, Dzieje prawa, s. 202.
40 W treści przepisów § 521–522 regulował jedynie służebność mieszkania. 
41 Ustawa z 30.3.1872 r. o dzieleniu budynków na części fizyczne, Dz.U. p. austr., Nr 50. R. Strzelczyk 

wskazuje, że była to ustawa z 1879 r. Zob. R. Strzelczyk, Prawo obrotu, s. 43. 

§ 1. Rys historyczny instytucji odrębnej własności lokalu
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z  1896  r.42  (BGB)  nie  istniała  możliwość  ustanawiania  odrębnej  własności  lo-
kali.  Tym  samym  tradycja  odrębnej  własności  części  budynku  (lokalu,  piętra) 
sięgająca  w  Niemczech  praw  germańskich  nie  została  w  BGB  uwzględniona. 
Zakaz  ustanawiania  odrębnej  własności  lokali  (a  dokładniej  własności  pięter 
tzw.  Stockwerkseigentum)  wynikał  z  §  93  BGB  w  zw.  z  art.  182  ustawy  wpro-
wadzającej  kodeks  cywilny  niemiecki  (EGBGB).  Uzasadniano  to  m.in.  złymi 
doświadczeniami związanymi z  funkcjonowaniem tej  formy własności. Domy, 
w których wyodrębniono własność  lokali nazywano „Streithäuser”, czyli domy 
sporu43. Niechęć ustawodawcy niemieckiego do dzielenia budynków zaowoco-
wała nie tylko wprowadzeniem zakazu nabywania części budynków w ramach 
prawa własności, ale i również w ramach prawa zabudowy44. W BGB znana była 
jednak konstrukcja współwłasności szczególnego rodzaju (§ 1010) dopuszcza-
jąca  ukształtowanie  zarządu  i  użytkowania  nieruchomości  w  taki  sposób,  aby 
każdemu ze współwłaścicieli przysługiwało prawo do samodzielnego korzysta-
nia  z  konkretnej  części  nieruchomości,  np.  lokalu45.  Zgodnie  z  treścią  §  1010 
BGB, dopuszczalne było też umowne wyłączenie roszczeń o zniesienie współ-
własności nieruchomości, które mogło przybierać postać czasową lub wieczystą. 
Wpis takiej umowy do księgi wieczystej wywoływał skutek w postaci obciążenia 
poszczególnych udziałów w sposób określony w umowie, tworząc trwały zwią-
zek pomiędzy udziałem i związaną z nim częścią budynku, np. lokalem. Zbycie 
udziału pociągało za sobą zbycie prawa do wyłącznego korzystania z danego lo-
kalu.  Z  tego  powodu  instytucję  tę  nazywano  niekiedy  mianem  „niewłaściwej 
własności lokalu”46.

Na terenie na wschód od Królestwa Kongresowego, który podlegał oddzia-
ływaniu prawa rosyjskiego (Zwod Zakonow) również nie było możliwości usta-
nawiania  prawa  odrębnej  własności  części  budynków.  Przepis  1396  Tomu  X, 

42 Kodeks ten wszedł w życie 1.1.1900 r. Twórcy niemieckiego kodeksu cywilnego uznali, że nie jest 
możliwe stworzenie takiej instytucji, która łączy w sobie dwa przeciwstawne założenia: współwłasność, 
która nie daje bezpośredniego władztwa nad rzeczą i prawo własności,  jako „bardziej intensywne 
prawo rzeczowe”, które zapewnia wyłączne władztwo nad konkretną częścią rzeczy. Zob. J. Skąpski, 
Własność lokali. Kilka refleksji na temat ustawy z 1994 r., [w:] A. Oleszko (red.), Obrót nieruchomo-
ściami w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 194.

43 J. Pisuliński, [w:] E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 
2013, s. 723 przyp. 21.

44 Zakaz nabywania własności mieszkań został zawarty w § 1 rozporządzenia z 15.1.1919 r. o prawie 
zabudowy. Lukę wynikającą z braku instytucji odrębnej własności lokalu wypełniała w prawie nie-
mieckim możliwość ustanowienia na całym budynku lub jego części ograniczonej służebności osobistej 
polegającej na prawie zamieszkiwania (§ 1090–1093 BGB). Z. Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący 
na ziemiach zachodnich Rzeczpospolitej Polskiej, Poznań 1933, s. 495–496.

45 Ta właśnie konstrukcja stała się kanwą instytucji odrębnej własności lokalu, przyjętej w XX w., 
w treści niemieckiej ustawy o własności lokali z 1951 r.

46 R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, s. 48.
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cz. I Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego zakazywał i to pod rygorem nieważno-
ści „rozdrabniania przez sprzedaż” majątków takich jak: fabryki, sklepy i inne. 
W  przepisie  tym  nie  sformułowano  expressis verbis  zakazu  dzielenia  budyn-
ków, jednak przyjmowano, iż przepis ten stanowi przeszkodę do dokonywania 
podziału  budynków  w  drodze  czynności  prawnych.  Jedynym  wyjątkiem  było 
dokonywanie  podziału  nieruchomości  w  drodze  eksdywizji  (znanej  w  prawie 
polskim  jako  potioritas).  Eksdywizja,  była  to  nazwa  postępowania  sądowego, 
polegającego na wydzielaniu z nieruchomości dłużnika pomiędzy jego wierzy-
cieli części tej nieruchomości w naturze, co powodowało, iż budynki posiadano 
podzielnie47. 

Poza obszarami, na których obowiązywał Kodeks Napoleona, ustanawianie 
odrębnej własności  lokali właściwie zatem nie występowało. Przepisy obowią-
zujące na obszarach zaboru pruskiego czy też austryjackiego nie tyle nie regu-
lowały,  ale  wręcz  zakazywały  ustanawiania  odrębnej  własności  części  budyn-
ków. Wyraźny zakaz ustanawiania nowych praw do lokali lub pięter znajdował 
się  również w kodeksie  cywilnym szwajcarskim. Związane  to było  z  szerokim 
zastosowaniem  w  tym  okresie  zasady  superficies solo cedit  oraz  niechęcią  do-
puszczenia istnienia instytucji, która w praktyce rodziła wiele konfliktów. Prawa 
feudalne, którym odrębna własność lokalu zawdzięczała swój rozkwit, nie wy-
kształciły bowiem przejrzystej koncepcji dzielenia budynków, a możliwość wy-
dzielania jako odrębnej własności poszczególnych izb prowadziła do wielu spo-
rów, w tym także sądowych. Odcięcie się od konfliktogennej instytucji odrębnej 
własności lokalu możliwe też było w związku z rozwojem bezpiecznej rozbudo-
wy miast poza granice fortyfikacji, co zapobiegało konieczności „walki” o każdy 
metr budynków znajdujących się w granicach murów obronnych miast. Wielkie 
kodyfikacje  XVIII  i  XIX  w.,  hołdowały  zatem  uporządkowanym  instytucjom 
prawa rzymskiego, w tym też zasadzie superficies solo cedit odcinając się od śre-
dniowiecznej praktyki. Stanowiło to także odbicie poglądów ówczesnych roma-
nistów, którzy uznawali instytucję odrębnej własności lokalu za niemożliwą do 
przyjęcia zarówno z przyczyn prawnych, jak i fizycznych48.

47 Podział taki dopełniały sądy eksdywizorskie. W województwach zachodnich (zapadnych gu-
biernjach) skutki eksdywizji łagodzono przez wprowadzenie w 1848 r. zakazu dalszego rozdrabniania 
udziałów w domach posiadanych podzielnie oraz zakazu sprzedaży tych udziałów osobom innym niż 
pozostali współwłaściciele. R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, s. 49.

48 Z. Radwański, Funkcja społeczna, s. 43 wraz z powołaną tam literaturą; R. Strzelczyk, Prawo 
nieruchomości, s. 49–50.

§ 1. Rys historyczny instytucji odrębnej własności lokalu
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III. Renesans instytucji odrębnej własności lokalu – XX w.
Po  I  wojnie  światowej,  ze  względu  na  duże  zniszczenia  wojenne,  wyso-

kie koszty budowy i dużą ilość osób pozbawionych mieszkań, w wielu krajach 
Europy  ponownie  zwrócono  uwagę  na  instytucję  odrębnej  własności  lokalu. 
Zaczęto  ją wykorzystywać w praktyce, pomimo braku odpowiednich regulacji 
prawnych. Równocześnie, w wielu krajach masowa migracja niezamożnej lud-
ności wiejskiej do miast wymuszała rozwój taniego budownictwa mieszkanio-
wego. Pojawiły się więc problemy jego finansowania, które rozwiązywano przy 
pomocy  udzielanych  długoterminowych  kredytów  mieszkaniowych,  zabezpie-
czanych hipotecznie. Możliwość ich udzielenia związana była jednak z koniecz-
nością prawnego uregulowania instytucji odrębnej własności lokalu. Wymusiło 
to zatem wprowadzanie normatywnych rozwiązań, które nie tylko miały umoż-
liwić kreowanie prawa własności lokalu, ale też określić prawa i obowiązki wła-
ścicieli lokali, w szczególności dotyczące konfliktogennych części wspólnych49. 
Regulacje  takie  pojawiły  się  w  wielu  krajach,  przy  czym  nadmienić  trzeba,  że 
najbardziej  niechętni  tej  instytucji:  Niemcy,  Austria,  Niderlandy  i  Szwajcaria, 
dokonały instytucjonalizacji odrębnej własności lokalu dopiero po kolejnej fali 
zniszczeń, które przyniosła ze sobą II wojna światowa. 

W  okresie  międzywojennym  regulacje  odrębnej  własności  lokalu  powsta-
ły:  w  1924  r.  w  Belgii,  w  1927  r.  w  Rumunii50,  w  1929  r.  w  Grecji,  w  1933  r. 
w Bułgarii51, w 1934  r. w Polsce, na Węgrzech  i we Włoszech52, w 1938  r. we 
Francji53, a w 1939 r. w Hiszpanii54. 

Po II wojnie światowej, na terenie Austrii instytucjonalizacja odrębnej wła-
sności lokalu dokonana została dopiero w 1948 r.55 W 1951 r., w RFN wprowa-
dzono niemiecką ustawę o własności lokali56. Rok później, w 1952 r. uchwalo-

49 R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, s. 50–51; J. Van Weesep, The Creation of a New Housing 
Sector: Condominium In the United States, Housing Studies 1987, s. 123; J. Leyser, Ownership, s. 35.

50 Nowelizowana w 1968 r. 
51 Nowelizowana w 1951 r.
52 Nowelizowana w 1938 r., a następnie w 1952 r.
53 Francuska ustawa o własności lokali z 28.6.1938 r. W 1965 r. uchwalona została nowa ustawa 

o własności lokali z 10.7.1965 r. (La collectivité des copropriétaires Est constituée en un syndicate qui 
a la personnalité civile, Loi n˚65–557 du juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bis, 
zmieniona następnie przez Loi du 13 Aoŭt 1984 organisant la régime de la copropriété).

54 Ustawa ta została znowelizowana w 1960 r. 
55 Obecnie obowiązuje ustawa o własności lokali z 2002 r. (Bundesgesetz über das Wohnungse-

igentum, BGB1 z 2002 r., pos. 70 ze zm.). 
56 Niemiecka ustawa o własności lokali z 15.3.1951 r. (Gesetz über das Wohnungseigentum Und das 

DauerwohNrecht, BGB1 z 1951 r. Nr 13 ze zm.) znowelizowana w 2007 r. Nowela do ustawy o własności 
lokali z 26.3.2007 r. weszła w życie 1.7.2007 r. (Gesetze zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetz 
Und anderer Gesetze vom 26 Marz 2007, BGB1.I 2007, s. 370ff).
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ne  zostały  też  odpowiednie  regulacje  na  obszarze  Niderlandów.  W  Szwajcarii 
odrębna własność lokalu została wprowadzona do szwajcarskiego kodeksu cy-
wilnego57  dopiero  nowelą  z  19.12.1963  r.,  która  weszła  w  życie  1.1.1965  r.58 
Po  II  wojnie  światowej  wprowadzono  regulacje  tej  instytucji  również  w  in-
nych  państwach  Europy  i  tak  np.  w  ZSRR  w  1957,  w  Jugosławii  w  1959  r., 
w Czechosłowacji w 1966 r. W późniejszym okresie instytucja odrębnej własno-
ści  lokalu  stawała  się  coraz bardziej popularna,  co owocowało  jej unormowa-
niem czy też nowelizowaniem istniejących  już przepisów, w kolejnych krajach 
na całym świecie. Wśród ustaw, które zostały wprowadzone w ostatnim dwu-
dziestoleciu warto zwrócić uwagę na ustawę brytyjską z 2002 r.59, która wprowa-
dziła do systemów europejskich odmienny model struktury prawno-rzeczowej 
instytucji, występujący wcześniej w niektórych stanach na kontynencie amery-
kańskim. Jako jedno z ostatnich rozwiązań można też wskazać kształt instytucji 
odrębnej własności lokalu występujący w prawie czeskim, wprowadzony do cze-
skiego kodeksu cywilnego od 1.1.2014 r.60

Jak zostało wskazane, po II wojnie światowej instytucja odrębnej własności 
lokalu  stawała  się  coraz  bardziej  popularna  również  na  innych  kontynentach. 
Przykładowo,  na  kontynencie  amerykańskim  instytucja  ta  (condominium)61 
została  wprowadzona  w  latach  60.,  kiedy  to  Stany  Zjednoczone  zmagały  się 
z problemem braku mieszkań i wysokich cen nieruchomości. Wzorem regulacji 
wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych nie były jednak systemy europejskie, 
a  unormowania,  przyjęte  wcześniej  –  w  1951  r.62,  w  Puerto  Rico  (Horizontal 
Property Act)63. Regulacja ta została uznana w 1961 r. w Stanach Zjednoczonych 

57 Kodeks cywilny z 10.12.1907 r., który wszedł w życie 1.1.1912 r. (Zivilgesetzbuch).
58 Tytuł trzeci „Własność piętra” Stockwereigentum, art. 712a–712t ZGB.
59 The Commonhold and Leasehold Reform Act 2002, która weszła w życie w 27.9.2004 r., Com-

mencement No. 4 England Order 2004 SI 2004/1832.
60 Ustawa z 3.2.2012 r. – Kodeks cywilny, Predpis 89/2012 Sb. Uprzednio obowiązywała w prawie 

czeskim ustawa z 24.3.1994 r. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

61 Pojęcie „condominium” jest terminem prawnym używanym w Stanach Zjednoczonych i w więk-
szości prowincji Kanady. Równocześnie pojęcia tego używa się w literaturze angloamerykańskiej dla 
określenia instytucji odrębnej własności lokalu we wszystkich krajach na świecie. Niektóre też usta-
wodawstwa europejskie posługują się tą nazwą dla określenia instytucji odrębnej własności lokalu, 
np. kodeks cywilny włoski. Na świecie instytucja odrębnej własności lokalu występuje pod różnymi 
nazwami. Przykładowo: W Australii, Nowej Zelandii i Kolumbii Brazylijskiej znana jest pod pojęciem 
„Strata Title”. W Quebec stosowane jest pojęcie „Propriété indivis”, we Francji „copropriété”, w krajach 
latynoamerykańskich używa się pojęcia „propiedad horizontal”, w Republice Południowej Afryki 
„sectional title”.

62 Horizontal Property Act został znowelizowany w 1958 r. Ta właśnie znowelizowana wersja, 
stanowiła wzór dla regulacji wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. 

63 J.E. Cribbet, Condominium – Home Ownership for Megalopolis?, MICH.L.REV. 1963, s. 1213. 
Instytucja ta została wprowadzona w Puerto Rico również z uwagi na brak mieszkań oraz wysokie 
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Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu

i  wprowadzona  jako  National Hausing Act.  Początkowo  regulacje  ustawy 
obowiązywały  w  Arcanzas  i  na  Hawajach,  następnie  w  Arizonie,  Kentacky, 
Południowej Karolinie i Virginii. Do 1965 r. regulacje kształtujące condominium 
obowiązywały już w 43 stanach, a w 1969 r. Vermont stał się ostatnim stanem, 
który  je uchwalił64. W późniejszym okresie, National Hausing Act był noweli-
zowany w zróżnicowany  sposób w poszczególnych  stanach. Dlatego  też obec-
nie, w każdym ze stanów istnieją różniące się od siebie regulacje condominium. 
Konstrukcja odrębnej własności  lokalu występująca w Stanach Zjednoczonych 
oparta została początkowo, podobnie jak w systemach kontynentalnych, na po-
wiązaniu  ze  sobą  dwóch  praw:  prawa  do  jednostki  mieszkalnej  oraz  ułamko-
wego prawa własności w częściach wspólnych, do których zaliczano wszystkie 
obszary  (ziemie,  części  budynku,  urządzenia  np.  takie  jak  baseny),  pozostają-
ce poza granicami jednostek mieszkalnych65. Różnica polegała jednak na tym, 
że idea condominium oparta była na założeniu, iż właściciele mieszkań, którzy 
to równocześnie byli też współwłaścicielami nieruchomości wspólnej nie zarzą-
dzali nieruchomością wspólną w.l. Zasadą było zatem, iż nieograniczony zarząd 
nieruchomością  wspólną  w.l.  pełnił  wyspecjalizowany  podmiot,  a  właściciele 
lokali zobowiązani byli  jedynie do uiszczania odpowiednich kosztów. Przyjęty 
pierwotnie  kształt  instytucji  ulegał  pewnym  zmianom  w  poszczególnych  sta-
nach.  Przyjmowano  różne  modele  condominium.  W  jednym  z  takich  modeli 
własność nieruchomości wspólnej w.l. przynależała nie do właścicieli poszcze-
gólnych jednostek mieszkalnych, ale do odrębnego podmiotu prawa – korpora-
cji, gdzie właścicielom lokali jako członkom korporacji, przysługują odpowied-
nie w niej udziały. 

W systemach kontynentalnych konstrukcja prawno-rzeczowa, jak też zasa-
dy  funkcjonowania odrębnej własności  lokalu, co do zasady, są odmienne, od 
powyżej  wskazanego  modelu,  choć  nie  w  każdym  wypadku  tożsame.  Można 
wyróżnić  tu dwa podstawowe modele konstrukcji  instytucji odrębnej własno-
ści lokalu. W obydwu modelach instytucja ta oparta została na dwóch, powią-
zanych ze sobą prawach przysługujących jednemu podmiotowi – prawa do lo-
kalu oraz udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej właścicieli lokali. 
Różnica sprowadza się  jednak do określenia  rodzaju powiązania  tych praw ze 
sobą. W pierwszym z modeli, z prawem własności  lokalu związany jest udział 
we współwłasności nieruchomości wspólnej w.l. Do systemów opartych na ta-

koszty budownictwa. Nazwa ustawy – Horizontal Property Act – odzwierciedlała okoliczność, iż po 
raz pierwszy, w tych obszarach prawnych uznano za możliwe i dopuszczalne horyzontalne (poziome) 
dzielenie przestrzeni zajętej przez budynek.

64 J.E. Cribbet, Condominium, s. 1218; J. Van Weesep, The Creation, s. 126.
65 M. G. Lasner, No lawn to mow: co-ops, condominiums, and the resolution in collective home-

ownership in meropolitan America 1881–1973, 2007, s. 479.



15

kiej koncepcji należą przykładowo: prawo  francuskie  (art.  1 ust.  2  fr.WłLokU  
z 1965 r.), prawo greckie (art. 1002 grec. KC), prawo hiszpańskie (art. 396 hiszp. 
KC  oraz  art.  3  ustawy  o  własności  poziomej  z  1960  r.),  prawo  portugalskie 
(art. 1414 i nast. port. KC), prawo włoskie (art. 117 in principio wł. KC), prawo 
czeskie (§ 1166 cz. KC).

W drugim z modeli, prawem głównym jest udział w nieruchomości grun-
towej  lub  budynkowej,  z  którym  związane  zostaje  szczególne  prawo  rzeczo-
we  do  lokalu  (piętra)  przysługujące  współwłaścicielowi  tej  nieruchomości. 
W konstrukcji tej prawo do wyłącznego korzystania z określonego lokalu (pię-
tra) można uznać za emanację przysługującego współwłaścicielowi udziału we 
współwłasności gruntu lub budynku66. Do systemów opartych na koncepcji po-
wiązania  udziału  we  współwłasności  nieruchomości  ze  szczególnym  prawem 
rzeczowym  do  lokalu  należą:  prawo  niemieckie  (§  1  ust.  1–3  niem.  WłLokU 
z 1951 r.), prawo austryjackie (§ 2 ust. 1 austr. WłLokU z 2002 r.), prawo holen-
derskie (art. 5.106 ust. 3 hol. KC), prawo szwajcarskie (art. 712a ust. 1 i art. 712b 
szw. KC). Zauważyć jednak można, że wewnątrz tego modelu występują jednak 
pewne różnice dotyczące określenia prawa do lokalu przysługującego współwła-
ścicielowi  nieruchomości.  Przykładowo,  prawo  niemieckie  określa  uprawnie-
nie do lokalu jako własność prawdziwą (echte Eigentum). Instytucja „Własność 
mieszkania”  (Wohnungseigentum)  składa  się  z  dwóch  elementów  rzeczowych, 
czyli  udziału  we  współwłasności  nieruchomości  wspólnej  (Miteigentum)  oraz 
szczególnego rodzaju własności lokalu (Sondereigentum)67. W prawie szwajcar-
skim, prawo do lokalu ma postać „nieprawdziwej własności” bowiem występu-
je ono jako „prawo wyłącznego korzystania” (Sonderecht). Prawo do części bu-
dynku nie jest tu prawem własności do zamkniętej przestrzeni, lecz prawem do 
wyłącznego zarządzania tą przestrzenią, korzystania z niej oraz jej wyposażania.

Pewne  różnice  w  konstrukcji  (w  systemach  kontynentalnych)  dotyczą  też 
uznania, co wchodzi w skład nieruchomości wspólnej w.l. oraz co może stano-
wić przedmiot, odrębnego od nieruchomości gruntowej (czy też budynkowej), 
prawa własności albo przedmiot szczególnego prawa rzeczowego. W większości 
europejskich systemów prawnych uznaje się, że może to być jedynie lokal, choć 
ustanawianie odrębnej własności całych pięter dopuszcza prawo greckie, hisz-
pańskie, włoskie oraz szwajcarskie.

Odmienny model przyjęty został w Wielkiej Brytanii. Konstrukcja rzeczo-
wa  występująca  w  modelu  brytyjskim  nie  zawiera  bowiem  instytucji  nieru-

66 J. Pisuliński wskazuje, że konstrukcję tą można porównać do znanego prawu polskiemu podziału 
nieruchomości do używania między współwłaścicielami. Zob. J. Pisuliński, [w:] SPP, t. 3, Warszawa 
2013, s. 720.

67 D. Leesmeister, Materielles Liegenschaftsrecht im Grundbuchverfahren, Bielefeld 1993, s. 46–49.
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