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Zbiór orzeczeń

1.
Wyrok SN z 21.11.2003 r., V CK 16/03

Bezprawne uniemożliwienie wykonania zabiegu przerwania ciąży – w sytuacji określonej w art. 4a ust. 1 
pkt 3 ustawy z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-
rywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) – uprawnia kobietę do dochodzenia wyrównania szkody wynikłej 
z tego zdarzenia.

→.glosa krytyczna:.S. Rudnicki,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.21.listopada.2003.r.,.V.CK.16/03;
→ glosa aprobująca: T. Justyński,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.21.listopada.2003.r.,.V.CK.16/03;
→.glosa aprobująca:.M. Nesterowicz,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.21.listopada.2003.r.,.V.CK.16/03;
→.artykuł:.T. Justyński,.Wrongful.conception.w.prawie.polskim;
→.artykuł:.M. Wild,.Roszczenia.z.tytułu.wrongful.birth.w.prawie.polskim.(Uwagi.na.tle.wyroku.Sądu
. Najwyższego.z.dnia.21.listopada.2003.r.,.V.CK.16/03);
→.glosa częściowo krytyczna:.P. Sobolewski,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.21.listopada.2003.r.,.V.CK
. 16/03.

Sentencja

Sąd.Najwyższy.w.sprawie.z.powództwa.Małgorzaty.A..i.małoletniego.Kamila.A..zastępowa-
nego.przez.matkę.Małgorzatę.A..przeciwko.Skarbowi.Państwa.–.Wojewodzie.Ś..w.K.,.Szpi-
talowi.Miejskiemu.w.D.G..oraz.Gminie.D.G..o.zapłatę,.po.rozpoznaniu.na.rozprawie.w.Izbie.
Cywilnej.21.11.2003.r..kasacji.powodów.od.wyroku.SA.w.Katowicach.z.20.6.2002.r..uchylił.
zaskarżony.wyrok.oraz.wyrok.SO.w.Katowicach.z.8.10.2001.r..w.części.dotyczącej.powództwa.
Małgorzaty.A..przeciwko.Gminie.D.G..o.zapłatę.15.000.zł.z.należnościami.ubocznymi.i.w.tym.
zakresie.sprawę.przekazał.SO.w.Katowicach.do.ponownego.rozpoznania.i.orzeczenia.o.kosz-
tach.postępowania.kasacyjnego.i.apelacyjnego;.oddalił.kasację.w.pozostałej.części..

 Uzasadnienie faktyczne

Powódka.Małgorzata.A..domagała.się.zasądzenia.od.pozwanych.Skarbu.Państwa.–.Wojewody.Ś.,.
Szpitala.Miejskiego.w.D.G..i.Gminy.D.G..kwoty.20.000.zł.tytułem.zadośćuczynienia.za.naruszenie.
jej.dóbr.osobistych. (art..448.KC).oraz.odszkodowania.w.wysokości.15.000.zł. (art..444.§.1.KC).
z.racji.uniemożliwienia.wykonywania.przez.nią.pracy.zarobkowej.w.okresie.od.października.1996.r..
do.19.10.2000.r.. (data.wniesienia.pozwu)..Domagała.się. też.zasądzenia.na. rzecz.małoletniego.syna.
Kamila.A..renty.po.800.zł.miesięcznie,.stanowiącej.równowartość.kosztów.jego.utrzymania.(art..444.§.2.
KC)..Twierdziła,.że.pozwany.Szpital.nie.wykonał.na.początku.października.1996.r..zleconego.zabiegu.
przerwania.ciąży.będącej.następstwem.gwałtu,.dokonanego.na.niej.w.28.7.1996.r..Przyczyną.odmowy.
było.niewłaściwe.określenie.zaawansowania.ciąży.jako.14-tygodniowej,.zamiast.11-tygodniowej..Kon-
sekwencją.uniemożliwienia.aborcji.były.wydatki.na.utrzymanie.dziecka.oraz.utrata.możliwości.zarob-
kowania..Ponadto,.wskutek.„zmuszenia.do.urodzenia.dziecka.pochodzącego.z.przestępstwa”,.doszło.
do.naruszenia.dóbr.osobistych.powódki.w.postaci.jej.zdrowia.i.wolności..
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Wyrokiem.z.8.10.2001.r..SO.w.Katowicach.oddalił.powództwo,.ustalając,.że.powódka.28.7.1996.r..
została.zgwałcona.przez.nieznanego.sprawcę..Prowadzone.w.tej.sprawie.dochodzenie.karne.zostało.
umorzone.z.powodu.niewykrycia.sprawcy.przestępstwa..Pod.koniec.września.1996.r..ginekolog.Poradni.
Rejonowej.w.D.G..Andrzej.K..potwierdził.ciążę.powódki,.określił.wiek.płodu.jako.11-tygodniowy.i.wy-
stawił.skierowanie.powódki.–.na.jej.żądanie.–.do.Szpitala.Miejskiego.w.D.G..z.zaleceniem.usunięcia.
ciąży.będącej.wynikiem.przestępstwa..Do.skierowania.dołączone.zostało.postanowienie.prokuratorskie.
o.umorzeniu.dochodzenia..
Powódka.przebywała.w.szpitalu.w.dniach.8.i.9.10.1996.r..Odczyt.wykonanego.tam.badania.USG.

wykazał.ciążę.14-tygodniową..
Ponadto,.na.wykonanie.zabiegu.aborcyjnego.konieczna.była.zgoda.prokuratora..W.tym.celu.powódka.

stawiła.się.w.październiku.1996.r..w.Prokuraturze.Rejonowej.w.D.G..Prokurator.–.wobec.ujawnionej.
rozbieżności.w.rozpoznaniu.zaawansowania.ciąży.–.wydał.postanowienie.o.powołaniu.biegłego.gine-
kologa.celem.określenia.stanu.ciąży.Małgorzaty.A.,.a.w.szczególności,.czy.ciąża.mogła.być.skutkiem.
gwałtu.popełnionego.na.tej.osobie.28.7.1996.r..Na.wyznaczone.dwa.terminy.badań.powódka.nie.stawiła.
się;.pierwszy.raz.–.ze.względu.na.chorobę,.drugi.raz.–.wskutek.złego.samopoczucia..W.rezultacie.nie.
została.wydana.zgoda.na.dokonanie.zabiegu.przerwania.ciąży.i.powódka.30.4.1997.r..urodziła.syna..
Sąd.Okręgowy.wyraził.pogląd,.że.legitymowaną.biernie.może.być.w.tym.procesie.jedynie.pozwana.

gmina,.ponieważ.w.październiku.1996.r..Szpital.Miejski.w.D.G..–.nieposiadający.wówczas.osobowości.
prawnej.–.był.jej.jednostką.budżetową..Pozostali.pozwani.nie.przejęli.zobowiązań.tej.gminy,.nie.ma.
też.podstaw.prawnych.do.przyjęcia.ich.współodpowiedzialności..Sąd.uznał.jednak.powództwo.wobec.
gminy.za.nieuzasadnione,.gdyż.zabieg.aborcyjny.nie.mógł.być.przeprowadzony.bez.prokuratorskiego.
potwierdzenia.uzasadnionego.podejrzenia,.że.ciąża.powstała.w.wyniku.czynu.zabronionego..Prokurator.
ustala.powyższą.okoliczność.samodzielnie,.nie.był.więc.związany.rozpoznaniem.dokonanym.w.Szpitalu.
Miejskim.w.D.G..
Apelacja.powodów,.kwestionująca.w.całości.wyrok.SO,.została.oddalona.przez.SA.w.Katowicach,.

który.podzielił.ustalenia.faktyczne.dokonane.w.postępowaniu.pierwszoinstancyjnym,.dopuścił.jednak.
możliwość.istnienia.związku.przyczynowego.między.rozpoznaniem.zaawansowania.ciąży.w.szpitalu.
a.utrudnieniem.(uniemożliwieniem).uzyskania.przez.powódkę.zaświadczenia.prokuratora.o.dopuszczal-
ności.przerwania.ciąży..Z.racji.tego.rozpoznania.powstały.bowiem.wątpliwości,.czy.ciąża.jest.następ-
stwem.przestępstwa..Możliwe.było.zatem.dowodzenie,.że.do.wydania.zaświadczenia.we.właściwym.
czasie.nie.doszło.wskutek.działania.lekarza..Sąd.Apelacyjny.stwierdził.jednak.brak.materialnoprawnych.
podstaw.do.uwzględnienia.powództwa,.gdyż.przesłanką.odpowiedzialności.deliktowej.przewidzianej.
w.art..444–449.KC.jest.uszkodzenie.ciała.lub.rozstrój.zdrowia,.a.pojęcie.to.nie.obejmuje.urodzenia.
dziecka..Powódkę.obciąża.wprawdzie.obowiązek.alimentacyjny.wobec.syna,.jednak.–.zdaniem.Sądu.
–.niemożność.uzyskania.alimentów.od.ojca.małoletniego.powoda.nie.daje.podstaw.do.obciążenia.tym.
obowiązkiem.pozwanej.gminy..
Powodowie.w.kasacji.wnieśli.o.uchylenie.wyroków.i.przekazanie.sprawy.SO.do.ponownego.rozpo-

znania..Powołali.się.na.naruszenie.prawa.materialnego,.a.mianowicie.art..448.w.zw..z.art..23.i.24.KC.
oraz.art..2.i.4a.ustawy.z.7.1.1993.r..o.planowaniu.rodziny,.ochronie.płodu.ludzkiego.i.warunkach.do-
puszczalności.przerywania.ciąży.(Dz.U..Nr.17,.poz..78.ze.zm.).przez.nierozważenie.odpowiedzialności.
pozwanych.w.związku.z.naruszeniem.praw.osobistych.powódki.(zdrowia.i.wolności),.w.następstwie.
zmuszenia.jej.do.urodzenia.dziecka.pochodzącego.z.przestępstwa,.art..361.§.1.KC,.przez.stwierdzenie.
braku.związku.przyczynowego.między.wadliwą.diagnozą.lekarską.w.szpitalu.a.nieprzeprowadzeniem.
zabiegu.aborcyjnego,.art..444.§.1.KC,.przez.jego.niezastosowanie.z.racji.„braku.uszkodzenia.ciała.lub.
rozstroju.zdrowia.powódki”.oraz.art..4202.w.zw..z.art..4201.KC.przez.pominięcie.solidarnej.odpowie-
dzialności.pozwanej.gminy.i.pozwanego.Skarbu.Państwa..

Uzasadnienie prawne

Sąd.Najwyższy.zważył,.co.następuje:.
Ustawa.z.7.1.1993.r.o.planowaniu.rodziny,.ochronie.płodu.ludzkiego.i.warunkach.dopuszczalności.

przerywania.ciąży.(Dz.U..Nr.17,.poz..78.ze.zm..–.dalej:.„ustawa”).umożliwia.legalne.wykonanie.za-
biegu.przerwania.ciąży.przez.lekarza.m.in..w.sytuacji,.w.której.zachodzi.uzasadnione.podejrzenie,.że.
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ciąża.powstała.w.wyniku.czynu.zabronionego.(art..4a.ust..1.pkt.3)..Możliwość.ta.jest.uwarunkowana.
potwierdzeniem.„uzasadnionych.podejrzeń”.przez.prokuratora,.pisemną.zgodą.kobiety.ciężarnej.oraz.
zaawansowaniem.ciąży.nieprzekraczającym.12.tygodni.(art..4a.ust..2,.4.i.5)..Po.spełnieniu.powyższych.
przesłanek.kobieta.ma.prawo.żądać.wykonania.zabiegu.aborcyjnego,.m.in..w.publicznych.zakładach.
opieki.zdrowotnej,.a.zabieg.przeprowadzają.odpowiednio.wykwalifikowani. lekarze,.obarczeni. tym.
obowiązkiem.(art..4b.ustawy,.art..1.ZakOpZdU,.art..30.i.39.ZawLekU,.oraz.§.1.rozp..Ministra.Zdrowia.
i.Opieki.Społecznej.z.22.1.1997.r..w.sprawie.kwalifikacji.zawodowych. lekarzy,.uprawniających.do.
dokonania.przerwania.ciąży.oraz.stwierdzenia,.że.ciąża.zagraża.życiu.lub.zdrowiu.kobiety.lub.wska-
zuje.na.duże.prawdopodobieństwo.ciężkiego.i.nieodwracalnego.upośledzenia.płodu.albo.nieuleczalnej.
choroby.zagrażającej.jego.życiu,.Dz.U..Nr.9,.poz..49)..Może.wystąpić.kolizja.między.potwierdzeniem.
„przestępczej.inicjacji.ciąży”.przez.prokuratora,.a.przeciwskazaniem.lekarskim.dotyczącym.aborcji,.nie.
odnotowano.jej.jednak.w.rozpoznawanej.sprawie..
Wpisy.zamieszczone.w.karcie.położniczej.i.książeczce.zdrowia.dziecka.dowodzą,.że.poród.odbył.się.

normalnie,.a.dziecko.urodziło.się.zdrowe,.donoszone,.bez.wad.i.uszkodzeń..Potwierdziła.to.powódka..
Podłożem.roszczeń.zgłoszonych.w.pozwie.jest.więc.wyłącznie.„zmuszenie.powódki.do.urodzenia.zdro-
wego.dziecka.pochodzącego.z.przestępstwa”..W.terminologii.angielskiej.takie.przypadki.„niechcianego.
urodzenia”.określa.się.terminem.wrongful conception..
Rozpoznawana.sprawa.ma.charakter.precedensowy,.brak.także.wypowiedzi.doktryny.w.tej.kwestii..

Judykatura. innych.krajów.zajmowała.się.od.kilkudziesięciu. lat.problematyką.wrongful conception,.
mającą.również.odniesienia.etyczne,.polityczne.i.religijne,.kształtowaną.w.nawiązaniu.do.aktualnych.
rozwiązań.ustawodawczych.zezwalających.na.aborcję.w.określonych.sytuacjach..Ostatecznie.ukształ-
towała.się.tam.praktyka.orzecznicza,.poparta.stanowiskiem.doktryny,.odróżniająca.osobę.dziecka.(jako.
dobra).od.kosztów.związanych.z. jego.urodzeniem.(jako.szkody)..Za.nieuzasadnione.uznano.stano-
wisko.tolerujące.sprawców.naruszenia.prawa.i.zapewniające.im.nieodpowiedzialność.odszkodowawczą.
kosztem.interesów.majątkowych.urodzonego.dziecka.i.jego.rodziców..Uznaje.się.także.prawo.kobiety.
do.uzyskania.zadośćuczynienia,.nie.przyznaje. się.natomiast. roszczeń.odszkodowawczych.dziecku.
zdrowo.urodzonemu..
Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka.wypowiedział.się.o.prawie.nienarodzonych.do.życia.na.tle.skarg.

przeciwników.aborcji..Przede.wszystkim.stwierdził,.że.–.ze.względu.na.delikatność.materii.–.należy.za-
pewnić.państwom.pewną.swobodę.działania.(decyzja.H. v. Norwegii,.z.19.5.1992.r.,.skarga.Nr.17004/90,.
DR.73/155)..W.innej.sprawie.uznał,.że.zezwolenie.władz.Wielkiej.Brytanii.na.aborcję.nie.było.sprzeczne.
z.art..2.Konwencji.o.Ochronie.Praw.Człowieka.i.Podstawowych.Wolności.(decyzja.X v. Wielkiej Bry-
tanii,.z.13..5.1980.r.,.skarga.Nr.8416/79,.DR.19/248,.s..253)..Wyraził.też.pogląd,.że.ochrona.wynikająca.
z.art..2.Konwencji.dotyczy.dziecka.urodzonego.(decyzja.Paton v. Wielkiej Brytanii,.z.13.5.1980,.r..skarga.
Nr.8416/79,.DR.19/244.oraz.decyzja.H. v. Norwegii)..(...).
Roszczenie.powódki.o.zasądzenie.zadośćuczynienia.za.doznaną.krzywdę.(art..448.KC).jest.konse-

kwencją.„zmuszenia.jej.do.narodzenia.dziecka.pochodzącego.z.przestępstwa.zgwałcenia”,.rozumianego.
jako.naruszenie.dóbr.osobistych..
Trafności. tego.poglądu.nie.można.wyłączyć,.mimo.nasuwających.się.wątpliwości.na. tle. istnienia.

kolizji.chronionych.dóbr..Dobrem.osobistym.jest.–.rozumiana.szeroko,.mająca.oparcie.konstytucyjne.–.
wolność.(art..23.KC),.prawem.każdego.jest.bowiem.możność.decydowania.o.swoim.życiu.osobistym.
(art..47.Konstytucji.RP)..Wypowiadane.są.też.poglądy.wyodrębniające.prawo.do.planowania.rodziny.
w.systemie.dóbr.osobistych,.upodmiotowujące.kobietę.w.sprawach.prokreacji,.sprzeciwiające.się.in-
strumentalnemu.jej.traktowaniu..W.sytuacji,.w.której.ciąża.jest.wynikiem.zgwałcenia,.zabieg.aborcyjny.
ogranicza.skutki.przestępstwa.i.jest.podejmowany.w.interesie.ofiary..
Nie.było.jednak.możliwości.uwzględnienia.roszczenia.Małgorzaty.A..o.zadośćuczynienie.na.pod-

stawie.zdarzeń.zaistniałych.w.październiku.1996.r.,.ponieważ.art..448.KC.–.w.ówczesnych.brzmieniu.
–.nie.przewidywał.takiej.podstawy.prawnej..Pojawiła.się.ona.dopiero.w.wyniku.nowelizacji.tego.prze-
pisu,.dokonanej.przez.ZmKC.z.1996.r.,.która.weszła.w.życie.28.12.1996.r..Ustawa.ta.nie.wprowadziła.
odstępstwa.od.zasady.nieretroakcji.wyrażonej.w.art..3.KC.ani.w.sposób.wyraźny,.ani.wynikający.z.celu.
nowelizacji.(zob..wyr..SN.z:.23.6.1999.r.,.I.CKN.63/98,.OSNC.2000,.Nr.1,.poz..14.oraz.15.5.2000.r.,.
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II.CKN.293/00,.OSNC.2000,.Nr.11,.poz..209)..Oddalenie.powództwa.w.tej.części.było.więc.zgodne.
z.obowiązującym.prawem..
Roszczenie.odszkodowawcze.Małgorzaty.A..(art..444.§.1.KC).wynika.z.majątkowych.konsekwencji.

nieprzeprowadzenia.zabiegu.przerwania.ciąży..Twierdziła.ona,.że.z.tej.przyczyny.utraciła.możliwość.
podjęcia.pracy.zarobkowej.w.październiku.1996.r..i.stan.taki.istniał.w.chwili.wniesienia.pozwu..W.kon-
sekwencji,.w.okresie.4-letnim.utraciła.dochód.w.wysokości.15.000.zł..
Na.gruncie.prawa.polskiego.możliwe.jest.wyodrębnianie.majątkowych.skutków.nieprzeprowadzenia.

aborcji.w.odniesieniu.do.kobiety.ustawowo.uprawnionej.do.tego.zabiegu..Szkodą.będą.zarówno.wy-
datki.związane.z.ciążą.i.porodem,.jak.i.utrata.spodziewanych.dochodów.w.następstwie.tych.zdarzeń.
(art..361.§.1.i.2.KC)..Tak.rozumiana.szkoda.aprobowana.jest.w.praktyce.orzeczniczej.innych.krajów,.
przy.czym.okres.utraty.(zmniejszenia).zarobków.uznaje.się.tam.za.przejściowy.i.niedługotrwały,.gdyż.
stanem.„normalnym”. jest.aktywność.zawodowa.kobiety.posiadającej.dzieci..Stanowisko. to.można.
uwzględnić.przy.ustalaniu.adekwatnego.związku.przyczynowego.między.zdarzeniem.sprawczym.
a.szkodą.(art..361.§.1.KC)..
Z.istnieniem.szkody.związany.jest.problem.oddania.„niechcianego”.dziecka.do.adopcji..Powódka.

–.jak.wyjaśniła.–.miała.taki.zamiar.przed.porodem,.jednak.po.urodzeniu.syna.zmieniła.decyzję,.a.to.
może.oznaczać.niezapobieżenie.powstaniu.szkody.w.zasadniczej.części..Istotna.jest.jednak.odpowiedź.
na.pytanie,.czy.powódka.miała.obowiązek.oddania.syna.do.adopcji..Obowiązek.taki.należy.wykluczyć,.
bo.godziłby.w.prawo.dziecka.do.wychowywania.się.w.rodzinie.naturalnej.oraz.w.prawa.rodzicielskie.
powódki..Wartości.te.są.chronione.konstytucyjnie.(art..18,.48.ust..2,.art..71.i.72.Konstytucji.RP)..Wypada.
też.zaakcentować.uwikłanie.powódki.w.trudne.problemy.życiowe.po.dokonaniu.brutalnego.przestępstwa.
na.jej.osobie,.jeżeli.więc.zdecydowała.się.wychować.syna.w.tej.sytuacji,.to.również.względy.etyczne.
nakazują.zaaprobować.jej.decyzję..
Z.poprzednich.rozważań.wynika,.że.kobieta.–.w.sytuacji.określonej.w.art..4a.ust..1.pkt.3.ustawy.–.ma.

prawo.do.aborcji,.zatem.uniemożliwienie.tego.zabiegu.przez.zobowiązanego.uprawnia.ją.do.dochodzenia.
wyrównania.szkody.wynikłej.z.tego.zdarzenia..Należy.jednak.podzielić.wyrażony.w.doktrynie.pogląd,.
że.nie.powstaje.obowiązek.przerwania.ciąży.wynikłej.z.czynu.zabronionego,.jeżeli.istnieją.przeciw-
wskazania.lekarskie.co.do.takiego.zabiegu..
Powódka.–.zgodnie.z.jej.wolą.–.została.skierowana.do.wykonania.zabiegu.przerwania.ciąży.w.Szpi-

talu.Miejskim.w.D.G.,.będącym.wówczas.jednostką.budżetową.pozwanej.gminy,.zasadnie.więc.Sądy.
uznały,.że.legitymowaną.biernie.w.tym.procesie.jest.tylko.Gmina.D.G.,.nabycie.osobowości.prawnej.
przez.pozwany.Szpital.w.końcu.1998.r..nie.spowodowało.bowiem.przejęcia.przezeń.zobowiązań.innych.
osób.prawnych.z.czynu.niedozwolonego.(zob..uchw..SN.z.5.12.2002.r.,.III.CZP.75/02,.OSNC.2003,.
Nr.10,.poz..134;.wyr..SN.z.11.6.2003.r.,.V.CKN.253/01,.Legalis.oraz.uchw..SN.z.8.10.2003.r.,.III.CZP.
64/03,.Biul..SN.2003,.Nr.10,.s..7)..Nie.wystąpiły.też.przesłanki.współodpowiedzialności.pozwanego.
Skarbu.Państwa.określone.w.art..4202.KC,.pozwana.gmina.przejęła.bowiem.1.1.1996.r..prowadzenie.
zakładów.opieki.zdrowotnej.jako.zadania.własne.(por..art..3.ustawy.z.24.11.1995.r..o.zmianie.zakresu.
działania.niektórych.miast.oraz.o.miejskich.strefach.usług.publicznych,.tekst.jedn..Dz.U..z.1998.r..Nr.36,.
poz..224.ze.zm.)..Nie.istnieje.natomiast.domniemanie.zlecenia.przez.Skarb.Państwa.na.rzecz.j.s.t..zadań.
zamieszczonych.w.poszczególnych.ustawach..
Pozwana.gmina.ponosi.odpowiedzialność.za.działania.(zaniechania).lekarzy.zatrudnionych.w.paź-

dzierniku.1996.r..w.Szpitalu.Miejskim.w.D.G.,.jako.za.swoich.funkcjonariuszy.(art..4201.KC)..Będąc.
j.s.t..uczestniczy.ona.w.sprawowaniu.władzy.publicznej.(art..16.ust..2.oraz.art..163.Konstytucji.RP),.
zatem.jest.organem.władzy.publicznej.w.rozumieniu.art..77.Konstytucji.RP.i.mają.do.niej.zastosowanie.
zasady.odpowiedzialności.deliktowej.ukształtowane.wyr..TK.z.4.12.2001.r.,.SK.18/00,.OTK.–.Zb.Urz..
2001,.Nr.8,.poz..256)..Oznacza.to,.że.pozwana.ponosi.odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.przez.
niezgodne.z.prawem.działania.jej.funkcjonariusza.przy.wykonywaniu.powierzonej.mu.czynności,.przy.
czym.wina.nie.jest.przesłanką.tej.odpowiedzialności..Należy.jednocześnie.przyjąć,.że.zarządzanie.opieką.
zdrowotną.należy.do.funkcji.publicznych.wykonywanych.przez.j.s.t..
.Konsekwencją.uznania,.że.powódce.przysługuje.uprawnienie.do.dochodzenia.odszkodowania.w.razie.

bezprawnego.uniemożliwienia. jej.przeprowadzenia.zabiegu.przerwania.ciąży. (art..4201.§.1.w.zw..
z.art..361.KC),.jest.konieczność.uchylenia.zaskarżonego.wyroku.w.części.dotyczącej.powództwa.prze-
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ciwko.Gminie.D.G..o.zapłatę.15.000.zł.(art..39313.§.1.KPC)..Skuteczność.zarzutu.naruszenia.prawa.
materialnego.w.tym.zakresie.nie.pozwala.na.ocenę.merytorycznej.zasadności.roszczenia.odszkodowaw-
czego,.ponieważ.istotne.okoliczności.sprawy.nie.zostały.wyjaśnione..Nie.ustalono.w.szczególności.rze-
czywistego.zaawansowania.ciąży.powódki.podczas.pobytu.jej.w.szpitalu.w.dniach.8.i.9.10.1996.r..Jeżeli.
rozpoznano.wówczas.ciążę.14–tygodniową.w.sposób.prawidłowy,.to.zabieg.przerwania.ciąży.byłby.
niedopuszczalny.(art..4a.ust..2.ustawy)..Potwierdzenie.przez.prokuratora.uzasadnionego.podejrzenia,.
że.ciąża.powstała.w.wyniku.czynu.niedozwolonego,.byłoby.konieczne.jedynie.przy.ciąży.krótszej.niż.
12-tygodniowa.i.wtedy.miałyby.znaczenie.przyczyny.niewydania.zaświadczenia.prokuratorskiego..Od-
nosząc.się.do.tego.problemu,.SA.nie.wykluczył.istnienia.związku.przyczynowego.między.ewentualnym.
niewłaściwym.odczytem.badania.USG.w.szpitalu.a.niewydaniem.zaświadczenia.prokuratorskiego..
W.części.pozostałej,.kasacja.została.oddalona.(art..39312.KPC)..

2. 
Uchwała SN z 10.5.2006 r., III CZP 11/06

Roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość 
wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów. 

Sentencja

Sąd.Najwyższy.w.sprawie.z.wniosku.Elżbiety.S.,.Doroty.S..i.Roberta.S..przy.uczestnictwie.
Janiny.B.,.Grzegorza.S.,.Genowefy.W.,.Elżbiety.M..i.Mariana.M..o.zniesienie.współwłasności,.
po.rozstrzygnięciu.w.Izbie.Cywilnej.na.posiedzeniu.jawnym.10.5.2006.r..zagadnienia.praw-
nego.przedstawionego.przez.SO.w.Lublinie.postanowieniem.z.18.5.2005.r.:.
„Czy.odpowiedzialność.z.tytułu.zaspokojenia.roszczeń.współwłaściciela,.który.dokonał.na-

kładów.na.rzecz.wspólną.ponoszą.osoby.będące.współwłaścicielami.tej.rzeczy.w.chwili.orze-
kania.o.odpowiedzialności.z.tego.tytułu,.czy.też.osoby.będące.współwłaścicielami.w.czasie,.
kiedy.dany.nakład.został.dokonany;.czy.ma.w.tym.zakresie.znaczenie.rodzaj.dokonanych.
nakładów.–.czy.były.to.nakłady.o.charakterze.koniecznym,.czy.też.nakłady.innego.rodzaju,.
w.szczególności.takie,.które.w.istotny.sposób.zwiększają.wartość.rzeczy.wspólnej?”.
podjął.uchwałę:.
Roszczenie.o.zwrot.wartości.nakładów.poczynionych.przez.jednego.ze.współwłaścicieli.

na.nieruchomość.wspólną.przysługuje.przeciwko.osobom,.które.były.współwłaścicielami.
w.czasie.dokonywania.tych.nakładów..

Uzasadnienie faktyczne

Przedstawione.SN.do.rozstrzygnięcia.zagadnienie.prawne.powstało.w.sprawie.o.zniesienie.współwła-
sności.nieruchomości,.wniesionej.25.5.1995.r.,.w.której.wnioskodawcy.w.toku.postępowania.zgłosili.
wniosek.o.rozliczenie.nakładów.poczynionych.przez.nich.w.latach.1980–1985.na.rozbudowę.budynku.
przez.dobudowanie.jednej.kondygnacji.i.poddasza,.które.zajmują,.oraz.na.renowację.dachu.w.2001.r.,.
a.uczestniczka.zgłosiła.wniosek.o.zasądzenie.na.jej.rzecz.od.wnioskodawców.należności.z.tytułu.ko-
rzystania.przez.nich.z.należącego.do.niej.lokalu..
Ustalono,.że.współwłaścicielami.nieruchomości.w.L..przy.ul..K..nr.3,.zabudowanej.domem.miesz-

kalnym,.byli.od.1975.r..wnioskodawcy.małżonkowie.Elżbieta.i.Zdzisław.S..w.1/2.części.oraz.w.takiej.
samej.części.uczestniczka.postępowania.Janina.B..–.siostra.Elżbiety.S..W.latach.1980–1985.małżon-
kowie.Elżbieta.i.Zdzisław.S..na.podstawie.uzyskanego.pozwolenia.budowlanego.nadbudowali.w.bu-
dynku.na.nieruchomości.jedną.kondygnację.oraz.wykonali.poddasze.i.do.chwili.obecnej.zajmują.wraz.
z.rodziną.dobudowane.pomieszczenia..Uczestniczka.Janina.B..partycypowała.w.1/3.w.kosztach.stro-
podachu.i.tynków.oraz.w.całości.poniosła.koszty.związane.z.wykonaniem.stropu.nad.parterem,.który.



6

Zbiór orzeczeń

zajmowała..W.1984.r..małżonkowie.S..darowali.udział.1/4.we.współwłasności.nieruchomości.córce.
Dorocie.S.,.a.w.1998.r..darowali.udział.1/12.synowi.Robertowi.S..Zdzisław.S..zmarł.w.1999.r..i.w.wyniku.
spadkobrania.po.nim.i.podziału.majątku.wspólnego.Elżbieta.S..objęła.udziały.2/12.we.współwłasności.
nieruchomości..W.okresie.od.września.1998.r..do.stycznia.2000.r..wnioskodawcy.uniemożliwiali.uczest-
niczce.Janinie.B..korzystanie.z.posiadanego.przez.nią.lokalu.mieszkalnego.na.parterze.budynku,.który.
zajął.Robert.S..W.sierpniu.2001.r..Elżbieta.S..zapłaciła.za.renowację.dachu.budynku.kwotę.3.567,07.zł,.
a.Janina.B..odmówiła.partycypacji.w.tym.wydatku..23.3.2003.r..Janina.B..sprzedała.Grzegorzowi.S..swój.
udział.we.współwłasności.nieruchomości.i.obecnie.współwłaścicielami.nieruchomości.są.Grzegorz.S..
w.1/2.części,.Robert.S..w.1/12.części,.Dorota.S..w.1/4.części.i.Elżbieta.S..w.1/6.części..
Postanowieniem.z.29.7.2004.r..SR.w.Lublinie.dokonał.zniesienia.współwłasności.opisanej.wyżej.nie-

ruchomości.w.ten.sposób,.że.ustanowił.odrębną.własność.trzech.lokali.mieszkalnych..Lokal.na.parterze.
przyznał.Grzegorzowi.S.,.lokal.na.pierwszym.piętrze.Dorocie.S.,.a.lokal.na.drugim.piętrze.Elżbiecie.
S.,.przyznając.im.także.pomieszczenia.przynależne.i.odpowiednie.udziały.we.współwłasności.nieru-
chomości.wspólnej..Zasądził.tytułem.dopłaty.na.rzecz.Grzegorza.S..od.Doroty.S..kwotę.18.050.zł,.a.od.
Elżbiety.S..kwotę.27.550.zł.z.ustawowymi.odsetkami.oraz.zasądził.tytułem.nakładów.od.Janiny.B..na.
rzecz.Doroty.S..i.Roberta.S..kwoty.po.6.289,72.zł,.a.na.rzecz.Elżbiety.S..kwoty.25.158,88.zł.i.1.783,53.zł,.
także.z.ustawowymi.odsetkami..Zasądził.również.tytułem.korzystania.z.lokalu.na.parterze.budynku.od.
Roberta.S.,.Doroty.S..i.Elżbiety.S..na.rzecz.Janiny.B..kwoty.po.2.453,23.zł.z.ustawowymi.odsetkami..
Orzekając. o. rozliczeniu. nakładów. na. rozbudowę. budynku. mieszkalnego. dokonaną. w. latach..

1980–1985.i.remont.dachu.wykonany.w.2001.r.,.SR.uznał,.że.wynikające.z.art..207.KC.roszczenie.
o.zwrot.kwot.wydatkowanych.przez.współwłaściciela.na.poczynienie.nakładów.na.nieruchomość.
wspólną.nie.ma.charakteru.rzeczowego,.lecz.obligacyjny,.w.związku.z.czym.przysługuje.współwłaści-
cielowi,.który.je.poczynił.w.stosunku.do.osób.będących.współwłaścicielami.w.okresie,.w.którym.na-
kłady.zostały.dokonane..Z.tych.względów.zasądził.zwrot.kwot.wydatkowanych.na.nakłady.od.Janiny.B.,.
która.była.współwłaścicielką.nieruchomości.w.czasie,.kiedy.nakłady.zostały.dokonane,.a.nie.od.nabywcy.
jej.udziału.w.nieruchomości..
Rozpoznając.apelację.Janiny.B..od.powyższego.orzeczenia,.zawierającą.zarzut.naruszenia.art..207.

KC,.SO.w.Lublinie.powziął.przedstawioną.w.zagadnieniu.prawnym.poważną.wątpliwość.co.do.tego,.
czy.odpowiedzialność.z. tytułu.zaspokojenia. roszczeń.współwłaściciela,.który.dokonał.nakładów.na.
rzecz.wspólną,.ponoszą.osoby.będące.współwłaścicielami.rzeczy.w.chwili.orzekania.o.odpowiedzial-
ności.z.tego.tytułu,.czy.też.osoby.będące.współwłaścicielami.w.czasie,.kiedy.nakład.został.dokonany,.
oraz.czy.ma.w.tym.zakresie.znaczenie.rodzaj.dokonanych.nakładów;.czy.były.to.nakłady.o.charakterze.
koniecznym,.czy.też.nakłady.innego.rodzaju,.w.szczególności.takie,.które.w.istotny.sposób.zwiększają.
wartość.rzeczy.wspólnej..
Sąd.Okręgowy.wskazał.na.rozbieżności.występujące.w.doktrynie.i.orzecznictwie.SN.w.przedmiocie.

obligacyjnego.czy.rzeczowego.charakteru.roszczenia.o.zwrot.nakładów.poniesionych.na.nieruchomość,.
także.w.odniesieniu.do.nakładów.poczynionych.przez.współwłaściciela,.o.których.mowa.w.art..207.KC..
Przedstawiając.przeważające,. jego.zdaniem,.argumenty.przemawiające.za.przyjęciem.obligacyjnego.
charakteru.roszczenia.i.korzyści.wynikające.z.takiej.wykładni.przede.wszystkim.dla.bezpieczeństwa.
obrotu,.stwierdził. jednocześnie,.że.brzmienie.art..207.KC.może.wskazywać.na. rzeczowy.charakter.
roszczenia,.co.wzmacniałoby.pozycję.współwłaściciela–wierzyciela,.szczególnie.w.sytuacji,.w.której.
w.wyniku.zniesienia.współwłasności.nieruchomość.z.nakładami.przypadłaby.innemu.współwłaścicie-
lowi..

Uzasadnienie prawne

Sąd.Najwyższy.zważył,.co.następuje:.
Przystępując.do.rozważań.odnoszących.się.do.przedstawionego.zagadnienia.prawnego.na.wstępie.

należy.wskazać,.że.zawarty.w.Dziale.IV.KC,.dotyczącym.współwłasności,.art..207.odnosi.się.do.zarządu.
rzeczą.wspólną.i.stanowi,.iż.pożytki.i.inne.przychody.z.rzeczy.wspólnej.przypadają.współwłaścicielom.
w.stosunku.do.wielkości.udziałów;.w.takim.samym.stosunku.współwłaściciele.ponoszą.wydatki.i.ciężary.
związane.z.rzeczą.wspólną..W.związku.z.takim.brzmieniem.przepisu.rozważenia.wymaga,.czy.w.użytym.
w.nim.pojęciu.„wydatków”.na.rzecz.wspólną.mieści.się.każdy.wydatek.w.szerokim.rozumieniu,.także.
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nakłady,.a.jeśli.tak,.to,.czy.tylko.nakłady.konieczne,.czy.także.wszystkie.inne,.również.inwestycyjne.
prowadzące,.jak.w.rozpoznawanej.sprawie,.do.rozbudowy.domu.na.nieruchomości.wspólnej.i.zwięk-
szenia.jej.wartości..Od.odpowiedzi.na.to.pytanie.zależy,.czy.można.uznać.powyższy.przepis.za.pod-
stawę.prawną.rozliczania.nakładów.także.inwestycyjnych.poniesionych.przez.współwłaściciela.na.rzecz.
wspólną.i.podstawę.jego.roszczeń.o.zwrot.równowartości.tych.nakładów..
Rozważając.tę.kwestię.trzeba.stwierdzić,.że.przepisy.KC.o.współwłasności.rzeczy.nie.posługują.się.

w.ogóle.pojęciem.nakładów,.które.użyte.jest.np..w.art..226.KC.w.odniesieniu.do.roszczeń.posiadacza.
rzeczy..Nie.rozróżniają.też.wydatków.koniecznych.i.innych,.co.ma.miejsce.w.odniesieniu.do.nakładów,.
o.których.mowa.w.art..226.KC..Posługują.się.natomiast.pojęciem.wydatków.i.ciężarów.oraz.pojęciem.
zwykłego.zarządu.rzeczą.wspólną.i.czynności.przekraczających.zwykły.zarząd..Pozwala.to.podzielić.
przeważające.w.doktrynie.stanowisko,.że.w.art..207.KC.chodzi.o.szerokie.rozumienie.wydatków.na.
rzecz.wspólną,.obejmujące.wszystkie.wydatki.zarówno.dokonane.w.ramach.zwykłego.zarządu,. jak.
i.z.jego.przekroczeniem,.w.tym.nakłady.konieczne,.użyteczne,.a.także.zbytkowne..Pod.użytym.w.art..207.
KC.pojęciem.„wydatków”,.również.w.orzecznictwie.SN,.rozumie.się.różnego.rodzaju.nakłady.ponie-
sione.na.rzecz.wspólną.(por..m.in..uchw..z.19.12.1973.r.,.III.CZP.78/73,.OSNC.1974,.Nr.10,.poz..165.
oraz.post..z:.5.12.1997.r.,.I.CKN.558/97,.OSNC.1998,.Nr.7–8,.poz..112.i.18.3.1999.r.,.I.CKN.928/97,.
Biul..SN.1999,.Nr.7,.s..5)..Przepis. ten.obejmuje.zatem.także.nakłady. inwestycyjne,.o. jakie.chodzi.
w.rozpoznawanej.sprawie.i.może.stanowić.podstawę.prawną.roszczeń.współwłaściciela.o.zwrot.ich.
równowartości..
Stwierdzenie,.że.może.on.stanowić.podstawę.takich.roszczeń.wynika.z.faktu,.iż.jest.to.przepis.o.cha-

rakterze.dyspozytywnym,.a.zatem.współwłaściciele.mogą. inaczej.ułożyć.swoje.stosunki.dotyczące.
zarządu.rzeczą.wspólną.i.rozliczania.poczynionych.na.nią.nakładów..W.szczególności.mogą.umownie.
uregulować.sprawę.korzystania.z.nieruchomości.i.ustalić,.że.każdy.we.własnym.zakresie.ponosi.wydatki.
na.tę.część.nieruchomości,.z.której.korzysta.z.wyłączeniem.innych,.a.także.przeprowadzić.podział.nie-
ruchomości.quoad usum..W.takiej.sytuacji.postanowienia.umowy,.a.nie.art..207.KC,.będą.stanowić.pod-
stawę.rozliczenia.nakładów..Jak.wskazał.SN.w.uchw..z.8.1.1980.r..(III.CZP.80/79,.OSNCP.1980,.Nr.9,.
poz..157),.współwłaściciel.dokonujący.nakładów.koniecznych.na.nieruchomość.będącą.przedmiotem.
współwłasności.nie.może.żądać.zwrotu.wartości.tych.nakładów,.odpowiadających.udziałowi.pozosta-
łych.współwłaścicieli.w.całości.nieruchomości,.jeżeli.w.drodze.podziału.quoad usum.nie.korzystają.
oni.z.tej.części.nieruchomości,.na.którą.te.nakłady.zostały.dokonane..Trzeba.stwierdzić,.że.odnosi.się.
to.tym.bardziej.do.nakładów.użytecznych.i.innych,.jeżeli.zostały.poczynione.na.części.nieruchomości,.
z.której.korzysta.tylko.współwłaściciel.dokonujący.nakładów,.a.także.do.sytuacji,.w.której.współwła-
ściciele.uzgodnili,.z.różnych.powodów,.że.poczynione.nakłady.nie.będą.rozliczane..Zgodnie.z.art..221.
KC,.takie.umowy.między.współwłaścicielami.(zawarte.także.w.sposób.dorozumiany).nie.odnoszą.skutku.
względem.nabywcy.udziału.we.współwłasności.nieruchomości,.chyba.że.nabywca.o.nich.wiedział.lub.
z.łatwością.mógł.się.dowiedzieć..
.W.rozpoznawanej.sprawie.nie.zostało.ustalone,.czy.współwłaściciele.nieruchomości.umówili.się.

w.jakikolwiek.sposób.co.do.poczynienia.i.ewentualnego.rozliczenia.nakładów.dokonanych.przez.wnio-
skodawców.w.latach.1980–1985.na.dobudowanie.piętra. i.poddasza,.z.których. tylko.oni.korzystają..
Gdyby.tak.było,.rozliczenie.tych.nakładów.powinno.być.dokonane.zgodnie.z.porozumieniem.stron..Roz-
strzygając.przedstawione.zagadnienie.prawne,.SN,.na.podstawie.przedstawionego.stanu.faktycznego,.
przyjął,.że.nie.było.w.tym.zakresie.porozumienia.między.współwłaścicielami,.a.zarząd.nieruchomością.
wspólną.odbywał.się.na.zasadach.określonych.w.art..207.KC,.poczynione.zaś.nakłady.zostały.dokonane.
za.zgodą.wszystkich.współwłaścicieli.(art..199.KC)..
Trafnie.SO.wskazał,.że.charakter.prawny.roszczenia.o.zwrot.nakładów.poczynionych.na.nierucho-

mość.budzi.kontrowersje.zarówno.w.doktrynie,.jak.i.orzecznictwie..W.szczególności.sporne.jest,.czy.
ma.ono.charakter.obligacyjny.i.przysługuje.wobec.osoby.będącej.właścicielem.(współwłaścicielem).
nieruchomości.w.chwili,.gdy.nakładów.dokonano,.czy.też.ma.charakter.tzw..obligacji.realnej.i.przysłu-
guje.wobec.każdoczesnego.właściciela.(współwłaściciela).nieruchomości..Zagadnienie.to.wywoływało.
spory.zarówno.na.tle.przepisów.dotyczących.nakładów.poczynionych.przez.posiadacza.na.cudzej.nie-
ruchomości,.jak.i.ulepszenia.rzeczy.przez.dzierżawcę.lub.najemcę,.a.także.poczynienia.nakładów.przez.
współwłaściciela.na.rzecz.wspólną..Na.tle.art..226.KC.przeważa.stanowisko.wyrażone.przez.SN.w.wyr..
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z.7.3.1997.r..(II.CKN.57/96,.OSNC.1997,.Nr.6–7,.poz..92),.że.roszczenia.te.mają.charakter.obligacyjny..
W.odniesieniu.do.roszczeń.wynikających.z.art..676.KC,.SN.w.uchw..7.sędziów.z.30.9.2005.r..(III.CZP.
50/05,.OSNC.2006,.Nr.3,.poz..40).stwierdził.natomiast,.że.dzierżawca,.który.ulepszył.rzecz.dzierżawioną.
przed.jej.zbyciem,.ma.roszczenie.o.zwrot.wartości.ulepszeń.do.nabywcy..W.tym.orzeczeniu.SN.wskazał.
na.trafność.wyrażanego.w.literaturze.stanowiska,.że.ze.względu.na.odmienność.zarówno.stosunków.
stanowiących.podstawę.roszczenia.o.zwrot.nakładów,.jak.i.motywów.legislacyjnych.dotyczących.tych.
uregulowań,.wszelkie.uogólnienia.co.do.charakteru.tego.roszczenia.muszą.być.zawodne.i.dlatego.po-
winno.być.ono.oceniane.w.kontekście.poszczególnych.instytucji.prawa.cywilnego,.z.których.wynika..
Roszczenie.o.zwrot.nakładów.poczynionych.na.rzecz.wspólną.wynika.ze.współwłasności.i.regulacji.

dotyczących.zarządu.rzeczą.wspólną..Sam.ten.fakt.nie.przesądza.jednak.jego.rzeczowego.charakteru,.
gdyż,.jak.trafnie.podnosi.się.w.literaturze,.z.udziałem.we.współwłasności.łączy.się.zespół.praw.rze-
czowych.przysługujących.współwłaścicielowi,.skutecznych.erga omnes,.ale.obok.nich.występują.też.
między.współwłaścicielami.stosunki.o.charakterze.obligacyjnym,.względnym,.skuteczne.tylko.między.
tymi.współwłaścicielami,.których.dotyczą..Są.to.np.,.jak.już.wskazano,.umownie.uregulowane.stosunki.
dotyczące.korzystania.i.zarządu.rzeczą.wspólną,.skuteczne.tylko.między.współwłaścicielami,.którzy.
zawarli.umowę..Ich.skuteczność.wobec.nabywcy.udziału.we.współwłasności.może.być.dopuszczona.
tylko.w.warunkach.ustawowego.wyjątku.uregulowanego.w.art..221.KC..
W.orzecznictwie.SN.wyrażono.dwa.przeciwstawne.poglądy.co.do.charakteru.omawianego.roszczenia..

W.wyr..z:.18.3.1999.r..(I.CKN.928/97,.Legalis).i.25.7.2003.r..(V.CK.141/02,.Legalis).stwierdzono,.
że.użycie.w.art..207.KC.wyrażenia.„współwłaściciele”.oznacza,.iż.termin.ten.dotyczy.każdoczesnego.
współwłaściciela..Dokonane.przez.jednego.ze.współwłaścicieli.wydatki.i.ciężary.mają.zatem.charakter.
obligacji.realnej.w.tym.sensie,.że.pozostali.współwłaściciele.obowiązani.są.rozliczyć.się.z.nim.propor-
cjonalnie.do.wielkości.swoich.udziałów,.przy.czym.w.razie.zbycia.udziału.obowiązek.ten.przechodzi.na.
nabywcę..Obligacyjny.charakter.roszczenia.współwłaściciela.o.zwrot.nakładów.dokonanych.na.wspólną.
nieruchomość.przyjęto.natomiast.w.uzasadnieniu.uchw..z.19.12.1973.r..(III.CZP.78/73,.Legalis).oraz.
w.uzasadnieniu.post..z.5.12.1997.r..(I.CKN.558/97,.OSNC.1998,.Nr.7–8,.poz..112),.stwierdzając,.że.
zobowiązanie.z.tego.tytułu.nie.przechodzi.na.nabywcę.udziału..
Drugi.pogląd,.przeważający.w.literaturze,.należy.podzielić..Przeciwko.uznaniu.roszczenia.współwła-

ściciela.o.zwrot.nakładów.na.wspólną.nieruchomość.za.roszczenie.o.charakterze.obligacji.realnej.prze-
mawia.przede.wszystkim.to,.że.do.zobowiązań.realnych,.tak.jak.do.praw.rzeczowych,.ma.zastosowanie.
zasada.numerus clausus.i.mogą.być.one.powołane.do.życia.tylko.w.wypadkach.wyraźnie.przewidzianych.
przez.ustawę,.nikt.bowiem.nie.może.być.obciążony.cudzym.zobowiązaniem,.jeśli.ustawa.wyraźnie.tak.
nie.stanowi..Skoro.zatem.roszczenie.takie.powstaje.z.chwilą.dokonania.nakładu.i.także.wtedy.staje.się.
wymagalne.oraz.niewątpliwie.przysługuje.wobec.współwłaścicieli.rzeczy.z.tej.chwili,.to.jego.przejście.
na.nabywcę.udziału.musiałoby.wprost.wynikać.z.wyraźnego.przepisu.ustawy..Za.taki.przepis.nie.można.
uznać.art..207.KC,.ze.sformułowania.bowiem,.że.współwłaściciele.stosownie.do.wielkości.udziałów.
ponoszą.wydatki.i.ciężary.związane.z.rzeczą.wspólną.nie.wynika,.że.już.istniejące.z.tego.tytułu.zobo-
wiązanie.współwłaściciela.przechodzi.na.nabywcę.jego.udziału..Przepis.ten,.nawiązujący.do.art..206.KC.
i.regulujący.stosunki.w.czasie.trwania.współwłasności,.mówiąc.o.współwłaścicielach,.ma.na.względzie.
osoby,.które.są.nimi.w.momencie.dokonywania.nakładów..
Jak.wskazano,.art..207.KC.ma.charakter.dyspozytywny. i. jeżeli.współwłaściciele.w. inny.sposób.

uregulowali.swoje.zobowiązania.do.ponoszenia.wydatków,.taka.umowa.nie.wywołuje.skutków.wobec.
nabywcy.udziału,.a.zatem.nie.przechodzą.na.niego.wynikające.z.niej.zobowiązania.zbywcy.do.zwrotu.
nakładów.współwłaścicielowi,.który.ich.dokonał,.chyba.że.nabywca.wiedział.lub.z.łatwością.mógł.się.
dowiedzieć.o.umowie,.jak.przewiduje.art..221.KC,.mający.charakter.wyjątku..Skoro.zatem.regulowane.
umownie.zobowiązania.współwłaścicieli.do.zwrotu.nakładów,.co.do.zasady,.nie.przechodzą.na.nabywcę.
udziału,.to.trudno.znaleźć.racjonalne.uzasadnienie.dla.przyjęcia.wykładni.art..207.KC,.zgodnie.z.którą,.
takie.same.zobowiązania,. tyle.że.wiążące.się.z.ustawową.regulacją.sposobu.rozliczania.wydatków,.
przechodzą.na.nabywcę..
Przeciwko.takiej.wykładni.art..207.KC.przemawia.także.to,.że.z.reguły.nakłady.ponoszone.są.w.okre-

ślonych.warunkach.w.związku.z.zarządem.rzeczą.wspólną,.często.w.stosunkach.rodzinnych,.w.uzgod-
nieniu.z.pozostałymi.współwłaścicielami.rzeczy,.którzy.wyrażają.swoje.stanowisko.w.tym.przedmiocie.
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oceniając.okoliczności.istniejące.w.tym.czasie..Nabywca.udziału.nie.tylko.nie.ma.żadnego.wpływu.na.
tę.decyzję,.lecz.nabywając.udział,.niekiedy.wiele.lat.po.dokonaniu.nakładu,.może.w.ogóle.nie.wiedzieć.
o.nakładzie.ani.o.tym,.że.nie.został.rozliczony..Zbywca.udziału.z.reguły.określa.jego.cenę.z.uwzględ-
nieniem.wartości.rzeczy.wzbogaconej.o.dokonany.nakład,.a.nabywca,.uiszczając.ją,.płaci.za.rzeczywistą.
wartość.udziału.z.nakładem.i.z.reguły.działa.w.przekonaniu,.że.płacąc.tę.cenę,.realizuje.wszystkie.zobo-
wiązania.związane.z.nabyciem.udziału.we.współwłasności..Obciążenie.go.obowiązkiem.zwrotu.innemu.
współwłaścicielowi.jego.wydatków.na.rzecz,.o.których.nabywca.udziału.nie.wiedział.i.na.które.nie.miał.
wpływu,.przy.braku.jednoznacznie.określonego.ustawowo.obowiązku.w.tym.zakresie,.podważałoby.
pewność.i.bezpieczeństwo.obrotu.nieruchomościami..Przy.kilkakrotnym.zbywaniu.udziału.obrona.na-
bywców.przed.tymi.roszczeniami.byłaby.znacznie.utrudniona.albo.nawet.niemożliwa..Zważywszy,.że.
zobowiązania.realne.nie.ulegają.przedawnieniu,.przyjęcie,.bez.wyraźnej.regulacji.ustawowej,.takiego.
charakteru.roszczenia.współwłaściciela.o.zwrot.nakładów.na.rzecz.wspólną,.stanowiłoby.zbyt.daleko.
idące.ograniczenie.praw.osób.trzecich.–.nabywców.udziału.w.nieruchomości..Mogłoby.też.powodować.
w.sprawach.o.rozliczenie.nakładów.znaczne.utrudnienia.dowodowe.dla.wszystkich.stron.tego.stosunku.
zobowiązaniowego,.gdy.z.roszczeniem.o.rozliczenie.nakładów.wystąpiono.wiele.lat.po.ich.dokonaniu,.
w.zmienionych.warunkach,.często.dopiero.w.sprawie.o.zniesienie.współwłasności..
Nie.ma.przy.tym.istotnych.powodów,.by.kosztem.interesów.nabywcy.udziału.chronić.w.takich.sy-

tuacjach.interesy.współwłaściciela.czyniącego.nakłady,.skoro.z.reguły.mógł.on.i.powinien.dochodzić.
zwrotu.nakładów.od.zbywcy,.będącego.współwłaścicielem.w.chwili.ich.dokonania..Także.zresztą.dla.
współwłaściciela–wierzyciela,.który.nie.ma.wpływu.na.zbycie.udziału,.korzystniejsza.może.być.sytu-
acja,.w.której.zna.dłużnika,.przeciwko.któremu.powstało.i.przysługuje.mu.roszczenie..Przyjęcie,.że.
roszczenie.o.zwrot.nakładów.dokonanych.przez.współwłaściciela.przechodzi.na.nabywcę.udziału.współ-
właściciela–dłużnika,.prowadziłoby.do.zmiany.dłużnika.nie.tylko.bez.zgody,.ale.często.też.bez.wiedzy.
wierzyciela,.co.trzeba.uznać.za.niedopuszczalne.bez.jednoznacznej.regulacji.ustawowej.w.tym.zakresie..
Mając.to.na.względzie,.SN.rozstrzygnął.przedstawione.zagadnienie.prawne,.jak.w.uchwale..

3.
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1. Obowiązki wynikające z art. 7 ZakOpZdU i art. 30 ZawLekU mają charakter bezwzględny i wyprzedzają 
ograniczenia wynikające z umów o świadczenia zdrowotne. Koszty świadczeń udzielonych ubezpieczonym 
w warunkach przymusu ustawowego należy zatem, zgodnie z art. 56 KC, włączyć do skutków, jakie wywołuje 
umowa zawarta między NFZ (dawniej: właściwą kasą chorych) a świadczeniodawcą i obciążyć nimi Fundusz 
zarządzający środkami publicznymi, z których powinny one być pokryte.

2. Zakładowi opieki zdrowotnej przysługuje roszczenie o zapłatę za udzielone świadczenie, jeżeli tylko 
wykaże, że nastąpiło to w sytuacji określonej w art. 7 ZakOpZdU.

→.glosa aprobująca:.T. Zimna,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.12.marca.2009.r.,.V.CSK.272/08.

Sentencja

Sąd.Najwyższy.w.sprawie.z.powództwa.Janusza.T..przeciwko.NFZ.o.zapłatę,.po.rozpo-
znaniu.na.posiedzeniu.niejawnym.w.Izbie.Cywilnej.12.3.2009.r.,.skargi.kasacyjnej.powoda.
od.wyroku.SA.z.26.2.2008.r.:.
1..uchyla.zaskarżony.wyrok.i.oddala.apelację;.
2..zasądza.od.pozwanego.na.rzecz.powoda.kwotę.31.279.(trzydzieści.jeden.tysięcy.dwieście.

siedemdziesiąt.dziewięć).złotych. tytułem.zwrotu.kosztów.postępowania.apelacyjnego.
i.kasacyjnego..


