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■  Mirosław Nazar: 
Własność lokali. Podstawowe zagadnienia 
cywilno-prawne. Zbiór przepisów

Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1995, 
ss. 275.

Praca Autora oprócz Przedmowy składa się z pięciu rozdziałów: 
Rozdział 1. Zagadnienia ogólne, Rozdział 2. Cele i zakres regulacji 
ustawy o własności lokali, Rozdział 3. Przeniesienie własności nieru
chomości lokalowej, Rozdział 4. Nabycie własności lokalu w drodze 
dziedziczenia, zapisu i zasiedzenia oraz Rozdział 5. Utrata własności 
lokalu.

Nadto omawiana publikacja zawiera: Wykaz skrótów, Literaturę 
pomocniczą i Zbiór przepisów (wraz z aneksem). Dobrze się stało, iż 
nowa regulacja prawna, statuująca nie znane dotychczas zasady związa
ne z własnością lokali, doczekała się niezwłocznego komentarza. Mam 
tutaj na myśli ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. nr 85, poz. 388), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. 
Interesujący jest rozdział pierwszy pracy Autora, który oprócz cennego 
zarysu historycznego instytucji własności lokali, omawia takie zagad
nienia, jak: przedmiot odrębnej własności lokalu a pojęcie rzeczy, 
a w tym: ruchomości i nieruchomości, zasadę superficies solo cedit 
i odstępstwa od tej zasady, wyodrębnienie nieruchomości lokalowej 
oraz znaczenie prawne odrębnej własności lokalu.

Autor omawiając w tym rozdziale funkcję, rozwój oraz zagadnienia 
konstrukcyjno-prawne instytucji odrębnej własności lokali powołuje 
wyczerpującą literaturę przedmiotu, a także orzecznictwo, zarówno 
bieżące, jak i wcześniejsze, które zachowało walor aktualności. Po 
szczegółowej analizie stanu prawnego Autor dochodzi do trafnego 
spostrzeżenia, że lokal może być przedmiotem własności jako część 
składowa nieruchomości lub jako odrębna nieruchomość (s. 26).

Uznać trzeba, iż wywody Autora zawarte w tym rozdziale znacznie 
wykraczają poza założenia zazwyczaj przyjęte w komentarzach i dają 
możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie zagadnień ogólnych doty
czących własności lokali. Ułatwiają one również zrozumienie szczegó
łowych unormowań zawartych w komentowanej ustawie.

Najobszerniejszy rozdział drugi poświęcony jest celowi i zakresowi 
regulacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Autor 
przyjął koncepcję rozważania poszczególnych instytucji prawnych 
zawartych w ustawie, a nie komentowania kolejnych jej przepisów.
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Przy zachowaniu chronologii ustawy w rozważaniu tych zagadnień 
Autor wybrał zatem trudniejszą, ale bardziej czytelną i kompleksową 
koncepcję komentarza.

Zaraz na wstępie tego rozdziału Autor słusznie podkreśla, że ustawa 
o własności lokali określa jednolite zasady i sposoby wyodrębniania 
nieruchomości lokalowych bez względu na to, kto jest właścicielem 
nieruchomości, w której dokonuje się wyodrębnienia tych nieruchomo
ści (osoba fizyczna, Skarb Państwa, gmina, inna osoba prawna) oraz 
bez względu na rodzaj i wielkość budynku, w którym lokale się 
znajdują (s. 29). Istotne jest zaakcentowanie przez Autora, że omawiana 
ustawa pozostawia poza swoim zasięgiem problematykę zasad i trybu 
postępowania w razie sprzedaży lokali w budynkach Skarbu Państwa, 
komunalnych i państwowych osób prawnych, lokali znajdujących się 
w nieruchomościach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (s. 29), 
a także nie dotyczy zasad i trybu przenoszenia własności lokali na 
członków spółdzielni mieszkaniowych (s. 30). W swoich rozważaniach 
Autor wiąże postanowienia ustawy z przepisami prawa cywilnego, 
znajdującymi zastosowanie w kwestiach nie uregulowanych w ustawie. 
Nadaje to pracy Autora walor wszechstronności i kompleksowości. 
Dodać trzeba, że i w tym rozdziale Autor powołuje wyczerpująco 
zarówno literaturę, jak i orzecznictwo.

W rozdziale trzecim przedstawiono problematykę przeniesienia 
własności lokalu, tj. zmiany podmiotu własności na podstawie umo
wy. Trafnie podkreśla się na wstępie tego rozdziału, że z chwilą 
powstania odrębnej własności lokalu, lokal ów, stanowiący odrębną 
nieruchomość, może być przedmiotem obrotu na zasadach ogólnych, 
z uwzględnieniem jednak szczególnych unormowań ustawy o własno
ści lokali (s. 112). Posługując się literaturą i orzecznictwem, Autor 
szczegółowo omawia skomplikowaną problematykę przesunięć włas
nościowych nieruchomości lokalowych w powiązaniu z przepisami 
prawa cywilnego.

Rozdział czwarty poświęcony jest problemom z zakresu dziedzicze
nia, zapisu i zasiedzenia nieruchomości lokalowych. Autor trafnie 
zwraca uwagę, że ustawa o własności lokali nie wyklucza nabycia 
odrębnej własności lokali według ogólnych zasad szeroko pojętego 
obrotu nieruchomościami (s. 139). Czytelnik znajdzie tu również 
literaturę przedmiotu oraz wiążące się z nim orzecznictwo.

Wreszcie w Rozdziale piątym omówione zostały przyczyny utraty 
odrębnej własności lokali (zniesienie współwłasności, wywłaszczenie, 
zrzeczenie się własności, egzekucja z lokalu i wygaśnięcie odrębnej 
własności lokali). Także w tej części pracy Autor oprócz własnych 
przemyśleń, powołuje zarówno literaturę, jak i orzecznictwo związane 
z omawianą tematyką.
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Druga część recenzowanej pracy zawiera pełny zbiór przepisów 
obejmujących nie tylko komentowane unormowania, ale także przepisy 
związkowe.

Nie sposób w krótkiej recenzji odnieść się szczegółowo do poglądów 
i przemyśleń Autora. Podkreślić jednak trzeba, że Autor niezależnie od 
wszechstronnie cytowanej literatury i orzecznictwa przedstawia w re
cenzowanej pracy własne stanowisko w odniesieniu do omawianych 
problemów. Niewątpliwym walorem książki M. Nazara jest jej kom
pleksowość, wszechstronność i wysoki poziom naukowy.

Nie da się też przecenić przydatności recenzowanej pracy dla 
praktyki, bowiem wnikliwe i charakteryzujące się znawstwem przed
miotu opracowania poszczególnych instytucji prawnych związanych 
z własnością lokali będą nieocenioną pomocą dla sędziów, adwokatów 
oraz organów administracji.

Andrzej Zieliński
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