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11..  UUwwaaggii  wwssttęęppnnee

Stosunek dożywocia oparty jest zwykle na bliskich rela-

cjach łączących jego strony. Przez umowę o dożywocie wła-

ściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność

na nabywcę (zobowiązanego), nabywca zaś zobowiązuje się

zapewnić zbywcy lub osobie bliskiej zbywcy dożywotnie

utrzymanie (art. 908 k.c.). Niejednokrotnie dożywotnik i zo-

bowiązany pozostają we wspólnocie domowej. Umowa o do-

żywocie to zatem rodzaj stosunku zobowiązaniowego, w któ-

rym szczególną rolę odgrywają normy moralne i obyczajowe.

Z tej przyczyny, w odniesieniu do tego typu umów nie stosu-

je się przepisów dotyczących odstąpienia od umowy wzajem-

nej (art. 491 i n. k.c.). Sprzeciwiałoby się to bowiem naturze

dożywocia, powodując zbyt duże straty ekonomiczne dla na-

bywcy nieruchomości. Ustawodawca, mając na względzie

charakter więzi łączących strony, zdecydował się posłużyć

bardziej adekwatną instytucją, jaką jest rozwiązanie umowy

o dożywocie w sytuacjach wyjątkowych (Radwański, 2011, 

s. 766). 

Przy wykładni art. 913 § 2 k.c. należy mieć na względzie 

art. 913 § 1 k.c., odnoszący się do zamiany uprawnień obję-

tych treścią prawa dożywocia na rentę. Wytworzenie się mię-

dzy dożywotnikiem a nabywcą nieruchomości relacji unie-

możliwiających im bezpośrednią styczność ze sobą (art. 913 

§ 1 k.c.) stanowi przesłankę pozwalającą nie tylko na mody-

fikację stosunku dożywocia, lecz także służącą jego rozwią-

zaniu (Policzkiewicz-Zawadzka, 1971, s. 118). Art. 913 

§ 2 k.c. zawiera jedynie dodatkowe zastrzeżenie, że rozwią-

zanie umowy o dożywocie następuje wyłącznie w wypadach
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SSttrreesszzcczzeenniiee  
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introduction of Article 913 § 2 Polish Civil Code was to protect the principles of legal certainty and marketing certainty. 
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wyjątkowych. Ocena, czy zachodzi przesłanka „wyjątkowo-

ści”, należy do dyskrecjonalnej kompetencji sądu (Dmowski,

2011, s. 1012). W orzecznictwie przyjmuje się, że takie za-

kończenie stosunku dożywocia należy traktować jako osta-

teczność (wyrok SN z 9.05.2008 r., III CSK 359/07, Lex 

nr 453125; wyrok SA w Katowicach z 4.03.2015 r., 

I ACa 901/14, Lex nr 1665781). 

22..  LLeeggiittyymmaaccjjaa  cczzyynnnnaa

Legitymację procesową do żądania rozwiązania umowy

o dożywocie posiadają jedynie strony umowy — nabywca

nieruchomości oraz dożywotnik, ale tylko wtedy, gdy jest

zbywcą nieruchomości (913 § 2 k.c.). Zgodnie z art. 908 

§ 3 k.c., dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bli-

skiej zbywcy, która nie jest właścicielem nieruchomości.

Podmiotowi takiemu, ze względu na fakt, że nie jest stroną

umowy, nie przysługuje możliwość żądania zakończenia sto-

sunku dożywocia na podstawie art. 913 § 2 k.c. Skutkiem roz-

wiązania umowy jest bowiem przeniesienie własności nieru-

chomości na pierwotnego właściciela. Osoba bliska nie dys-

ponuje uprawnieniem do rozporządzania nieruchomością.

Podmiotowi, na rzecz którego zastrzeżono prawo dożywocia

na podstawie art. 908 § 3 k.c., przysługuje jedynie prawo do

żądania zamiany uprawnień objętych treścią dożywocia na

rentę (art. 913 § 1 k.c.). 

Mając na względzie ochronę stron stosunku dożywocia, za

niedopuszczalne uznać należy żądanie rozwiązania umowy

przez zbywcę nieruchomości w odniesieniu do osoby bliskiej.

Uprawnienie takie naruszałoby zasadę wyrażoną w art. 393 

§ 2 k.c., zgodnie z którą zastrzeżenie co do obowiązku na

rzecz osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione,

jeśli skorzystała ona z zastrzeżenia. Okoliczność, że zbywca

nieruchomości, żądając rozwiązania umowy, może działać

z pożytkiem dla dożywotnika, nie stanowi przesłanki uzasad-

niającej przyznanie takiego uprawnienia. Pierwotny właści-

ciel nieruchomości, który ustanowił prawo dożywocia jedynie

na rzecz osoby trzeciej, nie jest bowiem stroną stosunku do-

żywocia, nie może zatem żądać jego rozwiązania (Policzkie-

wicz-Zawadzka, 1971, s. 122). 

Rozważenia wymaga również kwestia, komu oraz w ja-

kim zakresie przysługuje uprawnienie do żądania rozwiąza-

nia umowy o dożywocie, w sytuacji, w której dożywotnika-

mi są zbywca nieruchomości i osoba mu bliska. Przyjmuje

się, że w takim wypadku legitymacja czynna przysługuje

obydwu stronom umowy o dożywocie — zbywcy i zobowią-

zanemu (Policzkiewicz-Zawadzka, 1971, s. 123). Skutki

rozwiązania umowy nie dotyczą wówczas osoby bliskiej bę-

dącej dożywotnikiem. Oznacza to, że mimo rozwiązania

umowy, nieruchomość nadal będzie obciążona prawem do-

żywocia (Lackoroński, 2015, s. 134). Zobowiązanym do

spełnienia świadczeń określonych w umowie staje się wów-

czas pierwotny właściciel nieruchomości (Policzkiewicz-

Zawadzka, 1971, s. 123). 

Istotnym zagadnieniem jest także kwestia możliwości żą-

dania rozwiązania umowy o dożywocie przez nabywcę nie-

ruchomości wobec osoby bliskiej, na rzecz której zostało

zastrzeżone prawo dożywocia. Stanowisko w tej sprawie

zajął Sąd Najwyższy, który stwierdził, że zobowiązany

z umowy o dożywocie może żądać rozwiązania umowy tak-

że w sytuacji, gdy dożywotnik nie jest zbywcą nieruchomo-

ści (wyrok SN z 12.11.1980 r., I CR 427/80, OSNCP

1981/6/109). W takim przypadku zobowiązany musi łącznie

pozwać zbywcę i dożywotnika. Brak zgody osoby bliskiej,

na rzecz której zastrzeżono prawo dożywocia, nie przesą-

dza o niemożności rozwiązania umowy. Sąd Najwyższy

uznał, że art. 913 § 2 k.c. wyłącza zastosowanie art. 393 

§ 2 k.c., co ze względu na brak odpowiedniej ochrony oso-

by trzeciej budzi duże kontrowersje doktryny (Radwański,

2011, s. 767). 

Dokonując analizy art. 913 § 2 k.c. w zakresie podmiotów

uprawnionych do żądania rozwiązania umowy o dożywocie,

wskazać należy na rozbieżności dotyczące oceny zachowa-

nia dożywotnika, który przyczynił się do powstania niepra-

widłowych relacji. Część przedstawicieli doktryny zajęła

stanowisko, zgodnie z którym obojętne są przyczyny kon-

fliktu oraz to, która strona zawiniła (Jezioro, 2011, s. 1463;

Skowrońska-Bocian, Warciński, 2013, s. 715). W judykatu-

rze konsekwentnie przyjmuje się jednak, że z roszczeniem

o rozwiązanie umowy wystąpić nie może dożywotnik (zbyw-

ca nieruchomości), który swoim zachowaniem przyczynił

się do powstania sytuacji wyjątkowej (wyrok SN

z 25.05.2016 r., V CSK 499/15, Lex nr 2075718; wyrok SA

w Białymstoku z 12.01.2018 r., I ACa 695/17, Lex nr

2457470; wyrok SA w Warszawie z 6.12.2017 r., I ACa

59/17, Lex nr 2418156). Przez analogię uznać należy, że

zbywca nie może żądać rozwiązania umowy również w przy-

padku, gdy osoba bliska przyczyniła się do wytworzenia się

złych relacji między stronami stosunku dożywocia. 

Słuszne wydaje się stanowisko, zgodnie z którym przy oce-

nie zasadności żądania rozwiązania umowy o dożywocie na-

leży mieć na względzie motywację oraz sposób postępowania

dożywotników. Przyznanie zbywcy nieruchomości uprawnie-

nia do żądania rozwiązania umowy, w sytuacji, gdy wina leży

po stronie dożywotników (tzn. zbywcy lub osoby mu bliskiej)

kolidowałoby ze wzajemnym charakterem umowy oraz zasa-

dą pewności prawa i pewności obrotu. Zbywca miałby bo-

wiem możliwość jednostronnego zakończenia stosunku do-

żywocia, co naruszałoby interes zobowiązanego. Niejedno-

krotnie nieruchomość, która jest przedmiotem umowy o do-

żywocie, stanowi jedyne źródło utrzymania dla nabywcy. Za-

chowanie dożywotników doprowadzające do zerwania więzi

między stronami stosunku zobowiązaniowego, należy ocenić

negatywnie szczególnie w sytuacji, gdy zobowiązany wywią-

zuje się z obowiązków określonych w umowie i wykazuje

chęć wykonywania tych obowiązków w przyszłości (wyrok SA

w Białymstoku z 15.09.2017 r., I ACa 574/16, Lex 

nr 2369632). 

Instytucja rozwiązania umowy na podstawie art. 913 

§ 2 k.c. oparta jest na ściśle osobistym charakterze więzi łą-

czących strony stosunku zobowiązaniowego. Z tej przyczyny

możliwość żądania rozwiązania umowy o dożywocie gaśnie

w przypadku śmierci zbywcy nieruchomości i jest niezbywal-

na. Ze względu na szczególny charakter stosunku dożywocia



roszczenie dożywotnika (zbywcy nieruchomości), który

zmarł po wytoczeniu powództwa o rozwiązanie umowy o do-

żywocie, a przed zakończeniem postępowania, nie przecho-

dzi na jego spadkobierców (uchwała SN z 16.03.1970 r., III

CZP 112/69, OSNC 1971/1/1). Nie są oni bowiem stronami

umowy o dożywocie, w związku z tym nie dziedziczą upraw-

nień objętych treścią prawa dożywocia. 

W przypadku śmierci nabywcy nieruchomości rozwiązanie

umowy o dożywocie jest dopuszczalne po nabyciu przez

spadkobierców w drodze dziedziczenia nieruchomości ob-

ciążonej dożywociem (wyrok SN z 13.06.2018 r., IV CSK

277/17, Lex nr 2511949). Zmiana właściciela nieruchomości

wiąże się bowiem ze zmianą zobowiązanego do spełnienia

świadczeń, które wymagają osobistych kontaktów i bliskich

relacji stron stosunku zobowiązaniowego, jakim jest stosu-

nek dożywocia. Jeśli zatem między dożywotnikiem a spadko-

biercą — nowym właścicielem nieruchomości wytworzą się

takie relacje, które będą uzasadniały żądanie rozwiązania

umowy o dożywocie na podstawie art. 913 § 2 k.c. roszczenie

takie uznać należy za dopuszczalne. Wymaga tego interes

dożywotnika, który nie ma wpływu na wybór kolejnego na-

bywcy. 

33..  LLeeggiittyymmaaccjjaa  bbiieerrnnaa

Legitymację bierną w postępowaniu dotyczącym rozwiąza-

nia umowy o dożywocie posiadają strony umowy, tj. zbywca,

który jest dożywotnikiem, lub nabywca nieruchomości. Jeśli

z roszczeniem o rozwiązanie umowy występuje zobowiązany,

swoje żądanie może skierować przeciwko osobie bliskiej

zbywcy, na rzecz której zastrzeżono prawo dożywocia (wyrok

SN z 12.11.1980; I CR 427/80, OSNCP 1981/6/109). Postępo-

wanie o rozwiązanie umowy musi się toczyć przeciwko

wszystkim uprawnionym lub zobowiązanym, ponieważ jest to

proces o ukształtowanie prawa, żądanie dotyczy zatem

w jednakowym stopniu każdego podmiotu wspólnego prawa

(Policzkiewicz-Zawadzka, 1971, s. 124). 

Za budzące wątpliwości uznano zagadnienie, czy żąda-

nie rozwiązania umowy o dożywocie może być skierowa-

ne wyłącznie przeciwko właścicielowi nieruchomości,

który jest stroną umowy, czy również w stosunku do ko-

lejnych nabywców nieruchomości. Kwestię tę rozstrzy-

gnął Sąd Najwyższy, twierdząc, że rozwiązanie umowy

o dożywocie nie jest dopuszczalne po zbyciu nieruchomo-

ści obciążonej dożywociem (wyrok z 17.03.2004 r., II CK

91/03, Lex nr 112909). Powyższe stanowisko oparte jest

na literalnej wykładni art. 914 k.c., zgodnie z którym je-

żeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzy-

maną nieruchomość, dożywotnik może żądać zmiany pra-

wa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą warto-

ści tego prawa. Zbyciem jest przeniesienie własności nie-

ruchomości w drodze czynności prawnej, a więc w wyniku

zawarcia np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany. Na-

bycie własności w wyniku dziedziczenia nie jest objęte hi-

potezą art. 914 k.c. W konsekwencji, w przypadku zbycia

przez zobowiązanego nieruchomości, dożywotnik może

wystąpić jedynie z żądaniem zamiany prawa dożywocia na

rentę. 

W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że zobowiązanymi

z tytułu umowy o dożywocie są małżonkowie, a przyczyny

będące podstawą rozwiązania umowy dotyczą tylko jednego

z nich. W literaturze wskazuje się, że możliwe jest w takim

przypadku rozwiązanie umowy na podstawie art. 913 § 2 k.c.

tylko w stosunku do jednego z małżonków (Bielska-Sobko-

wicz, 2013, s. 1185). Stosownie do aktualnej linii orzeczni-

czej, przy ocenie, czy zachodzi przesłanka wyjątkowości, nie

bez znaczenia jest okoliczność, że jedna z osób zobowiąza-

nych z tytułu dożywocia wykonywała obowiązki określone

w umowie, nawet wobec biernej postawy drugiego zobowią-

zanego (wyrok SA w Białymstoku z 15.09.2017 r., I ACa

574/16, Lex nr 2369632). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu

Najwyższego, w sprawie z powództwa dożywotników o roz-

wiązanie umowy o dożywocie, po stronie pozwanych mał-

żonków nie zachodzi współuczestnictwo konieczne (uchwa-

ła SN z 21 kwietnia 2004 r., III CZP 15/04, OSNC

2005/6/102). 

44..  PPrrzzeessłłaannkkii  uuzzaassaaddnniiaajjąąccee  
rroozzwwiiąązzaanniiee  uummoowwyy  oo ddoożżyywwoocciiee  

——  aannaalliizzaa  oorrzzeecczznniiccttwwaa

Ze względu na charakter umowy o dożywocie oraz zasa-

dę trwałości stosunku zobowiązaniowego (pacta sunt se-

rvanda) ustawodawca zdecydował, że bardziej dotkliwa in-

gerencja w umowę niż zamiana prawa dożywocia na rentę,

oprócz zaistnienia przesłanki określonej w art. 913 § 1 k.c.,

wymaga wystąpienia dodatkowych okoliczności, które za-

kwalifikować można jako wyjątkowe (wyrok SA w Białym-

stoku z 17.11.2016 r., I ACa 541/16, Lex nr 2172488; Wyrok

SA w Białymstoku z 12.01.2018 r., I ACa 695/17, Lex nr

2457470). Ustawa nie precyzuje, które sytuacje traktować

można jako wyjątkowe na gruncie art. 913 § 2 k.c. Interpre-

tacja tego pojęcia należy do kompetencji sądów. 

W orzecznictwie przyjmuje się, że, aby zastosować śro-

dek prawny, jakim jest rozwiązanie umowy o dożywocie,

trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy inne środki, takie jak

zobowiązanie nabywców nieruchomości do wykonania za-

ległego świadczenia lub zamiana świadczeń wynikających

z dożywocia na rentę, nie zapewnią dożywotnikowi dosta-

tecznej ochrony. Żądania wynikające z art. 913 § 1 i § 2 k.c.

wzajemnie się wykluczają, sąd jednak, oceniając okolicz-

ności sprawy, powinien oddalić roszczenie o rozwiązanie

umowy o dożywocie, jeśli interes dożywotnika mógłby zo-

stać zaspokojony, gdyby wystąpił z mniej daleko idącym

żądaniem (wyrok SN z 9.05.2008 r., III CSK 359/07, 

Lex nr 453125). 

Analiza orzecznictwa pozwala stwierdzić, że jednym

z podstawowych kryteriów, które warunkują zakwalifikowa-

nie okoliczności jako wyjątkowych, jest krzywdzenie doży-

wotnika, agresja i zła wola po stronie jego kontrahenta (na-

bywcy nieruchomości), a nie tylko negatywne nastawienie

dożywotnika do kontrahenta (wyrok SN z 9.04.1997 r., wy-
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rok SN z 25.05.2016 r., III CKN 50/97, OSNC 1997/9/133;

wyrok SN z 25.05.2016 r., V CSK 499/15, Lex nr 2075718;

wyrok SA w Białymstoku z 12.01.2018 r., Lex nr 2457470).

Wyjątkowość wypadku objęta hipotezą art. 913 § 2 k.c. mo-

że manifestować się przez częste intensywne awantury mię-

dzy stronami umowy dożywocia, w tym zwłaszcza awantury

połączone z naruszaniem nietykalności cielesnej stron,

przez usuwanie przemocą dożywotnika z domu, niszczenie

jego rzeczy, permanentne poniżanie jego godności osobistej

lub także przez całkowite niewywiązywanie się z obowiąz-

ków wobec dożywotnika i to mimo podejmowania przez nie-

go odpowiednich kroków, aby obowiązki te mogły być wyko-

nywane. 

Sąd Apelacyjny w Katowicach za wyjątkową uznał sytu-

ację, w której obowiązki zobowiązanego ograniczały się je-

dynie do uiszczania opłat za mieszkanie (wyrok SA w Kato-

wicach z 17.05.2018 r., I ACa 1204/17, Lex nr 2514517).

W ocenie sądu, w omawianej sprawie realizacja umowy

o dożywocie przybrała postać odwróconego kredytu hipo-

tecznego. Ze względu na wiek i stan zdrowia uprawniona

(powódka) wymagała opieki pozwanego, który nie był

w stanie jej zapewnić. Zdaniem sądu wykonywanie obo-

wiązków wynikających z umowy o dożywocie nie może

ograniczać się jedynie do opłat za mieszkanie, kłóci się to

bowiem z zasadami współżycia społecznego. Z tej przyczy-

ny uznać należy, że zaangażowanie finansowe nabywcy nie-

ruchomości nie sprzeciwia się rozwiązaniu umowy na pod-

stawie art. 913 § 2 k.c. 

Wyjątkowym wypadkiem nie jest z kolei sytuacja, w której

wina zerwania relacji z dożywotnikiem leży po stronie innej

osoby, za sprawą której nie można wymagać, aby zobowią-

zany pozostawał z dożywotnikiem w bezpośredniej styczno-

ści, gdyż wiąże się to z narażeniem na ujemne zachowanie

ze strony tej osoby, godzące nie tylko w dobro zobowiązane-

go, ale także w dobro małoletniego dziecka (wyrok SA

w Białymstoku z 12.01.2018 r., I ACa 695/17, LEX nr

2457470). W omawianej sprawie powódka przeniosła wła-

sność nieruchomości na swojego syna oraz jego żonę (po-

zwaną), ustanawiając jednocześnie prawo dożywocia. Rela-

cje między małżonkami (zobowiązanymi z tytułu dożywo-

cia) obarczone były problemami związanymi z nadużywa-

niem alkoholu oraz stosowaniem agresji przez męża. Brak

zmiany zachowania męża pozwanej spowodował, że zdecy-

dowała się ona wyprowadzić z domu. W wyniku postępowa-

nia rozwodowego mąż został uznany za wyłącznie winnego

rozpadu małżeństwa. 

Sąd, analizując całokształt okoliczności stwierdził, że dzia-

łania pozwanej, tj. opuszczenie nieruchomości należy uznać

za usprawiedliwione. Nie można traktować bowiem jako wy-

jątkowej sytuacji, w której pozwana opuszcza nieruchomość

będącą przedmiotem umowy pod wpływem rażąco nieodpo-

wiedniego zachowania małżonka, tym bardziej że zachodziła

potrzeba ochrony małoletniego dziecka. Samo niewykony-

wanie świadczeń wynikających z umowy o dożywocie nie jest

wystarczającą przesłanką rozwiązania umowy na podstawie

art. 913 § 2 k.c. (wyrok SA w Białymstoku z 17.11.2016 r.,

I ACa 541/16, Lex nr 2172488; wyrok SA w Krakowie

z 28.04.2016 r., I ACa 1849/15, Lex nr 2067053). 

Za okoliczność, która nie może być podstawą rozwiązania

umowy o dożywocie, uznać należy także jednostronną rezy-

gnację dożywotnika ze świadczeń przewidzianych w umowie

(wyrok SA w Warszawie z 19.03.2015 r., I ACa 1375/14, Lex

nr 1768750). Sytuacja, w której dożywotnik zamyka swoje

pomieszczenia, zatrudnia opiekunkę w celu zakupu lekarstw

i sprzątania, wprowadza zakaz udzielenia informacji zobo-

wiązanym o stanie jego zdrowia, przy jednoczesnej chęci wy-

wiązywania się ze swoich obowiązków przez nabywców nie-

ruchomości, nie może zostać uznana za wyjątkową w rozu-

mieniu art. 913 § 2 k.c. (wyrok SA w Gdańsku z 15.05.2015 r.,

I ACa 899/14, Lex nr 1740592). Powód (zbywca), który sam

systematycznie ograniczał kontakty z pozwanymi (zobowią-

zanymi), uznając, że ich opieka nie jest mu potrzebna, nie

może skutecznie żądać rozwiązania umowy o dożywocie.

Uwzględnienie takiego roszczenia, zgłoszonego w pozwie,

sprzeciwiałaby się zasadom współżycia społecznego,

a w szczególności zasadzie poszanowania prawa i stabilności

stosunków prawnych. 

55..  SSkkuuttkkii  wwyyrrookkuu  rroozzwwiiąązzuujjąącceeggoo  
uummoowwęę  oo ddoożżyywwoocciiee

Wyrok uwzględniający rozwiązanie umowy o dożywocie

ma charakter konstytutywny, ze skutkiem ex nunc. Kontro-

wersje budzi zagadnienie, jakie skutki prawnorzeczowe po-

ciąga za sobą takie orzeczenie. Zarówno w judykaturze, jak

i doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym z chwilą

uprawomocnienia się wyroku następuje automatyczne po-

wrotne przejście własności nieruchomości na dożywotnika

— zbywcę nieruchomości (Policzkiewicz-Zawadzka, 1971, 

s. 131 i n.; uchwała SN z 4.07.1997 r., III CZP 31/97, OSNC

1998/1/2). Zwolennicy odmiennego stanowiska przyjmują,

że zbywca nieruchomości posiada jedynie roszczenie o do-

konanie przez nabywcę zwrotnego przeniesienia własności

(Rejman, 1972, s. 1766; Stecki, 1989, s. 822). Za słuszne

uznać należy stanowisko, stosownie do którego rozwiązanie

umowy o dożywocie powoduje uzyskanie prawa własności

przez dożywotnika. Wyroki konstytutywne kształtują bo-

wiem stosunki materialnoprawne, powodując przekształce-

nie istniejącego stanu. Powrotne przejście własności nieru-

chomości na zbywcę jest integralnie związane z instytucją

rozwiązania umowy o dożywocie (wyrok SN z 17.03.2004 r.,

II CK 91/03, Lex nr 112909). Brak możliwości przejścia

własności nieruchomości na dożywotnika czyni rozwiązanie

umowy o dożywocie niedopuszczalnym (postanowienie SN

z 14.12.1971 r., III CRN 372/71, OSNCP 1972/6/112). 

Jeśli uprawnioną z tytułu dożywocia jest wyłącznie osoba

bliska zbywcy, skutkiem rozwiązania umowy na podstawie

art. 913 § 2 k.c. będzie wygaśnięcie dożywocia oraz powrot-

ne przejście własności w stosunku do zbywcy (wyrok SN z 10

września 1982 r., III CRN 201/82, OSNCP 1983/5-6/81). Aby

żądanie zobowiązanego o rozwiązanie umowy o dożywocie

zostało uwzględnione należy je wytoczyć przeciwko osobie

trzeciej i zbywcy nieruchomości jako współuczestnikom ko-

niecznym. Za niemożliwe bowiem uznać należy zakończenie
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stosunku na podstawie art. 913 § 2 k.c. bez uczestnictwa

w procesie osoby bliskiej — dożywotnika. Jednocześnie sąd

nie może orzekać o powrotnym przejściu własności bez

udziału pierwotnego właściciela nieruchomości obciążonej

prawem dożywocia (wyrok SN z 17.03.2004 r., II CK 91/03,

Lex nr 112909). Zwrot własności z natury rzeczy nastąpić

może jedynie między stronami umowy przenoszącej wła-

sność nieruchomości — umowy o dożywocie. 

Ze względu na fakt, że wyrok rozwiązujący umowę o do-

żywocie wywiera skutki ex nunc dożywotnik nie ma obo-

wiązku zwrotu otrzymanych świadczeń, nie przysługuje mu

również roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie przez

nabywcę z nieruchomości, ani też roszczenie o zwrot po-

żytków. Nabywca może jednak po rozwiązaniu umowy

o dożywocie dochodzić zwrotu nakładów poczynionych na

nieruchomość w czasie, gdy był jej właścicielem (Dmowski,

2011, s. 1014). Przysługuje mu wówczas roszczenie o zwrot

bezpodstawnego wzbogacenia Zbywcy z kolei przysługuje

roszczenie o wynagrodzenie i zwrot pożytków z nierucho-

mości od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwią-

zującego umowę o dożywocie (Bielska-Sobkowicz, 2013, 

s. 1186). 

66..  WWnniioosskkii  kkoońńccoowwee

Ustawodawca, regulując kwestię rozwiązania umowy o do-

żywocie, miał na względzie szczególnego rodzaju, quasi ro-

dzinne relacje łączące strony. Zbywca nieruchomości, zawie-

rając umowę o dożywocie, opiera się na przeświadczeniu, że

więzy pokrewieństwa, powinowactwa, czy też innego stosun-

ku bliskości stanowią należytą rękojmię wykonywania obo-

pólnych praw i obowiązków. Gwarancja ta stwarza po stronie

dożywotnika poczucie bezpieczeństwa w zakresie zaspokaja-

nia potrzeb życiowych, materialnych i osobistych, a po stro-

nie zobowiązanego trwałej i nieograniczonej możliwości ko-

rzystania i rozporządzania nieruchomością (wyrok SN

z 17.03.2004 r., II CK 91/03, Lex nr 112909). Relacje łączące

strony stosunku dożywocia mogą jednak ulec pogorszeniu.

Istnieje bowiem ryzyko zachowań, które na etapie zawiera-

nia umowy nie były oczekiwane ani też pożądane. W wyjąt-

kowych wypadkach, gdy strony nie mogą pozostawać ze sobą

w bezpośredniej styczności, sąd może rozwiązać umowę

o dożywocie. 

Biorąc pod uwagę przedmiot oraz charakter umowy

o dożywocie, wprowadzenie przez ustawodawcę lex specia-
lis w zakresie jej rozwiązania należy uznać za słuszne. 

Art. 913 § 2 k.c. ma na celu obostrzenie możliwości jedno-

stronnych decyzji stron, takich jak odstąpienie od umowy.

Przepis ten chroni dożywotnika i zobowiązanego przed nie-

rozważnym postępowaniem, które mogłoby mieć dotkliwe

konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze. W sytuacji kon-

fliktowej jedynie sąd, w wypadkach wyjątkowych, może za-

decydować o zakończeniu stosunku dożywocia. Za uzasad-

nione należy zatem uznać stwierdzenie, że art. 913 § 2 k.c.

jest wyrazem ochrony zasad pewności obrotu i pewności

prawa. 
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