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Spo³eczny wymiar skutków prawnych zasiedzenia

Z

asiedzenie jest instytucj¹ prawa cywilnego, wywodz¹c¹ siê z rzymskiego prawa klasycznego. Celem niniejszej publikacji jest próba identyfikacji spo³ecznego wymiaru
skutków prawnych zasiedzenia.
Zagadnienie sta³o siê ostatnio niezwykle aktualne, za spraw¹ coraz czêstych sporów pomiêdzy dotychczasowymi w³aœcicielami nieruchomoœci po³o¿onych na terytorium pañstwa
polskiego a obecnymi ich posiadaczami. Nag³aœniane przez media postêpowania o zwrot
w³asnoœci wzbudza ogromne emocje nie tylko wœród cz³onków spo³ecznoœci lokalnej, lecz
tak¿e osób trzecich. Poniek¹d emocje te mog¹ byæ zrozumia³e w kontekœcie obawy „o swoj¹
w³asnoœæ” w obliczu posiadania œwiadomoœci trwania w nieuregulowanym stanie prawnym.
Identyfikacja i spe³nienie przes³anek przewidzianych dla zasiedzenia powoduje, ¿e
z chwil¹ up³ywu ostatniego dnia okresu posiadania przewidzianego w ustawie realizuje siê
skutek zasiedzenia polegaj¹cy na tym, ¿e samoistny posiadacz staje siê w³aœcicielem rzeczy,
u¿ytkownikiem wieczystym albo uprawnionym do wykonywania s³u¿ebnoœci gruntowej,
w zale¿noœci od tego, czy przedmiotem zasiedzenia jest prawo w³asnoœci, u¿ytkowania wieczystego czy s³u¿ebnoœci gruntowej1. Up³yw terminu zasiedzenia poci¹ga wiêc za sob¹ ex
lege nabycie w³asnoœci nieruchomoœci przez jej posiadacza samoistnego. Zapadaj¹ce postanowienie s¹du ma tutaj jedynie charakter deklaratywny. S¹d wy³¹cznie „stwierdza” nabycie
w³asnoœci nieruchomoœci przez zasiedzenie. Nabycie w³asnoœci nastêpuje – po up³ywie dwudziestu lub trzydziestu lat – z koñcem dnia, który sw¹ dat¹ odpowiada terminowi nabycia posiadania. Zgodnie z treœci¹ Kodeksu cywilnego termin oznaczony w latach koñczy siê
z up³ywem dnia, który nazw¹ lub dat¹ odpowiada pocz¹tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi¹cu nie by³o, w ostatnim dniu miesi¹ca2. Up³yw terminu zasiedzenia prowadzi równoczeœnie do nabycia w³asnoœci przez posiadacza samoistnego oraz do
utraty tego prawa przez dotychczasowego w³aœciciela. Nabycie w³asnoœci w trybie zasiedzenia
nastêpuje jednak w sposób „pierwotny”3 i niezale¿nie od prawa poprzedniego w³aœciciela4. Nabyte prawo jest nowym prawem, powstaj¹cym na skutek zdarzeñ istniej¹cych wy³¹cznie po
stronie posiadacza samoistnego rzeczy. Pomiêdzy prawem nabytym i prawem utraconym nie
ma zale¿noœci, a tym samym wy³¹czone jest dzia³anie regu³y nemo plus iuris in alium transfere
potest quam ipse habet5.
Nabycie w³asnoœci w drodze zasiedzenia nie powoduje powstania po stronie nabywcy
obowi¹zku spe³nienia jakichkolwiek œwiadczeñ na rzecz poprzedniego w³aœciciela. Wy³¹czo-
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na jest w szczególnoœci mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ przez w³aœciciela na podstawie
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu6.
Skutkiem up³ywu czasu dla samoistnego posiadacza nieruchomoœci, na rzecz którego
up³yn¹³ termin do nabycia w³asnoœci nieruchomoœci przez zasiedzenie, jest to, ¿e mo¿e ¿¹daæ
uzgodnienia treœci ksiêgi wieczystej urz¹dzonej dla przedmiotu zasiedzenia z rzeczywistym
stanem prawnym7. Z takim stanem faktycznym bêdziemy mieli do czynienia, jeœli osoba zasiaduj¹ca naby³a prawo w³asnoœci ex lege przez up³yw czasu potrzebny do nabycia, a w czasie
biegu terminu nast¹pi³ wpis w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañstwa na b³êdnej lub niewa¿nej
podstawie prawnej, osoba, na rzecz której nastêpuje bieg zasiedzenia, wówczas osoba zasiaduj¹ca jest uprawniona do ¿¹dania usuniêcia niezgodnoœci treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ze wzglêdu na to, ¿e nabycie przez zasiedzenie jest skutecznym
wwi¹zaniem w stosunek materialnoprawny prawa w³asnoœci zasiadywanej nieruchomoœci.
St¹d wynik³a sprzecznoœæ z nabycia ex lege i zapisu w ksiêdze wieczystej musi byæ usuniêta,
by nabywca nieruchomoœci móg³ uzyskaæ orzeczenie deklaratoryjne potwierdzaj¹ce nabycie
w drodze zasiedzenia. Dopóki w ksiêdze wieczystej wpisany jest mylnie Skarb Pañstwa jako
w³aœciciel i wpis ten nast¹pi³ w czasie biegu zasiadywania, nie mo¿na uzyskaæ orzeczenia deklaratoryjnego o nabyciu w³asnoœci w drodze zasiedzenia. Dlatego orzeczenie ustalaj¹ce
i usuwaj¹ce niezgodnoœæ treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym stwierdza
drogê uzyskania stwierdzenia nabycia w³asnoœci przez zasiedzenie Skarbu Pañstwa, by móc
uzyskaæ orzeczenie o nabyciu w³asnoœci i wpisanie na jego podstawie siebie jako w³aœciciela8.
Mo¿liwoœæ podjêcia takiego dzia³ania przewidzia³ ustawodawca, w ten sposób, i¿ w razie niezgodnoœci miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane b³êdnie
albo jest dotkniête wpisem nieistniej¹cego obci¹¿enia lub ograniczenia, mo¿e ¿¹daæ usuniêcia
niezgodnoœci9. Powództwo o usuniêcie niezgodnoœci miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym mo¿e wytoczyæ tylko
osoba uprawniona do z³o¿enia wniosku o dokonanie wpisu w ksiêdze wieczystej10, a wiêc
w tym przypadku nabywca nieruchomoœci w drodze zasiedzenia.
Odnosz¹c siê do skutków zasiedzenia nale¿y poddaæ analizie zakres dokonanego zasiedzenia. Up³yw terminu zakreœlonego przez ustawodawcê w zakresie posiadania samoistnego
i nieprzerwanego powoduje skutek w postaci nabycia rzeczy w drodze zasiedzenia. Istotne
jest przy tym jaki zakres w³adztwa rozci¹ga³ siê nad rzecz¹, które nastêpnie spowodowa³o powstanie prawa w³asnoœci rzeczy s³u¿¹cego dotychczasowemu samoistnemu posiadaczowi.
O zakresie nabycia w³asnoœci w drodze zasiedzenia decyduje zakres samoistnego posiadania11. Je¿eli samoistny posiadacz w³ada³ wydzielon¹ czêœci¹ nieruchomoœci wówczas nabywa
w drodze zasiedzenia, tylko tê wydzielon¹ czêœæ np.: czêœæ budynku mo¿e byæ przedmiotem
samoistnego posiadania tylko wówczas, gdy stanowi odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci.
Nie mo¿na wiêc nabyæ w drodze zasiedzenia piwnicy, usytuowanej pod domem mieszkalnym, zajmowanym przez w³aœciciela zabudowanego nim gruntu12. Zgodnie z zasad¹ superfi-
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cies solo cedit budynki trwale z gruntem zwi¹zane oraz ich czêœci s¹ czêœciami sk³adowymi
gruntu13. Czêœci¹ sk³adow¹ rzeczy jest wszystko, co nie mo¿e byæ od niej od³¹czone bez
uszkodzenia lub istotnej zmiany ca³oœci albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu
od³¹czonego. Czêœæ sk³adowa rzeczy nie mo¿e byæ odrêbnym przedmiotem w³asnoœci i innych praw rzeczowych14. St¹d nabycie w³asnoœci rzeczy w drodze zasiedzenia rozci¹ga siê
równie¿ na czêœci sk³adowe rzeczy. Do czêœci sk³adowych gruntu nale¿¹ w szczególnoœci
budynki i inne urz¹dzenia trwale z gruntem zwi¹zane, jak równie¿ drzewa i inne roœliny od
chwili zasadzenia lub zasiania15. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowadzania
wody, pary, gazu, pr¹du elektrycznego oraz inne urz¹dzenia podobne nie nale¿¹ do czêœci
sk³adowych gruntu lub budynku, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa16. Za czêœci sk³adowe nieruchomoœci uwa¿a siê tak¿e prawa zwi¹zane z jej w³asnoœci¹17, np. s³u¿ebnoœæ
gruntow¹ uwa¿a siê za czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci. Osoba, na rzecz której przeniesiono
posiadanie nieruchomoœci w³adn¹cej, uprawniona jest do posiadania s³u¿ebnoœci zwi¹zanych z t¹ nieruchomoœci¹18. Tak wiêc skutkiem up³ywu terminu stanowi¹cego warunek sine
qua non nabycia w³asnoœci nieruchomoœci wraz z ustanowion¹ s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹ jest
nabycie prawa w³asnoœci w drodze zasiedzenia nieruchomoœci bêd¹cej dotychczas w samoistnym posiadaniu posiadacza, lecz tak¿e nabycie uprawnienia do s³u¿ebnoœci gruntowej
przynale¿nej do tej nieruchomoœci. Donios³e znaczenie ma to, aby prawa te istnia³y w momencie up³ywu terminu zasiedzenia w³asnoœci nieruchomoœci. Je¿eli w okresie biegu terminu zasiedzenia prawa te wygas³y, to fakt nabycia w³asnoœci nieruchomoœci w drodze
zasiedzenia nie powoduje ich nabycia przez posiadacza, choæby posiadacz faktycznie je
wykonywa³19.
Kolejnym istotnym aspektem w zakresie skutków zasiedzenia jest objêcie zakresem zasiedzenia przynale¿noœci. Przynale¿noœciami s¹ rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej
rzeczy (rzeczy g³ównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, je¿eli pozostaj¹ z ni¹ w faktycznym
zwi¹zku odpowiadaj¹cym temu celowi. Nie mo¿e byæ przynale¿noœci¹ rzecz nienale¿¹ca do
w³aœciciela rzeczy g³ównej20. W³aœciciel nabywa nie tylko nieruchomoœæ, ale równie¿ przynale¿noœci, gdy¿ wynika to z celu stawianego przed zasiedzeniem, a wiêc uporz¹dkowanie stanów nieuregulowanych pod wzglêdem prawnym i gospodarczym. Analizuj¹c zagadnienie
dotycz¹ce rozci¹gniêcia zakresu zasiedzenia na przynale¿noœæ nale¿y szczególn¹ uwagê
zwróciæ na fakt, i¿ przynale¿noœciami s¹ rzeczy ruchome, samoistne, a wiêc mog¹ce funkcjonowaæ niezale¿nie od bytu rzeczy g³ównej. Dla rzeczy ruchomych ustawodawca przewidzia³
odrêbny czasookres warunkuj¹cy nabycie zasiedzenia. Postanowiono, i¿ posiadacz rzeczy ruchomej niebêd¹cy jej w³aœcicielem nabywa w³asnoœæ, je¿eli posiada rzecz nieprzerwanie od
lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba ¿e posiada w z³ej wierze21. Termin dla nabycia
w³asnoœci rzeczy ruchomej w drodze zasiedzenia jest krótszy ni¿ przewidziany przez ustawodawcê dla nieruchomoœci. Ponadto istotne jest istnienie dobrej wiary samoistnego posiadacza. Brak dobrej wiary w chwili obejmowania rzeczy w samoistne posiadania wyklucza
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mo¿liwoœæ nabycia w³asnoœci rzeczy ruchomej w drodze zasiedzenia, wynika to z bezwzglêdnego zapisu ustawodawcy.
Skutkiem nabycia w³asnoœci rzeczy w drodze zasiedzenia przez kilku posiadaczy jest powstanie wspó³w³asnoœci. Ze wzglêdu na to, ¿e mo¿liwe jest wspó³posiadanie rzeczy wspólnej
przez kilka osób, a wiêc wykonywanie w³adztwa przez ka¿d¹ z tych osób w zakresie odpowiadaj¹cym w³adztwu wspó³w³aœciciela, st¹d mo¿liwe jest równie¿ nabycie w³asnoœci rzeczy
przez kilka podmiotów. W³adztwo to mo¿e byæ wykonywane przez ka¿d¹ z tych osób w stosunku do tej samej rzeczy b¹dŸ samodzielnie, ale w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wykonywanie
takiego samego w³adztwa pozosta³ym osobom, b¹dŸ te¿ wspólnie22. O wielkoœci nabytego
przez ka¿d¹ z tych osób udzia³u decyduje ich animus, a wiêc przekonanie posiadacza o zakresie
wykonywania samoistnego posiadania odpowiadaj¹cego u³amkowej czêœci we wspó³w³asnoœci. Je¿eli wiêc nieruchomoœæ by³a w okresie wymaganym do zasiedzenia przedmiotem
wspó³w³asnoœci kilku wspó³w³aœcicieli w czêœciach idealnych, nie ma przeszkód dla zasiedzenia przez jednego lub niektórych z nich wspólnie fizycznej czêœci tej nieruchomoœci23.
W nauce prawa i w orzecznictwie s¹dowym utrwali³ siê pogl¹d, ¿e dopuszczalne jest zasiedzenie przez wspó³w³aœcicieli fizycznie okreœlonych czêœci nieruchomoœci. Nie jest natomiast dopuszczalna modyfikacja istniej¹cych udzia³ów wspó³w³asnoœci na skutek zasiedzenia
ze strony poszczególnych jej fizycznych czêœci powsta³ych w wyniku nieformalnego podzia³u, których powierzchnia nie odpowiada dotychczasowym udzia³om u³amkowym poszczególnych wspó³w³aœcicieli; stan taki mo¿e prowadziæ tylko do zasiedzenia okreœlonych
fizycznych czêœci nieruchomoœci przez wspó³w³aœcicieli24. Dla oceny zasiedzenia przez
poszczególnych wspó³w³aœcicieli fizycznie wydzielonych i posiadanych czêœci obojêtn¹
jest rzecz¹, czy czêœci te odpowiadaj¹ dotychczasowym ich udzia³om, w jakich byli oni
wspó³w³aœcicielami w u³amkowych czêœciach. Z chwil¹ bowiem up³ywu terminów potrzebnych do zasiedzenia dotychczasowi wspó³w³aœciciele staj¹ siê z mocy samego prawa wy³¹cznymi w³aœcicielami wydzielonych i posiadanych przez nich czêœci fizycznych danej
nieruchomoœci. Z t¹ chwil¹ ustaje te¿ wspó³w³asnoœæ i ka¿dy z dotychczasowych wspó³w³aœcicieli staje siê w³aœcicielem posiadanej przez niego fizycznej czêœci nieruchomoœci. Dlatego
te¿ stan ten nie mo¿e w ¿adnym wypadku prowadziæ do modyfikacji udzia³ów we wspó³w³asnoœci, która ju¿ przesta³a istnieæ25. Dalszym skutkiem zasiedzenia przez wspó³w³aœciciela nieruchomoœci jest wygaœniêcie udzia³ów pozosta³ych wspó³w³aœcicieli. Je¿eli wspó³w³aœciciel
naby³ przez zasiedzenie tylko fizyczn¹ czêœæ wspólnej nieruchomoœci, wygasaj¹ udzia³y pozosta³ych wspó³w³aœcicieli tylko co do tej czêœci. Nie wygasa natomiast udzia³ nabywcy przez
zasiedzenie w reszcie poprzednio wspólnej nieruchomoœci, chyba ¿e pozostali wspó³w³aœciciele równie¿ w wyniku zasiedzenia stali siê w³aœcicielami lub wspó³w³aœcicielami tej reszty26.
Wspó³w³asnoœæ rzeczy mo¿e byæ wynikiem dziedziczenia. St¹d nale¿y rozwa¿yæ skutki
zasiedzenia rzeczy objêtej we w³adnie w wyniku dziedziczenia. Donios³e znaczenie ma fakt,
i¿ zasiedzenie jest sposobem nabycia w³asnoœci, który nie zobowi¹zuje osoby nabywaj¹cej
w³asnoœæ w tej drodze, do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Prawo nie przewiduje te¿ innych zasad, gdy chodzi o zasiedzenie przez jednego ze spadkobierców przeciwko innemu
spadkobiercy. Mo¿na natomiast przyj¹æ, ¿e dopuszczalne jest takie zaliczenie na udzia³ war22
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E. Janeczko, Zasiedzenie…, op. cit., s. 150.
Uchwa³a SN z dnia 20 stycznia 1956 r., III CO 38/55, OSCK z 1956, nr 3, poz. 88.
Uchwa³a SN z dnia 19 grudnia 1968 r., III CZP 106/68, OSNC z 1969, nr 6, poz. 108.
Uzasadnienie do uchwa³y SN z dnia 19 grudnia 1968 r., III CZP 106/68, OSNC z 1969, nr 6, poz. 108.
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toœci nabytej przez zasiedzenie czêœci spadku wtedy, gdy do takiego zasiedzenia dosz³o na
skutek tego, ¿e spadkobiercy dokonali nieformalnego podzia³u, wówczas bowiem wol¹ ich
jest w³aœnie, aby ka¿dy z nich nabywa³ odpowiedni¹ czêœæ spadku z zaliczeniem na swój
w nim udzia³27. Ponadto nabycie przez spadkobierców spadkowej nieruchomoœci jest równie¿
skutkiem dziedziczenia przez nich sytuacji prawnej wynikaj¹cej z samoistnego posiadania
przez spadkodawcê28.
Nie zawsze skutek zasiedzenia w ramach wspó³posiadania bêdzie analogiczny np.: w sytuacji osoby w³adaj¹cej nieruchomoœci¹ jak w³aœciciel, nabywa wskutek zasiedzenia jedynie
u³amkow¹ czêœæ tej nieruchomoœci b¹dŸ dlatego, ¿e sta³a siê ju¿ wczeœniej jej wspó³w³aœcicielem, b¹dŸ to dlatego, ¿e w stosunku do okreœlonych wspó³w³aœcicieli zasiedzenie nie
bieg³o lub bieg terminu zasiedzenia uleg³ zawieszeniu. Zawieszenie bêdzie mia³o miejsce
wtedy, gdy jedynym ze wspó³w³aœcicieli jest ma³oletni pozostaj¹cy pod w³adz¹ rodzicielsk¹ posiadacza29. Z takim przypadkiem bêdziemy mieæ równie¿ do czynienia w przypadku przerwania biegu zasiedzenia, w stosunku do jednego ze wspó³w³aœcicieli, je¿eli
nast¹pi³o uznanie jego prawa30. Równie¿ w przypadku wstrzymania biegu zasiedzenia tj.
gdy jeden ze wspó³w³aœcicieli wprawdzie nie podlega w³adzy rodzicielskiej posiadacza,
ale jest ma³oletni31.

Problem przedawnienia a zasiedzenie
Analizuj¹c aspekt skutków zasiedzenia nie sposób pomin¹æ kwestiê przedawnienia.
Zasiedzenie i przedawnienie ³¹czy jedno Ÿród³o, a mianowicie zarówno pierwsza, jak
i druga konstrukcja prawna wywodz¹ siê z instytucji dawnoœci. Pomimo tego, ¿e takie okreœlenie w³aœciwie na dzieñ dzisiejszy nie jest u¿ywane w nowoczesnym podejœciu cywilistycznym. Dawnoœæ okreœla³a wszystkie instytucje prawa cywilnego, którego skutki prawne s¹
nastêpstwem niewykonywania uprawnieñ przez czas w ustawie okreœlony. Przedawnienie nastrêcza³o licznych problemów i w¹tpliwoœci, na ten fakt wskazuje ró¿norodnoœæ konstrukcji
zajmuj¹cych siê zagadnieniem up³ywu czasu w kontekœcie skutków prawnych z tego wywodzonych. Niejednokrotnie ratio legis instytucji przedawnienia odnoszono do zasad moralnoœci
wskazuj¹cych na budz¹ce zastrze¿enia ustanowienie regu³ uniemo¿liwiaj¹cych dochodzenie
s³u¿¹cego dotychczas roszczenia, bêd¹c swoist¹ „nagrod¹” dla niesumiennego d³u¿nika,
daj¹c mu mo¿liwoœæ zalegalizowania stanu faktycznego niezgodne z prawem, poprzez uniemo¿liwienie dochodzenia roszczenia ze wzglêdu na opiesza³oœæ wierzyciela w dochodzeniu
s³u¿¹cego mu œwiadczenia. Zamys³em ustawodawcy by³o doprowadzenie do takiego stanu
rzeczy, aby stan niepewnoœci nie by³ stanem permanentnym, lecz poprzez wprowadzenie instytucji przedawnienia mobilizowa³ wierzyciela do dzia³ania.
Z up³ywem czasu przepisy prawa krajowego ³¹czyæ zaczê³y niejednokrotnie ró¿ne donios³e w swej treœci skutki prawne. Skutki te powstaj¹ b¹dŸ to z mocy samego up³ywu czasu
wobec nie dzia³ania wierzyciela, b¹dŸ to po uprzednim dokonaniu wskazanej w przepisach
czynnoœci prawnej. Up³yw czasu polega na up³ywie pewnego czasookresu jako przyjêtej
27
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i okreœlonej jednostki czasu od pewnego zdarzenia prawnego. Mo¿e polegaæ równie¿ na nadejœciu okreœlonego terminu jako oznaczonej chwili w czasie32.
Problem przedawnienia w ramach rozwa¿añ dotycz¹cych zasiedzenia jest o tyle zasadny,
¿e przepisy o przedawnieniu stosuje siê odpowiednio do biegu zasiedzenia. Wyj¹tkiem jest tu
zastrze¿enie, ¿e je¿eli zasiedzenie biegnie przeciwko ma³oletniemu w³aœcicielowi nieruchomoœci, nie mo¿e skoñczyæ siê wczeœniej ni¿ z up³ywem dwóch lat od uzyskania przez niego
pe³noletnioœci.
Przedawnienie jako instytucja jest niezbêdna w ka¿dym systemie prawnym ze wzglêdu na
charakter stabilizuj¹cy stosunki prawne i gwarantuj¹cy pewnoœæ obrotu gospodarczego. Dopuszczenie mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ bez ¿adnych ograniczeñ w czasie doprowadzi³oby do sytuacji, w której strony pozostawa³yby przez dziesi¹tki lat w niepewnoœci co do
swej sytuacji prawnej33.
Istotne cechy instytucji przedawnienia w³aœciwe dla konstrukcji prawa cywilnego wystêpuj¹ równie¿ w konstrukcjach podnoszonych jako w³aœciwych dla prawa miêdzynarodowego. Pierwsz¹ cech¹ o donios³ym znaczeniu jest rodzaj roszczeñ ulegaj¹cych przedawnieniu,
a mianowicie s¹ to roszczenia maj¹tkowe, w rozumieniu prawa cywilnego materialnego, ten
sam zakres, a wiêc roszczenia maj¹tkowe identyfikowany jest w prawie narodów. Kolejn¹
cech¹ o swoistej donios³oœci jest charakter prawny przedawnienia, a mianowicie terminy
przedawnienia nie mog¹ byæ skracane ani przed³u¿ane przez czynnoœæ prawn¹ na gruncie prawa cywilnego, natomiast w tym zakresie na gruncie norm prawnomiêdzynarodowych ta kwestia nie zosta³a w ¿aden stanowczy sposób uregulowana. Nie wypracowano równie¿ na
przestrzeni lat utrwalonego i zaakceptowanego postêpowania w tym zakresie. W orzeczeniu
MTS sêdziowie zwa¿yli, ¿e dla skutecznoœci przedawnienia powinien nast¹piæ racjonalny
okres czasu. Wa¿nym aspektem jest w tym przypadku zdolnoœæ podmiotu prawa miêdzynarodowego do podejmowania dzia³añ. Kolejn¹ istotn¹ cech¹ s¹ skutki przedawnienia. Podstawowym skutkiem przedawnienia zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i miêdzynarodowego
bêdzie wy³¹czenie mo¿liwoœci przymusowej realizacji roszczenia, które wszak¿e nie wygasa,
st¹d uprzednie zaspokojenie wierzyciela nie daje d³u¿nikowi prawa do ¿¹dania tak spe³nionego œwiadczenia. Jest to konstrukcja analogiczna do zasiedzenia. Czwart¹ cech¹ o donios³ym
znaczeniu jest bieg przedawnienia. Rozpoczyna siê ono na gruncie prawa cywilnego od dnia,
w którym roszczenie sta³o siê wymagalne, analogicznie postrzegany jest bieg terminu przedawnienia w prawie narodów. Pi¹t¹ cech¹ o znacznej wadze dla identyfikacji cech wspólnych
i odmiennych w instytucjach dawnoœci jest zawieszenie biegu przedawnienia. Zarówno
w prawie cywilnym, jak i miêdzynarodowym dopuszczalne jest zawieszenie biegu przedawnienia. Polega ono na tym, ¿e przez oznaczony czas bieg przedawnienia nie rozpoczyna siê,
a je¿eli ju¿ siê rozpocz¹³, nie wlicza siê tego czasu do tego biegu. Zawieszenie przedawnienia
zale¿eæ mo¿e na gruncie prawa cywilnego od stosunku zale¿noœci dziecka od rodziców, od
stosunku opieki, od stosunku ma³¿eñstwa, niewystêpuj¹cych na gruncie prawa narodów. Ponadto zawieszenie przedawnienia zale¿ne mo¿e byæ od dzia³ania si³y wy¿szej, wystêpuj¹cej
zarówno w prawie cywilnym, jak i prawie miêdzynarodowym. Przyk³adem si³y wy¿szej zawieszaj¹cej bieg przedawnienia zarówno na p³aszczyŸnie krajowej, jak i miêdzynarodowej s¹
dzia³ania wojenne, z u¿yciem si³ zbrojnych jakiegokolwiek pañstwa.

32
33

S. Grzybowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 1974, s. 261.
Wyrok SN z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSNCP 7–8/92, poz. 137.

PP 4 ’12

Spo³eczny wymiar skutków prawnych zasiedzenia

151

Od zawieszenia przedawnienia odró¿niæ nale¿y przerwê w biegu przedawnienia. Przerwa
biegu zasiedzenia mo¿e polegaæ na czynnoœciach podjêtych przez w³aœciciela nieruchomoœci/terytorium bezpoœrednio w celu przeciwstawienia siê posiadaniu tej nieruchomoœci przez
inn¹ osobê; mo¿e to przybraæ postaæ zarówno wniesienia powództwa petytoryjnego (windykacyjnego lub negatoryjnego), jak te¿ innych czynnoœci, materialnoprawnych i procesowych,
prowadz¹cych do dochodzenia lub ustalenia prawa w³asnoœci na drodze s¹dowej lub przed innym w³aœciwym organem34.
Skutek w postaci przerwania biegu terminu zasiedzenia mog¹ wywo³aæ jedynie czynnoœci
zaczepne, a nie obronne w³aœciciela, i to wy³¹cznie takie, które wprost lub poœrednio zmierzaj¹ do pozbawienia posiadacza w³adania rzecz¹, co do której biegnie zasiedzenie. Wobec
tego obrona np. przed wyw³aszczeniem nie mo¿e byæ uwa¿ana za czynnoœci skutkuj¹ce jednoczeœnie przerwaniem biegu terminu zasiedzenia35. Inn¹ przes³ank¹ uzasadniaj¹c¹ przerwê
biegu przedawnienia jest na gruncie prawa miêdzynarodowego, jak i cywilnego uznanie.
Uznanie jako konstrukcja prawna bêdzie mia³o kilka wymiarów, poczynaj¹c od uznania roszczenia, a¿ do dzia³ania zmierzaj¹cego do uregulowania nieuregulowanego dot¹d stanu faktycznego norm¹.
Pomimo braku pozytywnych przes³anek ku temu, jednoczeœnie orzeczenia s¹dów arbitra¿owych dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ istnienia przedawnienia. Przyk³ad mo¿e stanowiæ orzeczenie
arbitra¿owe w sprawie Ambatielosa36. Podkreœlono w nim, ¿e zg³aszanie przez poszkodowane pañstwo roszczeñ pod adresem sprawcy deliktu, nawet je¿eli s¹ one skazane na niepowodzenie, przerywa bieg przedawnienia37. Innym przyk³adem odniesienia siê do przedawnienia
w prawie miêdzynarodowym jest orzeczenie MTS w sporze dotycz¹cym fosfatów w Nauru38,
w którym sêdziowie stwierdzili, ¿e racjonalny up³yw czasu na przedstawienie roszczenia
jeszcze nie nast¹pi³. Podejœcie do zagadnienia przedawnienia poprzez odniesienie do konstrukcji „racjonalnego up³ywu czasu” jest dowodem na to, ¿e pomimo braku jednoznacznych
przes³anek wœród norm prawa narodów co do istnienia dopuszczalnoœci przedawnienia sêdziowie przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy korzystaj¹ ze znanych i sprawdzonych konstrukcji cywilistycznych, zaczerpniêtych z prawa rzymskiego klasycznego.

Podsumowanie
Polska doktryna do zagadnienia zasiedzenia ustosunkowa³a siê na pocz¹tku XX w. negatywnie i pomimo up³ywu czasu poza nielicznymi wyj¹tkami wspominaj¹cymi o istnieniu takiej ewentualnoœci w³aœciwie nic siê nie zmieni³o. Jednak¿e jako pe³noprawny cz³onek
spo³ecznoœci miêdzynarodowej powinniœmy równie¿ ws³uchaæ siê w g³os doktryny miêdzynarodowej. W tym kontekœcie analizuj¹c zagadnienie mo¿emy spotkaæ siê z przewa¿aj¹cym
stanowiskiem pozytywnym. Szczególnie w obecnych czasach, w dobie nadchodz¹cego, czy
jak niektórzy twierdz¹ ju¿ zakorzenionego kryzysu donios³e znaczenie ma dopuszczenie mo¿liwoœci zasiadywania terytorium na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, a wiêc w stosunkach
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pomiêdzy pañstwami. Ze wzglêdu na to, ¿e trudno odnieœæ siê instytucjonalnie do zasiedzenia
na arenie miêdzynarodowej, st¹d zasadnym jest odniesienie siê poprzez normy ukszta³towane
w prawie rzymskim do instytucji zasiedzenia w prawie polskim. Problem zasiedzenia mo¿e
staæ siê niebawem zagadnieniem wymagaj¹cym natychmiastowego dzia³ania w zwi¹zku ze
wzajemnym wspomaganiem siê pañstw w dobie kryzysu. Jak wykazano w stosunkach
spo³ecznych bezwzglêdnym warunkiem i naturalnym zjawiskiem jest d¹¿enie do niezak³óconego w³adania rzecz¹. Na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej jest to tym bardziej donios³e
w skutkach, ¿e brak terytorium, b¹dŸ jego znaczne uszczuplenie powoduje utratê (w sytuacjach ekstremalnych) podmiotowoœci prawnomiêdzynarodowej, a w³aœciwie jednego z atrybutów pañstwowoœci. St¹d tak wa¿ne jest, aby kwestie w³asnoœci by³y oparte na stabilnych
konstrukcjach prawnych. Jak wykazano instytucje w³aœciwe dla prawa rzymskiego klasycznego nie trac¹ do dziœ na swej aktualnoœci, wzbogacaj¹ prawn¹ rzeczywistoœæ o rozwi¹zania
pewne i sprawdzone. Wielow¹tkowoœæ aktywnoœci cz³owieka powoduje, ¿e podmioty prawa
miêdzynarodowego, w szczególnoœci pañstwa generuj¹ stosunki w³asnoœciowe oparte na nieuregulowanym stanie prawnym. W prawie miêdzynarodowym, które w tym zakresie wypracowa³o szersze spektrum mo¿liwoœci bêdziemy doszukiwaæ siê dzia³ania o utrwalonym
sposobie postêpowania, nawet jeœli nie znajduje on dotychczas potwierdzenia w obowi¹zuj¹cych normach. Utrwalony i zaakceptowany przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ sposób postêpowania to zwyczaj, który stanowi Ÿród³o wyrokowania uwidocznione w art. 38 statutu
MTS, a tym samym stanowi¹ce Ÿród³o prawa miêdzynarodowego. Takich konstrukcji – opartych na zwyczaju nie dopuszcza polskie prawo, aczkolwiek niejednokrotnie przepisy ustawy
odnosz¹ siê do norm zwyczajowych, jako powszechnie akceptowanych i niezbêdnych
w okreœlonych okolicznoœciach, równie¿ tych wynikaj¹cych z nieuregulowanego stanu prawnego. Jak wykazano dot¹d nie ma takiego systemu prawnego, który wyeliminowa³by, a nawet
zminimalizowa³by istnienie stanów rzeczy, które nie s¹ klarowne, pod wzglêdem usytuowania ich w konkretnym katalogu norm prawnych.
Jak wykazano skutki prawne up³ywu czasu maj¹ swe donios³e znaczenie dla wydŸwiêku
spo³ecznego tak powsta³ych nowych powi¹zañ spo³ecznoprawnych. Istotne znaczenie dla
funkcjonowania jednostki w spo³eczeñstwie ma kwestia posiadania i w³asnoœci, st¹d up³yw
czasu bêdzie niezmiernie wa¿nym czynnikiem, zarówno w przypadku zmiany podmiotu
uprawnionego do wykonywania uprawnieñ w³aœcicielskich, jak i w przypadku dochodzenia
roszczeñ.

The Social Dimension of the Legal Consequences of Acquisitive Prescription
Summary
Acquisitive prescription is one of those constructions of civil law that are supposed to stabilize socio-economic turnover as well as govern legal transactions. To comprehensively define the issue of the consequences of acquisitive prescription it is necessary to refer to the
institution of praescriptio, a legal construction characteristic of classic Roman law which is
increasingly more often found in national laws. Legal constructions that are of significant importance for the members of state communities are characterized by their universality. Universality is about specific features that can be found in classical Roman law, civil law and,
frequently surprisingly, in international law.

