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Dobra wiara jako przes³anka zasiedzenia w przepisach
obowi¹zuj¹cych w Polsce w latach 1918-1964

Zasiedzenie jest to sposób nabycia prawa w³asno�ci przez kwalifiko-
wany up³yw czasu i od dawna by³ regulowanyw ró¿nych ustawodastwach.
Rozwi¹zania przyjête odno�nie tej instytucjiwKodeksieNapoleona,ABGB
czyBGBmia³ywp³yw na koncepcje kodyfikacyjnew II Rzeczypospolitej,
a tak¿e na prawo rzeczowe z 1946 r., które obowi¹zywa³o ju¿w zmienionej
sytuacji spo³eczno-politycznej. Niniejsze opracowanie eksponuje element
dobrej wiary jako jednej z przes³anek instytucji zasiedzenia w ustawodaw-
stwie francuskim, austriackim, niemieckim i polskim, na przestrzeni ponad
stu lat.

1. Instytucja zasiedzenia w Code Civil1

KN normowa³w jednym tytule przedawnieniew szerszym ujêciu (sen-
su largo) pod którym rozumie siê dwie instytucje: przedawnienie umarza-

1 S. P ³ a z a, Historia Prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II: Polska pod zabo-
rami, Kraków 1998, s. 50 i nast. KN (code civil) z 21 III 1804 r. zosta³ wprowadzony na
terenie ziem polskich art. 69 Konstytucji KsiêstwaWarszawskiego z 22VII 1807 r., z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1V1808 r., na wyra�ne ¿yczenie samego Cesarza Napoleona. Kodeks ten
wprowadzonowbrew opozycji czynników zachowawczo-narodowych orazKo�cio³aKato-
lickiego.W1810 r. KN rozci¹gniêto równie¿ na departamenty pogalicyjskie. NastêpnieKN
ze zmianami sprzed 1918 r. pozosta³ nadal �ród³em prawa cywilnegow II Rzeczypospolitej
na terenach b. Królestwa Kongresowego, a¿ do 1 X 1947 r., czyli do wprowadzenia prawa
rzeczowego z 1946 r. Zobacz tak¿e J. B a r d a c h, Historia ustroju i prawa polskiego,
Warszawa 1993, s. 556.
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j¹ce (sensu stricto) zwane zadawnieniem i przedawnienie nabywcze zwane
zasiedzeniem. Obie te instytucje nazwane s¹ ³¹cznie przedawnieniem i
uregulowane by³y w art. od 2219 do 2281.
Zasiedzenie by³o jednym ze sposobów pierwotnego nabycia w³asno�ci

nieruchomo�ci. Przes³anki zasiedzenia czyli przedawnienia nabywczego
wymienia³ art. 2229KN2.Wed³ug tego przepisu do nabycia prawaw³asno-
�ciw tej procedurze potrzebne by³o ci¹g³e i nieprzerwane posiadanie, które
musia³o byæ spokojne, jawne, niedwuznaczne oraz pod tytu³emw³a�ciciela.
Warunkiem zasiedzenia by³ up³yw okresu czasu, który liczy³o siê zgodnie
z art. 2260 i 2261 KN. Kodeks Napoleona odmiennie ni¿ np. BGB nie
wymaga³ do nabycia nieruchomo�ci w drodze zasiedzenia wpisu do ksiêgi
wieczystej. Wymóg dobrej wiary posiadacza, który chcia³ uzyskaæ zasie-
dzenie nie by³ wymogiem koniecznym. Inaczej by³o w ABGB, gdzie z³a
wiarawyklucza³a zasiedzenie. Natomiast je¿eli posiadaczw chwili objêcia
rzeczy we w³adanie by³ w dobrej wierze, to okoliczno�æ ta mia³a decydu-
j¹cy wp³yw na d³ugo�æ terminu wymaganego do zasiedzenia. Dobra wiara
polega³a na okoliczno�ci, którejwymagano abyposiadacz by³ subiektywnie
przekonany, ¿e sta³ siê w³a�cicielem rzeczy, jak¹ mu wydano3. Takie sta-
nowisko, które dla rostrzygniêcia kryterium dobrej czy z³ej wiary g³ówne
znaczenie ma prze�wiadczenie danej osoby reprezentuje w zasadzie KN.
Jednak¿e przes³ank¹ dobrej wiary by³ tytu³ przenosz¹cy w³asno�æ4. Nawet

2 E.M u s z a l s k i, Kodeksy cywilne obowi¹zuj¹ce na ziemiach centralnych Polski
w³¹cznie z kodeksem zobowi¹zañ,Warszawa 1936, art. 2229 podaje przes³anki zasiedzenia:
�A¿ebymo¿na nabyæ przez przedawnienie, potrzebnym jest posiadanie ci¹g³e i nieprzerwa-
ne, spokojne, jawne, niedwuznaczne oraz pod tytu³em w³a�ciciela�. Zasiedzenie definiuje
równie¿ K. Zachariae,Wyk³ad prawa cywilnego francuskiego, Kraków 1845, s. 180 i nast.
w t³umaczeniuA. Cukrowicza: �Zasiedzenie jest to sposób b¹d� ustalenia za pomoc¹ posia-
daniamaj¹cego pewne cechy i trwaj¹cego przez oznaczony przeci¹g czasu, praww³asno�ci
lub s³u¿ebno�ci podlegaj¹cych wyzuciu prawnemu (eviction) dopóki to¿ zasiedzenie nie
zasz³o, b¹d� oswobodzeniaw ten¿e sposób nieruchomo�ci od ciê¿arów rzeczowych jakie na
niej znajdowaæ siê mog¹�.

3 J. D e l s o l , Zasady Kodeksu Napoleona w zwi¹zku z nauk¹ i jurysprudencj¹, War-
szawa 1874, t. II, s. 607.

4 Art. 550 KN; �Posiadacz jest wdobrej wierze, gdy posiada jak w³a�ciciel, na mocy
tytu³u przenosz¹cego w³asno�æ, którego wady s¹ mu niewiadome. Przestaje byæ w dobrej
wierze od momentu, w którym takie wady poznaje�.
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je¿eli tytu³by³wadliwy to jednaknauka i judykaturauznawa³y, ¿ewpewnych
wypadkach mimo znajomo�ci wad tytu³u posiadacz nie przestaje byæ w
dobrej wierze. Natomiast obojêtne by³o w tej sytuacji, czy osoba bêd¹c
przekonana oprawid³owo�ci swojego tytu³uwiedzia³aby o jegowadliwo�ci
w razie do³o¿enia jakiej� miary staranno�ci5.
KNzna³ dwa rodzaje zasiedzenia zewzglêdu na up³ywczasu:w³a�ciwe

(od 10 do 20 lat) i niew³a�ciwe 30-letnie, prowadz¹ce do uzyskania prawa
w³asno�ci ze wszystkimi jej skutkami. Zasiedzenie 10 lub 20 letnie pozo-
stawia³o w³asno�æ woln¹ od jakichkolwiek obci¹¿eñ, jakie na niej by³y w
chwili jej nabycia ale pod warunkiem, ¿e o nich nie wiedzia³ nabywca.
Stosownie bowiem do tre�ci art. 2265 KN6, �kto nabywa nieruchomo�æ w
dobrej wierze i na podstawie tytu³u prawnego7, to nabywa jej w³asno�æ
wskutek 10-letniego lub 20-letniego posiadania w zale¿no�ci od miejsca
zamieszkania w³a�ciciela�. By³o to zasiedzenie w³a�ciwe, wymagaj¹ce
krótszego czasu posiadania nieruchomo�ci oraz dobrejwiary i tytu³u praw-
nego. Zgodnie z art. 2262 KN8 zarzut z³ej wiary by³ wy³¹czony przy
posiadaniu 30-letnim, a ponadtow tymprzypadku nie nale¿a³owykazywaæ
tytu³u prawnego. By³o to zasiedzenie niew³a�ciwe, do uzyskania którego
wymagane by³o tylko posiadanie niewadliwe, a nie dobra wiara i tytu³
prawny. Zasiedzenia mog³a dokonaæ ka¿da osoba zdolna do nabywania
nieruchomo�ci zmys³owej lub prawa s³u¿ebno�ci oraz mog³a dokonaæ
nabytku tego rodzaju przez zasiedzenie w my�l zasady; accessorium se-
quitur principale. St¹d wynika, ¿e cudzoziemcy jak i osoby skazane na

5 K. P r z y b y ³ o w s k i,Dobrawiara w polskim prawie cywilnym, Studia cywilistycz-
ne, t. XV, s.7

6 Zob. przyp. 2. Art. 2265 KN; �Kto nabywa nieruchomo�æ w dobrej wierze i na mocy
tytu³u prawnego, nabywa jej w³asno�æ przez przedawnienie dziesiêcioletnie, je¿eli prawdzi-
wy w³a�ciciel mieszka w okrêgu s¹du apelacyjnego, w którego obrêbie nieruchomo�æ jest
po³o¿ona, przez przedawnienie za� dwudziestoletnie, je¿eli w³a�ciciel zamieszkuje poza
rzeczonymokrêgiem�.

7 OSN z dnia 03.03.1937 r. C I 1195/36, opublikowane, w: Zb. Urz. z r. 1938, z. 3, nr
112, s. 296.

8 Zob. przyp. 2.Art. 2262KN; �Wszelkie skargi, tak rzeczowe; jak i osobiste, przedaw-
niaj¹ siê z up³ywem lat trzydziestu. Kto takie przedawnienie powo³uje, nie ma obowi¹zku
sk³adaæ tytu³u, jak równie¿ z³ej wiary zarzucaæ mu nie mo¿na�.
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�mieræ cywiln¹ mog³y przez zasiedzenie nabywaæ okre�lone prawa, ale
tylko takie które, prawo im pozwala³o9.
Przedmiotem zasiedzenia mog³y byæ tylko nieruchomo�ci zmys³owe,

czyli takie które by³y w obiegu albo pewne prawa s³u¿ebno�ci10. Skutki
zasiedzenia ogranicza³y siê zawsze do przedmiotu zasiedzenia i zamyka³y
siê w granicach posiadania; tamtum praescriptum quantum possessum.
Dlatego posiadanie powinno siê odnosiæ do przedmiotu dok³adnie oznaczo-
nego, a je¿eli nie da³o siê okre�liæ granic posiadania, to nie mog³o ono byæ
podstaw¹ zasiedzenia, nawet po up³ywie 30 lat.
Natomiast posiadanie pomimo z³ej wiary posiadacza, czyli jego we-

wnêtrznego prze�wiadczenia o niesprawiedliwo�ci jego roszczenia11, ale
maj¹ce wy¿ej wymienione cechy prowadzi³o do zasiedzenia dopiero po
up³ywie lat 30. Je¿eli posiadanie rzeczy nieruchomej nadawa³o siê do
uzyskania zasiedzenia, a opiera³o siê ponadto na sprawiedliwym tytule i na
dobrej wierze12, to tak¹ nieruchomo�æmo¿na by³o ju¿ zasiedzieæ po 10-ciu
latach, gdy rzeczywisty w³a�ciciel przez ca³y ten czas mia³ mieszkanie w

9 K.S. Z a c h a r i a e, (przyp. 2), s. 181.
10 Zob. przyp. 9.
11 Zob. przyp. 2.Art. 2262 KN. Przedawnienie trzydziestoletnie jest �rodkiem umarza-

j¹cym skargi tak rzeczowe jak i osobiste, sk¹d mo¿na by wnioskowaæ, ¿e to przedawnienie
nie prowadzi do nabycia w³asno�ci, ale tylko podaje �rodek obrony przeciw skardze wydo-
bywczej ze strony prawego w³a�ciciela. St¹d K.S. Z a c h a r i a e, (przyp. 2), s. 187, uwa¿a,
¿e tak by³o w prawie rzymskim, kiedy kto� obj¹³ posiadanie w z³ej wierze, lecz w prawie
francuskim posiadanie 30-letnie zawsze uwa¿ane by³o jako sposób nabywania nawet na
korzy�æ posiadacza w z³ej wierze; za� artyku³y KN nr. 690, 691, 2180 zastosowane w
zwi¹zku zwyra¿eniem koñcz¹cym art. 2262KN (niemo¿na u¿ywaæ przeciw niemu �rodka
obrony ze z³ej wiarywysnutego), dowodz¹ jasno, ¿e autorzy kodeksu chcieli utrzymaæw tej
mierze zasady dawniejszego prawa francuskiego.

12 F. Z o l l, Prawo cywilne na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych w Ma³opolsce,
Poznañ 1931, s. 241, podobnie E.M u s z a l s k i, (przyp. 2), który uwa¿a, ¿e posiadacz jest
w dobrej wierze, zgodnie z art. 550KN, gdy posiada nieruchomo�æ jakow³a�ciciel namocy
tytu³u przenosz¹cego w³asno�æ, którego wady nie s¹ mu znane. Tytu³em prawnym w rozu-
mieniu tego przepisu jest czynno�æ prawna, wystarczaj¹ca do przeniesienia prawa w³asno-
�ci, jak kupno sprzeda¿, darowizna, zamiana itd. (art. 2269 KN). Dobrej wiary i posiadania
opartego na tytule, który nie jest niewa¿ny wymagaj¹ art. 2265-2267 KN do nabycia w³a-
sno�ci nieruchomo�ci przez 10-ciowzglêdnie dwudziestoletnie zasiedzenie.Dobrawiarama
istnieæ w chwili nabycia posiadania, mala fides superveniens non nocet (art. 2269 KN).
Natomiast w przypadku nabycia w³asno�ci na nieruchomo�ci przez trzydziestoletnie zasie-
dzenie nie wymaga siê ani istnienia tytu³u ani nawet dobrej wiary.
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obrêbie jurysdykcji tego S¹du Apelacyjnego, gdzie ta nieruchomo�æ by³a
po³o¿ona (art. 2265KN). Posiadacz by³ w dobrej wierze, je¿eli pozostawa³
w prze�wiadczeniu, ¿e posiadanie jego jest w pe³ni zgodne z prawem i gdy
nie obejmuje swoj¹ �wiadomo�ci¹ wad, które podwa¿a³yby jego tytu³.
Jednak¿e w odniesieniu do zasiedzenia dobra wiara wwê¿szym znaczeniu
polega³a na przekonaniu nabywcy, ¿e rzecz nale¿a³a do tego, który ni¹
rozporz¹dzi³. Równie¿ dobrawiaramog³a polegaæ na nie�wiadomo�ci tego,
¿e rozporz¹dzaj¹cy nie by³ prawnym jej w³a�cicielem. Dobra wiara by³a
wymagana w chwili nabycia posiadania, a wiêc pó�niej uzyskana wiado-
mo�æ o prawach rzeczywistego w³a�ciciela przez posiadacza, który chcia³
zasiedzieæ nie mia³a wp³ywu na zasiedzenie (art. 2269 KN)13. Czyli KN
w odniesieniu do zasiedzenia w³a�ciwego zajmowa³ stanowisko, ¿e mala
fides superveniens non nocet. Wszelkie posiadanie oparte na s³usznym
tytule nosi³o domniemanie dobrej wiary, dopóki z³a wiara nie zosta³a udo-
wodniona, np. w oparciu o zeznania �wiadków (art. 2268 KN)14. Ten kto
twierdzi³, ¿e zachodzi³a z³awiara powinien to udowodniæ. Je¿eli kto� naby³
nieruchomo�æ od osoby nie bêd¹cej jej w³a�cicielem, to wówczas ten kto
twierdzi³, ¿e zachodzi³a z³a wiara musia³ dowie�æ, ¿e nabywca wiedzia³ o
tej okoliczno�ci. Natomiast nabywca nie musia³ udowadniaæ, ¿e by³ prze-
konany o prawach osoby, z któr¹ wszed³ w stosunek prawny15.

13 K.S. Z a c h a r i a e, (przyp. 2), s. 174 i nast. Podobnie E.M u s z a l s k i, (przyp. 2),
art. 2269 KN; �Wystarcza, by dobra wiara istnia³a w chwili nabycia�. Pod wzglêdem zasie-
dzenia dosyæ jest, aby dobrawiara zachodzi³a z pocz¹tku. Zasiedzenie polega na posiadaniu,
to jest na staniewci¹¿ trwaj¹cym, którego cechawpowszechno�ci ocenian¹ bywa niezmien-
nie pod³ug okoliczno�ci, jakie one mu w samym jego pocz¹tku towarzyszy³y.

14 K.S. Z a c h a r i a e, (przyp. 2), s. 175. E.M u s z a l s k i, (przyp. 2), art. 2268 KN;
�Dobr¹wiarê zawsze siê domniemywana, a ten kto z³¹wiarê zarzuca, dowie�æ jej powinien.�
Jednakowo¿ dobrawiara posiadacza powinna byæ domniemywana, dopóki niema przeciw-
nego dowodu, a to z uwagi, ¿e w powszechno�ci posiadanie na wzglêdno�æ zas³uguje.
Pod³ug dawniejszego prawa francuskiego, kto z pocz¹tkuwdobrejwierze posiada³, niemóg³
byæ postawionywz³ejwierze tylko przezwniesienie ¿¹daniawdrodze s¹dowej. Pod rz¹dami
KN rzecz ma siê inaczej, gdy¿ pytanie, kiedy to wady tytu³u poczytuje siê za wiadome
posiadaczowi, stanowi ju¿ pytanie faktyczne i jako takie zostawione jest ocenie sêdziego.
Wszelki wezwanie w drodze s¹dowej lub wezwanie pozas¹dowe zawsze s¹ najlepszymi
�rodkami postawienia w z³ej wierze posiadacza.

15 J. D e l s o l, (przyp. 3), s. 608.
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KN odmiennie ni¿ ABGB i BGB nie regulowa³ nabycia w drodze
zasiedzenia w³asno�ci rzeczy ruchomych, a przepis art. 2279 KN16 posia-
danie takich rzeczy uznawa³ jedynie za tytu³. Jednak¿e kodeks zezwala³
temu komu rzecz skradziono lub kto j¹ zgubi³, ¿¹daæ jej wydania od po-
siadacza w ci¹gu lat 317. F. Zoll uwa¿a, ¿e ze wzglêdu na zasadê art. 2279
KN nabywca w dobrej wierze nabywa³ prawie zawsze od razu prawo na
rzeczy ruchomej (w³asno�æ, s³u¿ebno�æ) bezwzglêdu na to, czy poprzednik
by³, czy nie by³ uprawnionym do jej posiadania. W przypadkach nie ob-
jêtych regu³¹ art. 2279 KN prawo na rzeczy ruchomej nabyæ mo¿na by³o
po 3-letnim, wzglêdnie 30-letnim przedawnieniu skargi wydobywczej
(w³asno�ci) albo negatoryjnej (s³u¿ebno�ci); art. 2279, 2262 KN. �ci�lej
nale¿a³oby tu mówiæ o nabyciu prawa przez przemilczenie18. Brak uregu-
lowania zasiedzenia odno�nie rzeczy ruchomych wKNwynika z domnie-
mania w³asno�ci posuniêtego tak daleko, ¿e co do rzeczy ruchomych po-
siadanie ich uto¿samia siê z prawem (art. 2279). Zakres tego domniemania
by³ tak szeroki, ¿e obejmowa³ posiadanie prawne jak i bezprawne,wadliwe
i niewadliwe, w dobrej jak i w z³ej wierze19. Wrêczenie rzeczy ruchomej,
zmys³owej nabywcy w dobrej wierze czyni³o go w³a�cicielem i uwalnia³o
jego prawo ze wszystkich wad. Ten kto naby³ w dobrej wierze rzecz ru-
chom¹, zmys³ow¹ od osoby nie bêd¹cejw³a�cicielem, stawa³ siêw³a�cicie-
lem ju¿ przez sam fakt posiadania20.

16 E. M u s z a l s k i, (przyp. 2), art. 2279; �Co do ruchomo�ci, posiadanie staje za tytu³�.
Zob. te¿ OSN z 19.01.1946., sygn. NC I 925/45, opubl., w: Zb. Urz. 1945, z. 1, str. 26;
�Wszelako ten, kto rzecz zgubi³, albo komu j¹ ukradziono,mo¿ewci¹gu trzech latach, licz¹c
od daty zgubienia lub kradzie¿y, dochodziæ zwrotu jej od tego,w czyim rêku j¹ znajdzie, przy
zachowaniu dla tego ostatniego regresu przeciwko temu, od kogo j¹ otrzyma³�.

17 Por. J. L i t a u e r, Prawo cywilne obowi¹zuj¹ce na obszarze b. Królestwa Kongre-
sowego, Warszawa 1929, s. 788 i nast. Równie¿ E. J a n e c z k o, Zasiedzenie, Warszawa
1996, s. 167, który powo³uje siê na R. S a v a t i e r, Cours de droit civil, Pary¿ 1947, s. 425
i nast. Podobn¹ konstrukcjê przyj¹³ kodeks cywilny szwajcarski z 1911 r. (ZGB), który w
art. 930 stanowi, ¿e posiadacz rzeczy ruchomej jest uwa¿any za jej w³a�ciciela, a poprzedni
posiadacze uwa¿ani s¹ za w³a�cicieli podczas trwania ich posiadania.

18 F. Z o l l, (przyp. 12), s. 238.
19 A. S t e l m a c h o w s k i, Istota i funkcja posiadania, Warszawa, 1958, s. 207.
20 H. C a p i t a n t,Wstêp do nauki prawa cywilnego, Warszawa, Kraków 1938, s. 405.
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2. Instytucja zasiedzenia w ABGB21

ABGB ujmowa³ instytucjê zasiedzenia jak wypadek przedawnienia w
szerszym znaczeniu i przeciwstawia³ j¹ w³a�ciwemu zasiedzeniu22. Zgod-
nie z § 1478 ABGB ka¿de zasiedzenie mie�ci³o w sobie przedawnienie i
obydwa koñczy³y siê w tym samym czasie. Do przedawnienia w³a�ciwego
wystarczy³o samo niewykonywanie prawa przez okre�lony czas, a do
zasiedzenia wymagane by³o natomiast wiêcej przes³anek, tj. posiadanie
rzeczy przez pewien ustawowo okre�lony okres czasu i dobra wiara posia-
dacza istniej¹ca przez ca³y okres zasiedzenia. Posiadacz jestwdobrejwierze
je¿eli z prawdopodobnych przyczynmniema³, ¿e przez swe posiadanie nie
narusza praw innej osoby. Prawo austriackie przewidywa³o domniemanie
dobrej wiary posiadacza23. Ponadto posiadanie powinno byæ prawne i nie-
wadliwe. Je¿eli posiadacz by³ w z³ej wierze, to okoliczno�æ ta wyklucza³a
zasiedzenie (zgodnie z § 1477). Z³awiara poprzedniego posiadacza jednak
nie przeszkadza³a ani nastêpcy w dobrej wierze, ani spadkobiercy do roz-
poczêcia zasiedzenia od dnia rozpoczêcia posiadania (§ 1463)24.
ABGB zna³ zasiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne. Do zasiedzenia

zwyczajnego wymagany by³ krótszy okres posiadania. Do wypadków
zasiedzenia zwyczajnego kodeks zalicza³ nabycie w³asno�ci rzeczy rucho-
mej wskutek 3-letniego prawnego i niewadliwego posiadania (§ 1466).
Równie¿ posiadacz nieruchomo�ci wpisany do ksiêgi wieczystej jakow³a-
�ciciel nabywa³ prawow³asno�ci po up³ywie 3 lat (§ 1467).W pozosta³ych

21 S. P ³ a z a, (przyp. 1), s. 46. Kodeks CywilnyAustriacki (ABGB �Allgemeines Büre-
gerliches Geretzbuch) by³ dzie³em g³ównie Franciszka Zeillera. Zosta³ zatwierdzony przez
cesarza Franciszka I w 1811 r. i wprowadzony w ¿ycie w 1812 r. we wszystkich krajach
monarchii habsburskiej, a tak¿e w Galicji, a od 1852 r. na obszarze zlikwidowanego Wol-
nego Miasta Krakowa. W latach 1914, 1915 i 1916 by³ nowelizowany przy niema³ym
udziale polskich prawników, np. E. T i l l a, F. Z o l l a, S.W r ó b l e w s k i e g o. W II RP
obowi¹zywa³ na terenach b. Galicji, a od 1922 r. na obszarze Spisza i Orawy, obok zacho-
wanego tam nadal prawa wêgierskiego.

22 W. D b a ³ o w s k i, J. P r z e w o r s k i, Kodeks Cywilny, Warszawa 1927, § 1452;
�Je¿eli prawo przedawnione przenosi siê zarazemnamocy ustawowego posiadania na kogo
innego, zowie siê prawem zasiedzianem, a sposób nabycia zasiedzeniem�.

23 § 328ABGB; �Dobra lub z³a wiara posiadaniamusi byæ w razie sporu rozstrzygniêta
orzeczeniem sêdziowskim.W raziew¹tpliwo�ci domniemanie przemawia za dobr¹wiar¹w
posiadaniu�.

24 E. J a n e c z k o, (przyp. 17), s. 163.
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przypadkach do zasiedzenia nieruchomo�ciwymagany by³ okres 30-letnie-
go posiadania (zgodnie z § 1468 i § 1470).
Przez zasiedzenie ABGBuznawa³o istniej¹cy od dawna stan faktyczny

za prawny, je¿eli przez pewien okres czasu by³ uwa¿any za prawny i nikt
niewykaza³ jegobezprawno�ci25. Je¿eliwiêc kto� przez pewien czas uwa¿a³
siê za w³a�ciciela i prawo to faktycznie wykonywa³, chocia¿ prawo to mu
nie przys³ugiwa³o, móg³ staæ siê w³a�cicielem, je¿eli spe³nia³ pozosta³e
warunki konieczne wed³ug ustawy. Prawo do nabycia w³asno�ci przez
zasiedzenie oprócz ogólnychwarunkówkoniecznychdonabyciawszelkich
innych praw, tj. zdolno�ci osobistej nabywaj¹cego (§ 1453) i zdatno�ci
przedmiotu (§ 1453), stawia³o ponadto nastêpuj¹ce wymogi: posiadanie
rzeczywiste, trwaj¹ce przez okres czasu w ustawie wymagany i maj¹ce
pewne ustaw¹ oznaczone kwalifikacje. Przedmiotem zasiedzenia mog³y
byæ tylko takie prawamaj¹tkowe, któremog³y byæ tre�ci¹ posiadania i które
istnia³yw zasadzie przez czas nieograniczony, albo przez czas z góry przez
ustawê okre�lony, np. prawo u¿ytkowania. Dlatego do praw, które mog³y
byæ przez zasiedzenie nabyte ABGB zalicza³: prawo w³asno�ci, prawo
s³u¿ebno�ci, prawa nazwane do rzeczowych podobne26. Prawo w³asno�ci
przez zasiedzeniemo¿na by³o nabyæ na takich przedmiotach, które by³y lub
mog³y byæ w obiegu, a tak¿e na nieruchomo�ciach nale¿¹cych do gminy
a przeznaczonych do u¿ytku publicznego, np.:mo¿na by³o zasiedzieæ przez
wykonywanie prawa w³asno�ci czê�æ gruntu, na którym istnia³a droga
publiczna. Natomiast nie mo¿na by³o nabyæ prawa w³asno�ci przez zasie-
dzenie na przedmiotach, które same ze swojej istoty by³y wykluczone z
obiegu, np. brzeg morski27.
Posiadanie maj¹ce doprowadziæ do zasiedzenia musia³o byæ prawne i

powinno siê opieraæ na tytule zdatnym do nabycia w³asno�ci, je¿eli po-
przednik by³ w³a�cicielem. Ze wzglêdu na wymagane warunki konieczne
do uzyskania zasiedzenia ABGBwyró¿nia³ zasiedzenie zwyczajne28, przy

25 E. T i l l, Wyk³ad prawa rzeczowego austriackiego, Lwów 1912, s. 242 i nast.
26 F. Z o l l, Austriackie prawo prywatne, Kraków 1909, s. 291.
27 F. Z o l l, (przyp. 26), s. 292.
28 Zgodnie z § 1466ABGB nie nale¿y identyfikowaæ tego podzia³u zasiedzenia z prze-

widzianym w ustawie podzia³em czasu zasiedzenia na zwyczajny i nadzwyczajny, gdy¿
pierwszy podzia³ polega na odmienno�ci warunków, drugi za� na d³ugo�ci czasu w miarê
tego przeciw komu zasiedzenie ma odnie�æ skutek.
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którym termin posiadania wynosi lat 3 i 6 lat, a ponadto by³ wymagany
prawny tytu³ posiadania oraz tzw. zasiedzenie nadzwyczajne29, które opie-
ra³o siê na posiadaniu 30-letnim lub 40-letnim. Przy zasiedzeniu 30-letnim
i 40-letnimustawa zwalnia³a posiadacza odwykazywania tytu³u prawnego,
gdy¿ przyjmowano, ¿e samod³ugoletnie posiadanie zastêpuje nawet zupe³-
ny brak tytu³u prawnego i nawet dowód przeciwny niewyklucza³ zasiedze-
nia, je¿eli zosta³y spe³nione inne warunki (§ 1477)30.
Nastêpnymwymogiem jaki stawia³a ustawa by³o to ¿eby posiadacz by³

w dobrej wierze31, czyli zasiedzenie by³o niemo¿liwe w przypadku udo-
wodnieniamuz³ejwiary.Wz³ejwierze jest nie tylko tenktowie, ¿eposiadane
prawo mu nie s³u¿y, ale tak¿e ten kto by³by wiedzia³ przy do³o¿eniu na-
le¿ytej staranno�ci32. Ponadto posiadaczem w z³ej wierze jest równie¿ ten
kto w¹tpi w istnienie swojego prawa do posiadania. W § 368 zosta³y
wymienione okoliczno�ci, w których posiadacz powinien powzi¹æ w¹tpli-
wo�ci codouczciwo�ci swegoposiadania33 . Udowodnienie z³ej wiary przed
zasiedzeniem wyklucza³o zasiedzenie oparte nawet na 30-letnim lub 40-
letnim posiadaniu i niemia³o znaczenia czywykazanie z³ej wiary nast¹pi³o
w chwili nabycia posiadania czy te¿ pó�niej. Posiadaczem w z³ej wierze
by³ ten, kto posiada³ cudz¹ rzecz w przekonaniu, ¿e nie jest jej w³a�cicie-
lem, bez wzglêdu na to, czy przekonanie to opiera³ na powodach uzasad-

29 F. Z o l l, (przyp. 26), s. 243, dzieli zasiedzenie ze wzglêdu na warunki wymagane do
zasiedzenia na: w³a�ciwe (zwyczajne) i niew³a�ciwe (nadzwyczajne).

30 W. D b a ³ o w s k i, (przyp. 22), § 1477; �Kto zasiedzenie opiera na okresie trzydzie-
stoletnim lub czterdziestoletnim, nie potrzebuje podawaæ tytu³u prawnego. Jednak udowod-
nionamu z³awiaraw posiadaniuwyklucza zasiedzenie nawetmimo up³ywu tego d³u¿szego
okresu�.

31 A. G ó r s k i, Zarys wyk³adów prawa cywilnego na studyum rolnicze UJ, Kraków
1905/6, s. 36, ten¿e Zarys wyk³adów prawa cywilnego, Kraków 1911, s. 46 i nast., podaje
¿e w dobrej wierze znajduje siê ten posiadacz, który ma uzasadnione przekonanie, ¿e przez
swoje posiadanie ¿adnych praw osoby trzeciej nie narusza, a wiêc przede wszystkim je�li
s¹dzi³, ¿e rzecz posiadana jest jego w³asno�ci¹.

32 K. P r z y b y ³ o w s k i, (przyp. 5), s. 9.
33 § 368 ABGB; �Je¿eli jednak udowodniono, ¿e posiadacz móg³ powzi¹æ uzasadnione

w¹tpliwo�ci co do dobrej wiary swego posiadania albo ju¿ z natury nabytej rzeczy albo z jej
ra¿¹co niskiej ceny albo ze znanych osobistych przymiotów swego poprzednika, z jego
zatrudnienia lub innych stosunków, musi jako posiadacz w z³ej wierze odst¹piæ rzecz w³a-
�cicielowi�.
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nionych lub nieuzasadnionych (§ 326)34. Jednak¿e z³a wiara poprzedniego
posiadacza nie stanowi³a przeszkody dla kolejnego posiadacza bêd¹cegow
dobrej wierze przy rozpoczêciu zasiedzenia (§ 1463)35, tak te¿ dobra wiara
poprzednikaniemog³apos³u¿yænastêpcybêd¹cemuwz³ejwierze (§1477)36.
Posiadacz w dobrej wierze przestawa³ nim byæ od chwili dorêczenia
wniesionej przez w³a�ciciela skargi o zwrot rzeczy, staje siê wtedy posia-
daczem w z³ej wierze37. Konieczn¹ przes³ankê zasiedzenia by³ wymóg
nabycia posiadania w sposób niewadliwy. Posiadanie mog³o byæ nabyte
wadliwie, a mimo to posiadacz by³ w dobrej wierze i niema co do tego
w¹tpliwo�ci mimo tre�ci § 345. Tak samo posiadanie nabyte niewadliwie38
mog³o byæ uwa¿ane za posiadanie w z³ej wierze39.
ABGBwyró¿nia³ dwa okresy czasuwymaganego do nabycia zasiedze-

nia, tj.: okres zwyczajny i nadzwyczajny. Okres zwyczajny wynosi³ co do
ruchomo�ci 3 lata (§ 1466), a co do nieruchomo�ci lat 30. Je¿eli jednak
posiadacz by³ wpisany w ksiêdze gruntowej jako w³a�ciciel to wystarczy³
równie¿ 3-letni okres posiadania (§ 1467 i § 1466). By³o to tzw. zasiedze-
nie tabularne (ksiêgowe), doktóregowystarczy³o, abykto�by³ tylkowpisany
w ksiêdze przez 3 lata jako w³a�ciciel. Ten fakt wystarcza³, aby móc
windykowaæ rzecz nawet od rzeczywistego posiadacza.
Okres czasu nadzwyczajnywynosi³ lat 6 lub lat 40 i mia³ zastosowanie

wtedy, gdy zasiedzenie zachodzi³o przeciwko osobomuprzywilejowanym,

34 Dobra wiara powinna byæ przedmiotowo usprawiedliwiona, co do z³ej wiary ustawa
tego nie wymaga.W.Dba³owski, (przyp. 22), wed³ug § 326ABGB; �Posiadaczemwdobrej
wierze jest ten, kto na podstawach prawdopodobnych uwa¿a rzecz, któr¹ posiada za swoj¹.
Posiadaczemwz³ejwierze jest ten, ktowie albo z okoliczno�cimusi domniemywaæ, ¿e rzecz
bêd¹ca w jego posiadaniu nale¿y do drugiego�. Wskutek b³êdu faktycznego lub z powodu
nieznajomo�ci przepisówustawowychmo¿na byæ posiadaczemnieprawnym (§ 316) amimo
to w dobrej wierze.

35 Por. W. D b a ³ o w s k i, (przyp. 22), § 1463; �Posiadanie musi byæ w dobrej wierze.
Jednak z³a wiara poprzedniego posiadacza nie przeszkadza nastêpcy lub dziedzicowi w
dobrej wierze w rozpoczêciu zasiedzenia od dnia swego posiadania�.

36 E. T i l l, (przyp. 25), s. 246.
37 A. G ó r s k i, (przyp. 31), s. 46.
38 Dla prawa austriackiego, które odró¿nia tytu³ i sposób nabycia, a § 316 i § 1461mówi

jedynie o tytule, dlatego to posiadanie, które opiera siê na wa¿nym tytule jest prawne, je�li
jednak by³o nabyte wadliwie jest wadliwe. Pojêcie prawno�ci i nieprawno�ci odnosi siê do
tytu³u, pojêcie wadliwo�ci do sposobu nabycia.

39 E. T i l l, (przyp. 25), s. 246.



11

Dobra wiara jako przes³anka zasiedzenia...

albo je¿eli dotyczy³o maj¹tkówmaj¹cych szczególne znaczenie. Zwyczaj-
ny czas zasiedzenia niewystarczy³m. in.: przeciw fiskusowi czyli pañstwu,
przeciw osobom prawnym prawa publicznego, czyli tak¿e fundacjom.
Natomiast zasiedzenie maj¹tku powierniczego lub obci¹¿onego prawem
wieczystej dzier¿awy nast¹piæ mog³o przez wolne od tych ograniczeñ 40-
letnie posiadanie (§ 1474). Zasiedzenie nadzwyczajne wystêpowa³o wów-
czas gdy w³asno�æ nale¿a³a do Skarbu Pañstwa lub korporacji. Wtedy
zasiedzenie 3-letnie wyd³u¿a³o siê do lat 6, a zasiedzenie 30-letnie do lat
40 (§ 1472, 1473). Ponadto ten kto naby³ rzecz ruchom¹w sposób prawny,
ale od wadliwego lub bêd¹cego w z³ej wierze posiadacza, albo ten kto nie
by³ wstanie wskazaæ swojego poprzednika, je¿eli rzecz posiada³ lat 6, to
nabywa³ prawow³asno�ci przez zasiedzenie (czyli je¿eli czas zwyczajnego
3-letniego zasiedzenia �podwójnie up³yn¹³� zgodnie z § 1476). Ponadto
wymaganyby³ d³u¿szy okres posiadania, je¿eliw³a�ciciel, przeciwktóremu
bieg³o zasiedzenie przebywa³ za granic¹ prowincji, w której rzecz siê
znajdowa³a. Wtedy okres czasu wymagany do zasiedzenia wyd³u¿a³ siê w
ten sposób, ¿e czas dobrowolnej i niezawinionej nieobecno�ci liczy³ siê
tylko w po³owie czyli np. 1 rok za 6 miesiêcy. Okresy czasu krótsze ni¿
1 rok nie mog³y byæ w ogóle uwzglêdniany. Mo¿na by³o doliczyæ czas
posiadania poprzednika do swojego czasu posiadania, je¿eli jego posiada-
nie odpowiada³o wymogom zasiedzenia, a wiêc ten poprzednik móg³by
wraz z up³ywem czasu sam nabyæw³asno�æ przez zasiedzenie.Warunkiem
doliczenia czasu posiadania poprzednika by³o nastêpstwo czasowe i praw-
ne nabywaj¹cego, który naby³ posiadanie na podstawie tytu³u, wystarcza-
j¹cego do nabycia prawa w³asno�ci (§ 1461). Je¿eli kto� chcia³ doliczyæ
czas posiadania swego poprzednikamusia³ wykazaæ nie tylkow³asny tytu³
prawny, ale tak¿e tytu³ swojego poprzednika. Przy zasiedzeniu 30-letnim
i 40-letnimnabywcaby³ zwolnionyodwykazywania tytu³u swegopoprzed-
nika, jednak¿emusia³ wykazaæw³asny tytu³ upowa¿niaj¹cy go do ¿¹dania,
aby jemu jako nastêpcy prawnemu doliczono czas posiadania poprzednika
(§ 1477 i § 1493). Je¿eli posiadacz naby³ rzecz od swojego poprzednika,
który z kolei posiada³ j¹ w dobrej wierze, to móg³ doliczyæ do swojego
okresu posiadania ca³y okres posiadania poprzednika (§ 1493)40. Z tego

40 W. D b a ³ o w s k i, (przyp. 22), § 1493; �Kto przejmuje w dobrej wierze od posiada-
cza prawnego i w dobrej wierze, ten jako nastêpca ma prawo czas zasiedzenia swego po-
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wynika, ¿e nastêpca szczególny opiera³ siê na w³asnym tytule, natomiast
nastêpca ogólny móg³ siê jedynie opieraæ na tytule spadkodawcy, gdy¿;
�przedstawia³ tego¿ osobê i nie móg³ mieæ wiêcej tytu³u od niego��(§ 1462
ust. 2)41. Je¿eli przeciwnik udowodni³, ¿e poprzednik posiada³ w z³ej wie-
rze, to doliczyæ tego okresu nie móg³, a wtedy nastêpca powo³any nawet
z tytu³u dziedziczenia, móg³ powo³aæ siê tylko na swój czas posiadania w
dobrej wierze (§ 1464)42. Jak z tego mo¿emy wnioskowaæ, prawo cywilne
austriackie nie przyjê³o zasady; titulum pro herede, ani titulum putatiwum.
Regulacja dotycz¹ca dobrej wiary zawarta w ABGB by³a odzwiercie-

dleniem kierunku kanonicznego i wychodzi³a z za³o¿enia, ¿e dobra wiara
musia³a istnieæ przez ca³y okres potrzebny do zasiedzenia. W zwi¹zku z
tym z³a wiara choæby powsta³a w ostatnim dniu terminu potrzebnego do
zasiedzenia powodowa³a przerwanie i zupe³ne wykluczenie mo¿liwo�ci
zasiedzenia43. Udowodnienie z³ej wiary przed dokonaniem siê zasiedzenia
wyklucza³o zasiedzenie oparte nawet na 30-letnim lub 40-letnim posiada-
niu i nie mia³o znaczenia czy wykazanie z³ej wiary nast¹pi³o w chwili
nabycia posiadania czy te¿ pó�niej. Posiadaczem w z³ej wierze by³ ten kto
posiada³ cudz¹ rzecz w przekonaniu, ¿e nie jest jej w³a�cicielem jednak¿e
z³a wiara poprzednika nie stanowi³a przeszkody dla nastêpcy bêd¹cego w
dobrej wierze w rozpoczêciu zasiedzenia. Równie¿ nabycie rzeczy rucho-
mej przez zasiedzenie wymaga³o posiadania 6-letniego, je¿eli zosta³o na-
byte wwyniku aktu prawnegomiêdzy ¿yj¹cymi od posiadacza wadliwego
i bêd¹cegow z³ej wierze, lub je¿eli kto� niemóg³ wskazaæ swego poprzed-
nika, chocia¿by sam naby³ posiadanie w sposób niewadliwy i w dobrej

przednika wliczyæ�. To samo w³a�nie stosuje siê tak¿e do czasu przedawnienia. Przy zasie-
dzeniu 30-sto lub 40-sto letnim wliczenie to stosuje siê, nawet bez prawnego tytu³u, a przy
w³a�ciwym przedawnienia, nawet bez dobrej wiary lub niezawinionej nie�wiadomo�ci.

41 E. T i l l, (przyp. 25), s. 257; na spadkodawcê przechodz¹ nie tylko commoda lecz i
vitia possessionis. Je¿eli wiêc spadkodawca posiada³ nieprawnie, to i dziedzica posiadanie
nie bêdzie prawne (§ 1462). Je�li wiêc spadkodawca naby³ je wadliwie, to i dziedzic bêdzie
posiadaczem wadliwym (§ 1464). Jedynie dobra wiarê swoj¹ jako przymiot �ci�le z osob¹
siê wi¹¿¹cy za sob¹ przytoczyæ mo¿e (§ 1463).

42 J. Ta ³ a s i e w i c z, Jakie przepisy istniej¹ u nas co do praw maj¹tkowych, Lwów
1905, s. 12 i nast. Je¿eli posiadacz by³ wadliwym (sam sobie rzecz przyw³aszczy³) to jego
spadkobiercy tej rzeczy zasiedzieæ nie mogli, jednak¿e gdyby kto� trzeci naby³ rzecz od
jakiego b¹d� posiadacza lub dzier¿yciela pod prawnym tytu³em i w dobrej wierze to mog³a
ona zasiedzieæ rzecz i staæ siê w³a�cicielem.

43 W. D b a ³ o w s k i, (przyp. 22), § 1463.
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wierze (§ 1476)44. Okres czasu zwyczajny co do zasiedzenia rzeczy rucho-
mej wynosi³ 3 lata je¿eli posiadanie zosta³o nabyte od posiadacza niewa-
dliwego i bêd¹cego w dobrej wierze45. Ponadto chc¹cy nabyæ rzecz rucho-
m¹ przez zasiedzenie powinien wymieniæ swojego poprzednika. ABGB
w�ród innych kodeksów odziedziczonych zajmowa³ najbardziej radykalne
stanowisko w kwestii dobrej wiary, gdy¿ w przypadku rzeczy ruchomych
nawet z³a wiara poprzednika wyd³u¿a³a okres czasu wymagany do zasie-
dzenia. Ponadto co do nieruchomo�ci ABGB (inaczej ni¿ KN) nie przewi-
dywa³, ¿e posiadanie ich przez d³u¿szy okres czasu ni¿wprzypadku dobrej
wiary wyklucza zarzut z³ej wiary. Dobra wiara w ABGB jest wiêc prze-
s³ank¹ bezwzglêdna przy uzyskaniu zasiedzenia nieruchomo�ci i ruchomo-
�ci. Prawo austriackie kieruje siê zasad¹, ¿e;mala fides superveniens nocet.
Zasadê tê ze wzglêdu na § 328 ABGB mo¿na sformu³owaæ ujemnie to
znaczy, ¿e zasiedzenie nie mog³o nast¹piæ, gdyby posiadaczowi udowod-
niono z³¹ wiarê w chwili nabycia czy te¿ nawet pó�niej, byle przed doko-
naniem zasiedzenia.

3. Instytucja zasiedzenia w BGB46

BGB odmiennie reguluje nabycie w drodze zasiedzenia w³asno�æ nie-
ruchomo�ci, a inaczej rzeczy ruchomej. Nieruchomo�ci mog³y byæ w za-
sadzie zasiedziane secundum tabulas. Reguluj¹cy te warunki § 900 wy-

44 Z. L i s o w s k i, Kodeks cywilny obowi¹zuj¹cy na Ziemiach Zachodnich Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wyd. II, Poznañ 1933, § 1476; �Tak¿e ten, kto naby³ rzecz ruchom¹
bezpo�rednio od posiadaczawadliwego lub bêd¹cegowz³ejwierze, albo kto nie jestw stanie
wymieniæ swego poprzednika, musi czekaæ, a¿ up³ynie podwójny, zwyczajny w innych
przypadkach okres zasiedzenia�. A.Stelmachowski, (przyp. 19), s. 207; podaje, ¿e posia-
dacz w dobrej wierze nabywa w³asno�æ rzeczy ruchomej tylko w tym wypadku gdy naby³
rzecz od kupca w zakresie jego bran¿y na licytacji publicznej albo od osób, które rzecz
dzier¿y³y w imieniu w³a�ciciela, o ile nabycie nast¹pi³o odp³atnie (§ 376). Stanowisko na-
bywcy w dobrej wierze by³o do�æ s³abe wobec w³a�ciciela.

45 Z. L i s o w s k i, (przyp. 44), § 1463; �Prawo w³asno�ci, którego przedmiotem jest
rzecz ruchoma, mo¿na zasiedzieæ przez trzechletnie prawne posiadanie�.

46 K. S ó j k a - Z i e l i ñ s k a, Historia prawa, Warszawa 1993, s. 240. Tak¿e S. P ³ a -
z a, (przyp. 1), s. 29. Kodeks Cywilny Niemiecki (BGB - Bürgerliches Gesetzbuch), zosta³
uchwalony przez SejmRzeszyw 1896 r., po blisko 20 latach prac pod kierunkiemB. Wind-
scheida. Obowi¹zywa³ od 1 I 1900 r. w ca³ej RzeszyNiemieckiej, w tym równie¿w zaborze
pruskim. BGB obowi¹zywa³ równie¿ w II RP na terenach b. zaboru pruskiego a¿ do 1 I
1947 r., czyli wprowadzenia prawa rzeczowego z 1946 r. BGB obowi¹zywa³ na terenie III
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maga³ do zasiedzenia oprócz 30-letniego posiadania równie¿, aby w tym
czasie posiadacz by³ wpisany do ksiêgi wieczystej jakow³a�ciciel47. Posia-
dacz nieruchomo�ci, który nie by³ wpisany do ksiêgi wieczystej jako w³a-
�ciciel, uzyskiwa³ jedynie po up³ywie 30 lat roszczenie o nabycie tej w³a-
sno�ci. Roszczenie to mog³o byæ realizowane w tzw. postêpowaniu
wywo³awczym. Je¿eli w³a�ciciel by³ wpisany do tej ksiêgi wieczystej, to
postêpowanie by³o dopuszczalne tylko, gdy w³a�ciciel zmar³ lub zagin¹³ i
tylkowówczas gdyw okresie 30-stu lat nie by³o ¿adnegowpisu do którego
potrzebna by³a jego zgoda. Je¿eli wyrok zapad³y w postêpowaniu wywo-
³awczym wyklucza³ w³asno�æ poprzedniego w³a�ciciela to nie dawa³ on
jeszcze posiadaczowi w³asno�ci nieruchomo�ci. Móg³ on uzyskaæ tê w³a-
sno�æ dopiero po uzyskaniuwpisu do ksiêgiwieczystej (§ 927)48. Instytucja
zasiedzenia w BGB mia³a za zadanie usun¹æ sprzeczno�æ miêdzy stanem
prawnym a wpisem, tzn. mog³a doprowadziæ wraz z up³ywem czasu do
usankcjonowaniawpisu nieprawnego, je¿eli nieprawniewpisany jakow³a-
�ciciel posiada³ nieruchomo�æ jakw³a�ciciel, chocia¿mimowpisu nie naby³
prawa w³asno�ci. Wtedy po 30-stu latach bez wzglêdu na dobr¹ lub z³¹
wiarê nabywa³ niewzruszalne prawo w³asno�ci przez zasiedzenie ksiêgo-
we, czyli tabularne. Ponadto BGB wymaga³, aby posiadanie w tym czasie
by³o spokojne i nieprzerwane. Jednak¿e sprzeciw zanotowany w ksiêdze

Rzeszy Niemieckiej a po zakoñczeniu II wojny �wiatowej Sojusznicza Rada Kontroli Nie-
miec uniewa¿ni³a te normy cywilnoprawne, które by³y wyrazem ideologii faszystowskiej.
Sta³ siê podstaw¹ kodyfikacji prawa cywilnego wielu pañstw: brazylijskiego (1916), chiñ-
skiego (1929), greckiego (1940), w³oskiego (1942), japoñskiego (1948).

47 E. J a n e c z k o, (przyp. 17), s. 162 i nast. podaje, ¿e art. 601 szwajcarskiego kodeksu
cywilnego z 1907 r. przy nabywczymprzedawnieniu zwyczajnymwymaga³ dziesiêcioletnie-
go posiadania w dobrej wierze, bez ¿adnych przerw i spokojnie, a tak¿e wpisu posiadacza
w charakterze w³a�ciciela do rejestru gruntowego. Ten sam kodeks w art. 662 regulowa³
przedawnienie nabywcze nadzwyczajnew ten sposób, ¿e kto posiada³ jakow³a�ciciel przez
trzydzie�ci lat bez jakiejkolwiek przerwy i spokojnie nieruchomo�æ nie zarejestrowan¹,móg³
j¹ nabyæ przez wpis pod tytu³em w³a�ciciela. Wpis tego tytu³u móg³ nast¹piæ na podstawie
decyzji sêdziego, je¿eli wwyznaczonym terminie nie zosta³ z³o¿ony sprzeciw lub sprzeciw
zosta³ oddalony.

48 F. Z o l l, (przyp. 12), s. 241. Przy trzydziestoletnim posiadaniu nieruchomo�ci, które
prowadzi³o do nabyciaw³asno�ciwzglêdnie innego prawa rzeczowego na nieruchomo�ci (§
900), oraz przy trzydziestoletnim posiadaniu, które stanowi³o podstawê do wdro¿enia po-
stêpowania wywo³awczego (§ 927) dobra wiara nie by³a wymagana.
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przeciw jej prawdziwo�ci wstrzymywa³ bieg zasiedzenia (§ 900)49. Nato-
miast prawo rzeczowe nie wpisane do ksiêgi obojêtnie z jakiej przyczyny,
czyli mog³o ono zostaæ bezprawnie wykre�lone lub mimo powstania na
podstawie ustawy nigdy nie zosta³o wpisane. Prawo takie gas³o przez tzw.
przemilczenie tabularne, je¿eli uprawniony nie dochodzi roszczenia owpis
przez czas doprzedawnienia roszczenia okre�lonyw§90150. Z tegowynika,
¿e kodeks niemiecki uznawa³ stan ksiêgowy bezprawnie istniej¹cy, który
móg³ byæ usanowany przez up³yw czasu. Natomiast nie bra³ on pod uwagê
stanu istniej¹cego faktycznie, do ksi¹g nie wpisanego. BGBnie zna³ zatem
zasiedzenia nieruchomo�ci opartego jedynie na prawnym posiadaniu po-
zaksiêgowym (kontratabularnym), chocia¿ § 927 ogranicza³ w pewnym
stopniu tê rygorystyczn¹ zasadê51.
Dla zasiedzenia w³asno�ci rzeczy ruchomej znaczenie mia³o tzw. po-

siadanie w³a�cicielskie (samoistne § 872) przy którym decydowa³ czynnik
woli posiadania dla siebie samego. Prawo niemieckie wymaga³o ponadto
aby posiadacz nie tylko naby³ posiadaniewdobrejwierze, ale by przez ca³y
okres czasu potrzebny do zasiedzenia czyli przez 10 lat pozostawa³ w
dobrej wierze, czyli przyjmuje zasadê; suprveniens non nocet, scientia
superveniensnocetmala fides52.Te samezasadyobowi¹zywa³yprzynabyciu
u¿ytkowania przez zasiedzenie na ruchomo�ciw drodze 10-letniego posia-
dania (§ 1033). Wed³ug § 93253 nabywca nie by³ w dobrej wierze je¿eli

49 Z. L i s o w s k i, (przyp. 44), § 900BGB; �Kto jestwpisanywksiêdzewieczystej jako
w³a�ciciel gruntu,mimo, ¿ew³asno�ci nie uzyska³, nabywaw³asno�æ, je¿eliwpis istnia³ przez
lat trzydzie�ci, a on przez ten czas mia³ grunt w posiadaniu samoistnym. Czasookres trzy-
dziestu lat oblicza siêw taki sam sposób, jaki czasookres zasiedzenia rzeczy ruchomej. Bieg
czasookresu wstrzymuje siê, dopóki w ksiêdze wieczystej wpisany jest sprzeciw przeciw
prawdziwo�ci wpisu. Przepisy te stosuj¹ siê odpowiednio, gdy dla kogo wpisane jest w
ksiêdze wieczystej inne, nie przys³uguj¹ce mu prawo, które uprawnia do posiadania gruntu
albo którego wykonywanie doznaje ochrony pod³ug przepisów dotycz¹cych posiadania. O
stopniu takiego prawa rozstrzyga wpis�.

50 Z. L i s o w s k i, (przyp. 44), § 901 BGB; �Je¿eli prawo na cudzym gruncie nies³usz-
niewykre�lonowksiêdzewieczystej, ga�nie ono, je¿eli roszczenie uprawnionego dow³a�ci-
ciela uleg³o przedawnieniu. To samo obowi¹zuje, gdy nie wpisano do ksiêgi wieczystej
prawa na cudzym gruncie, powsta³ego z mocy ustawy�.

51 F. Z o l l, Prawa rzeczowe na ziemiach polskich, Warszawa 1920, s. 110.
52 F. Z o l l, (przyp. 48), s. 241.
53 Z. L i s o w s k i, (przyp. 44), § 932 BGB, ust. 2; �Nabywca nie jest w dobrej wierze,

gdy jest mu wiadomym, lub wskutek ciê¿kiego niedbalstwa, jest mu niewiadome, ¿e rzecz
do nie nale¿y do pozbywcy�.
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wiedzia³, ¿e rzecz nie nale¿a³a do zbywcy albo nie wiedzia³ wskutek gru-
bego niedbalstwa czyli ra¿¹ce niedbalstwo wyklucza³o dobr¹ wiarê posia-
dacza, który nie wiedzia³, ¿e przez swe posiadanie narusza prawo w³a�ci-
ciela. Z³a wiara choæby powsta³a w ostatnim dniu terminu potrzebnego do
zasiedzenia powodowa³a przerwanie i zupe³ne wykluczenie mo¿liwo�ci
zasiedzenia (§ 937 ust. 2). Jednak¿e przyjmowa³o siê w praktyce judyka-
tury niemieckiej, ¿ewwypadku pó�niejszej z³ej wiary czyli ju¿ po nabyciu
rzeczynale¿a³odowie�æpozytywnejwiedzyposiadacza, ¿eposiadaneprawo
mu nie s³u¿y³o i ¿e nie wystarcza nawet grube niedbalstwo54. Nabywca w
dobrej wierze nabywa³ zawsze w³asno�æ rzeczy przez zasiedzenie zgodnie
z § 932, jednak¿e je¿eli w³a�ciciel utraci³ rzecz wbrew swojej woli (np.
zgubi³ rzecz)wtedy by³owykluczone nabyciew³asno�ci przez zasiedzenie.
BGB nie wymaga³ natomiast aby posiadacz mia³ zdatny tytu³ do posiada-
nia55, mimo i¿ definiuje w § 858 pojêcie posiadacza wadliwego czyli ta-
kiego, który naby³ posiadanie przez zabronion¹ samowolê. Samowol¹
zabronion¹ nazywa³ BGB odjêcie posiadania posiadaczowi wbrew jego
woli lub inne naruszenie jego posiadania. Jednak¿e posiadanie wadliwe
uzyskane przez zabronion¹ samowolê nie by³o przeszkod¹ w nabyciu
zasiedzenia56.
Na gruncie BGBmo¿na by³o równie¿ zasiedzieæ rzecz ruchom¹, przez

posiadanie jej w okresie lat 10, ponadto posiadanie musia³o byæ samoistne
i równie¿ powinna istnieæ dobra wiara posiadacza nie tylko w chwili na-
bycia posiadania, ale równie¿ przez dalszy okreswymagany do zasiedzenia
§93757.Z tegoprzepisuwynika, ¿ezasiedzenieby³oniemo¿liwegdynabywca
ju¿ przy nabyciu samoistnego posiadania nie by³w dobrej wierze, albo gdy
dowiedzia³ siê nawet pó�niej, ¿e w³asno�æ mu nie przys³uguje.
Natomiast w przypadku nabycia przez zasiedzenie tabularne nierucho-

mo�ci posiadacz po 30 latach wpisany jako w³a�ciciel do ksiêgi wieczystej
móg³nabyæprawo jejw³asno�cibezwzglêdunadobr¹ lubz³¹wiarê.Równie¿

54 A. S t e l m a c h o w s k i, (przyp. 19), s. 205.
55 A. K u n i c k i, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964, s. 12.
56 F. Z o l l, (przyp. 12), s. 242.
57 Z. L i s o w s k i, (przyp. 44), § 937; �Kto ma rzecz ruchom¹ przez lat dziesiêæ w

posiadaniuw³a�cicielskim, nabywa jej w³asno�æ (zasiedzenie)�. Zasiedzenie jest wykluczo-
ne, gdy nabywca, przy nabyciuw³a�cicielskiego posiadania nie jestwdobrejwierze albo je�li
dowie siê pó�niej, ¿e w³asno�æ mu nie przys³uguje.
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w�ród warunków wymaganych do zasiedzenia kontrabularnego BGB nie
wymaga³o dobrejwiary jako jednej z bezwzglêdnych przes³anek.Wprawie
niemieckim decyduj¹ce znaczenie przy nabyciu nieruchomo�ci odgrywa³
wpis do ksiêgi wieczystej.
Wskutek nabycia w³asno�ci w drodze zasiedzenia w my�l § 945 gas³y

prawa osób trzecich, ustanowione przed nabyciem samoistnego posiadania
chyba, ¿e posiadacz samoistny przy nabywaniu posiadania nie by³wdobrej
wierze co do tych praw lub o ich istnieniu dowiedzia³ siê pó�niej58.

4. InstytucjazasiedzeniawprojektachprawarzeczowegoIIRP59

Zanimsformu³owanoostatecznyprojektprawa rzeczowego jedn¹zwielu
koncepcji, alenie zrealizowanychby³ypostulatypierwszego referatuF. Zolla
z 1930 r., który przedk³ada³ co do zasiedzenia nastêpuj¹ce w³asne postu-
laty60;

58 E. M u s z a l s k i, (przyp. 2), s. 179.
59 Zobacz bli¿ej S. G r z y b o w s k i, Projekt prawa rzeczowego przygotowany przez

Komisjê Kodyfikacyjn¹ w 1939 r., KPP, R: II 1993, z. 4, s. 517 i nast. Tak¿e M.R o s t w o -
r o w s k i,Projekt ustawy o zbiegu ustawodawstw cywilnychw obrocie prawnymwewnêtrz-
nym, Poznañ 1920, s. 15 i nast., oraz K. S ó j k a - Z i e l i ñ s k a, (przyp. 46), s. 244. Dnia
3VI 1919 r. powo³ano do ¿ycia Komisjê Kodyfikacyjn¹, któramia³a przygotowaæ projekty
jednolitego ustawodawstwa dla wszystkich ziem II RP w dziedzinie prawa cywilnego i
karnego. Programkodyfikacyjnyw zakresie prawa cywilnego by³ podzielony na dwa etapy:
w pierwszym etapiemia³a nast¹piæ unifikacja prawaw tych dziedzinach, w których ró¿nice
dzielnicowe by³y najwiêksze, a drugim etapemmia³a byæ kodyfikacja ca³ego prawa cywil-
nego. Prace nad kodyfikacj¹ prawa rzeczowego podjêto dopiero w 1926 r., ale wkrótce je
zaniechano. Komisja Kodyfikacyjna prace nad projektem przysz³ego polskiego prawa rze-
czowego rozpoczê³a w listopadzie 1929 r., ograniczaj¹c je pocz¹tkowo do przygotowania
projektu prawa ksi¹g ziemskich, który zamierzano oprzeæ na dwóch kolejnych referatach
przygotowawczych F. Zolla oraz na przedstawionymprzez J. Glassa projekcie ustawy hipo-
tecznej. Jednak¿e w lutym 1933 r. podkomisja zaniecha³a dalszych prac nad odrêbnymi
projektami prawa ksi¹g ziemskich i ustawy hipotecznej oraz rozpoczê³a prace nad projektem
prawa rzeczowego w ca³o�ci. Pierwsze czytanie projektu ukoñczono 5 VI 1937 r. i nie-
zw³ocznie skierowano projekt, (ale bez uzasadnienia, którego sporz¹dzenie od³o¿ono na
pó�niej, gdy projekt po drugim czytaniu przejdzie przez KolegiumUchwalaj¹ce) do druku,
pragn¹c umo¿liwiæ jak najszybsze przeprowadzenie szerokiej nad nim publicznej dyskusji.
Drugie czytanie projektu ukoñczono 7 VII 1939 r. i po przejrzeniu go w sierpniu tego roku
uznano go za ostateczny projekt podkomisji. Nie wykoñczono jednak ostatecznej redakcji
s³ownej projektu, które to zadania powierzono J. Wasilkowskiemu i F. Zollowi. Prace te
rozpoczêto ju¿ w sierpniu 1939 r., a nastêpnie prowadzono j¹ dalej w czasie okupacji nie-
mieckiej w konspiracji i ukoñczono 24VIII 1941 r. sporz¹dzaj¹cmaszynopis tekstuw osta-
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1. Uwa¿a³ on, ¿e kto wykonywa³ w³asno�æ na dobru nieruchomym
wpisanymdo ksiêgi a sampozostawa³wdobrejwierze, ale nie by³wpisany
do ksiêgi jako w³a�ciciel, to mia³ nabyæ to prawo po 20 latach. Jednak taki
w³a�ciciel nie by³ do koñca chroniony prawem dopóki nie uzyska³ wpisu
do ksiêgi zgodnie z zasadami jawno�ci ksi¹g gruntowych. Natomiast je¿eli
kto� faktycznie wykonywa³ prawa w³a�ciciela na wydzielonych przez
czynno�ci prawnepok³adachmineralnych, namieszkaniu lubna zabudowie
przez lat 20 bêd¹c w dobrej wierze, to nabywaæ mia³ rodzaj s³u¿ebno�ci
osobistej, nieprawid³owej.Natomiast prawow³asno�cimóg³ nabyæ dopiero
do przedmiotu, gdy jego prawa zosta³ wydzielony w wykazie g³ównym,
2. Je¿eli wykonuj¹cy prawo w³asno�ci posiadacz by³ w dobrej wierze

i jednocze�nie by³ wpisany w wykazie hipotecznym jako w³a�ciciel to do
zasiedzenia wystarczy³ up³yw 3 lat,
3. Równie¿ w drodze 20 letniego zasiedzenia (wzglêdnie 3 letniego) w

drodze wykonywania przez posiadacza bêd¹cego w dobrej wierze mo¿na
by³o nabyæ prawo w³asno�ci na s³u¿ebno�ciach osobistych i gruntowych,
prawowieczystejdzier¿awy,wieczystegoczynszu iprawpowierzchni ³¹cznie
z ciê¿arami realnymi i zastawem antychretycznym,
4. inne prawa zastawnicze i prawa obligacyjne nie mog³y byæ nabyte

przez zasiedzenie.
W 1931 r. F. Zoll przedstawi³ drugi swój referat zmieniony w stosunku

do pierwszego61. Projekt prawa rzeczowego z 1937 r. instytucjê zasiedzenia
normowa³ w rozdziale II pt. dawno�æ.

tecznych jego sformu³owaniach s³ownych. Tego projektu nie zd¹¿ono og³osiæ drukiem, nie
przeprowadzono go przezKolegiumUchwalaj¹ce i nie sporz¹dzono uzasadnienia. Komisja
Kodyfikacyjna nie wznowi³a dzia³alno�ci po II wojnie �wiatowej. Natomiast projekt ten
doczeka³ siê wydania dopiero w 1993 r. w Kwartalniku Prawa Prywatnego przez S. Grzy-
bowskiego. Projekt prawa rzeczowego zosta³ wykorzystany do prac nad prawem rzeczo-
wym w 1945 r. Nowe prawo rzeczowe autorstwa Stefana Grzybowskiego uwzglêdnia³o
rozwi¹zania pochodz¹ce z 1941 r., ale z uwzglêdnieniemówczesnych stosunków spo³eczno-
politycznych i zosta³o opublikowane dekretem z 11 IX 1946 r. z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1
I 1947 r.

60 F. Z o l l, Referat przygotowawczy do prac nad skodyfikowaniem jednolitego prawa
ksi¹g ziemskich, cz. I, Warszawa 1930, s. 65.

61 F. Z o l l, Referat przygotowawczy do prac nad skodyfikowaniem jednolitego prawa
ksi¹g ziemskich, cz. II, Warszawa 1931, s. 35. W którym odno�nie zasiedzenia w art. 6
postulowa³; �Kto, nie bêd¹c w³a�cicielem, posiada³ bez przerwy w³asno�æ na dobrze nieru-
chomym (dobro nieruchome) w dobrej wierze, a nie jest do ksiêgi jako w³a�ciciel wpisany,
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W art. 45 § 1 projektu mieli�my zdefiniowane pojêcie zasiedzenia w
my�l którego, �Kto bezwa¿nej podstawy zosta³ wpisany do ksiêgi wieczy-
stej jakow³a�ciciel, nabywaw³asno�æ, je¿eli by³ przez lat dziesiêæwpisany
imia³ przez ten czas dziedzinêwposiadaniu62, chyba ¿e uzyska³ posiadanie
w z³ej wierze (zasiedzenie)�. Projekt pr. rzecz. zasiedzenie uzale¿nia³ od
posiadania dziedziny (przedmiotu), i up³ywu czasu. Dobra wiara posiada-
cza nie by³a przes³ank¹ konieczn¹ do nabycia zasiedzenia, lecz jedynie
wp³ywa³a na d³ugo�æ terminu wymaganego do zasiedzenia. Przedmiotem
zasiedzenia mog³y byæ rzeczy nieruchome i ruchome, oraz niektóre ogra-
niczone prawa rzeczowe, te któremo¿na by³o posiadaæ. Ponadto nierucho-
mo�ci dzieli³ na te, które mia³y urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ i te które jej
nie posiada³y. Czyli zasiedzenie nieruchomo�ci mog³o byæ ksiêgowe i
pozaksiêgowe.
Posiadanie prowadz¹ce do zasiedzeniamusia³o byæ niewadliwe. Posia-

danie uzyskanew drodze czynu samowolnego, mog³o prowadziæ do zasie-
dzenia wówczas tylko kiedy dotychczasowy posiadacz utraci³ roszczenia
o przywrócenie stanu posiadania (art. 52). Projekt przewidywa³ ci¹g³o�æ
posiadania. Je¿eli podczas biegu zasiedzenia nast¹pi³o przeniesienie posia-
dania, to obecny posiadacz móg³ sobie doliczyæ do swojego czasu posia-
dania czas posiadania swojego poprzednika. Jednak¿e gdyby poprzedni
posiadacz uzyska³ posiadanie w z³ej wierze, to obecny posiadacz móg³
doliczyæ do swojego czasu posiadania czas posiadania swojego poprzed-
nika i ³¹czny czas posiadania musia³ trwaæ okres wy³¹czaj¹cy zarzut z³ej
wiary, czyli 20 lub 30 lat (art. 53 § 1). Równie¿ posiadacz, który by³

nabywa to prawo po latach 30-u�. Je¿eli prawo w³asno�ci wykonywaj¹cego je w dobrej
wierze niew³a�ciciela by³o na jego rzecz w wykazie wpisane, natenczas do zasiedzenia
wystarczy up³yw lat trzech�. Dalej w art. 7 postuluje: �Przepisy art. 6maj¹ zastosowanie do
s³u¿ebno�ci tak osobistych, jak i gruntowych, do praw wieczystej dzier¿awy, wieczystego
czynszu i praw powierzchni, tudzie¿ do ciê¿arów realnych i do zastawu antychretycznego�.
W art. 9 projektu F. Zoll przedstawi³ nabycie przez zasiedzenie praw rzeczowych: �Prawa
rzeczowe przez zasiedzenie pozaksiêgowe nabyte (art. 6 i 7) s¹ bez znaczenia, dopóki nie
zostan¹ do wykazu wpisane wobec osób, które nie wiedz¹c o nich, mog¹ zas³oniæ siê dzia-
³aniem w zaufaniu do prawdziwo�ci wpisów ksiêgowych�.

62 F. Z o l l, Pojêcie posiadania w projekcie prawa rzeczowego, Przegl¹d Notarialny,
1937, nr 8, s. 7. Uwa¿a³ on, ¿e nale¿y przyjmowaæ wzglêdem ka¿dego posiadacza domnie-
manie, ¿e posiada rzecz jako w³a�ciciel, je¿eli nie ma podstaw do przyjmowania, ¿e w³ada
rzecz¹ jako dzier¿yciel. Koncepcja ta zosta³a wyra¿ona w art. 2230 KN.
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wpisany do ksiêgi wieczystej bez wa¿nej podstawy prawnej jako w³a�ci-
ciel, móg³ przy obliczaniu terminu zasiedzenia doliczyæ sobie okres czasu
w ci¹gu którego by³ wpisany jako poprzednik (art. 53 § 2).
Projekt pr. rzecz. przewidywa³mo¿liwo�æ zasiedzenia rzeczy ruchomej,

je¿eli posiadaczmia³ j¹w swoimw³adaniu przez 3 lata i uzyska³ posiadanie
wdobrejwierze.Czyli uzyskanie posiadania rzeczy ruchomejwz³ejwierze
wyklucza³o mo¿liwo�æ nabycia w³asno�ci w drodze zasiedzenia. W tym
przypadku dobrawiara posiadaczawchwili nabycia i przez ca³y czas biegu
terminu by³a niezbêdn¹ przes³ank¹ uzyskania zasiedzenia.
Projekt przewidywa³ zasiedzenie nieruchomo�ci wskutek 10, 20 lub 30

letniego posiadania63. Zasiedzenie 10 letnie by³o mo¿liwe w sytuacji, gdy
posiadacz nieruchomo�ci bêd¹cy w dobrej wierze bez wa¿nej podstawy
przez ten okres by³ wpisany do ksiêgi wieczystej jakow³a�ciciel i przez ten
czas rzecz (dziedzinê) posiada³ (art. 45 § 1). Natomiast je¿eli taki posia-
dacz uzyska³ posiadanie bêd¹c w z³ej wierze i by³ wpisany do ksiêgi
wieczystej przez okres 20 lat to te¿ mia³ uzyskaæ prawo w³asno�ci przez
zasiedzenie. Czyli po up³ywie lat 20 nie mo¿na by³o wpisanemu posiada-
czowi zarzucaæ z³ej wiary (art. 45 § 1). Je¿eli nieruchomo�æ (dziedzina)
nie musia³a mieæ obowi¹zkowo urz¹dzonej ksiêgi wieczystej i takiej nie
mia³a, a w tym czasie posiadacz naby³ posiadanie w dobrej wierze to po
up³ywie 20 lat uzyskiwa³ w³asno�æ w drodze zasiedzenia (art. 47. § 1) i
by³o to tzw. zasiedzenie; usucapio practer tabulas. Natomiast je¿eli po-
siadacz posiada³ tak¹ dziedzinê przez lat 30 to niemo¿namu by³o zarzucaæ
z³ej wiary (art. 47 § 2)64. Równie¿ w³asno�æ przez zasiedzenie 30 letnie
móg³ uzyskaæ posiadacz nieruchomo�ci (dziedziny) nie wpisany do ksiêgi
wieczystej jako w³a�ciciel i je¿eli w ci¹gu tego okresu nie dokonano ¿ad-
negowpisu, opartego nawa¿nej czynno�ci prawnej obejmuj¹cej rozporz¹-
dzenia ze strony w³a�ciciela (art. 46) i takie zasiedzenie nosi nazwê usu-
capio contra tabulas. W przypadku, gdy w³a�cicielem nieruchomo�ci
(dziedziny) by³ ma³oletni przeciwko któremu bieg³o zasiedzenie, to nie
mog³o siê ono skoñczyæ wcze�niej ni¿ po up³ywie 2 lat od uzyskania pe³-
noletno�ci przez w³a�ciciela (art. 50). Podobna sytuacja mia³a miejsce w
sytuacji, gdyw³a�cicielowi nieruchomo�ci (dziedziny) przeciwko któremu

63 S. G r z y b o w s k i, (przyp. 59), s. 527.
64 Zob. Przyp. 63.
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bieg³o zasiedzenie zmar³ przed jego up³ywem, to zasiedzenie niemog³o siê
skoñczyæ wcze�niej ni¿ w dwa lata po up³ywie 2 lat od otwarcia spadku
(art. 51)65.
Projekt prawa rzeczowego uzale¿nia³ zasiedzenie od posiadania przed-

miotu i up³ywu czasu. Dobra wiara posiadacza wp³ywa³a tylko na d³ugo�æ
terminów zasiedzenia. Podobnie tê kwestiê regulowa³ KN, gdzie nabycie
nieruchomo�ciwdobrejwierze i na podstawie tytu³u prawnego skutkowa³o
nabyciem jejw³asno�ciwskutek 10 lub 20 letniego posiadaniawzale¿no�ci
odmiejsca zamieszkaniaw³a�ciciela. Natomiast przy 30 letnim posiadaniu
zarzut z³ej wiary by³ wy³¹czony i nie trzeba by³o wykazywaæ tytu³u praw-
nego. Natomiast ABGB wymaga³ bezwzglêdnie dobrej wiary posiadacza
który chcia³ uzyskaæ w³asno�æ przez zasiedzenie, gdy¿ z³a wiara wyklu-
cza³a zasiedzenie. W BGB dobra wiara ani tytu³ prawny nabycia posia-
dania nie by³yw ogólewymaganymi przes³ankami zarównoprzy zasiedze-
niu tabularnym jak i kontra tabularnym.W projekcie prawa rzeczowego
nawi¹zano do niemieckiej konstrukcji zasiedzenia ksiêgowego i pozaksiê-
gowego oraz wyeksponowano znaczenie wpisu nieruchomo�ci do ksiêgi
wieczystej. W projekcie prawa rzeczowego wzorem ABGB posiadanie
zdatne do zasiedzenia powinno byæ niewadliwe. Jednak¿e w BGB przy
zasiedzeniu tabularnymwystarczy³o, ¿e posiadacz wpisany do ksiêgi wie-
czystej nieprawnie jako w³a�ciciel posiada³ spokojnie i nieprzerwanie nie-
ruchomo�æ przez lat 30 i bezwzglêdu na swoj¹ dobr¹ lub z³¹wiarê nabywa³
niepodwa¿alne prawo w³asno�ci przez tzw. zasiedzenie ksiêgowe. Nato-
miast prawo rzeczowe ze wzglêdu na dobr¹ lub z³¹ wiarê posiadacza
wpisanego do ksiêgiwieczystej bezwa¿nej podstawyprawnej ró¿nicowa³o
d³ugo�æ terminu zasiedzenia. Je¿eli posiadacz nieruchomo�ci posiada³ rzecz
w dobrej wierze przez 10 lat i spe³nia³ ponadto przes³ankê wpisania do
ksiêgi wieczystej nabywa³ w³asno�æ przez zasiedzenie. Natomiast je¿eli
uzyska³ posiadaniew z³ejwierze to nabywa³ prawow³asno�ci po 20 latach.
To uregulowanie dotyczy³o tylko nieruchomo�cimaj¹cych urz¹dzon¹ ksiê-
gê wieczyst¹. Równie¿ ABGB zna³o zasiedzenie tabularne dotycz¹ce nie-
ruchomo�ci wpisanej do ksiêgi wieczystej, które mog³o nast¹piæ ju¿ po
up³ywie 3 lat. Wystarczy³ sam fakt wpisania aby móc windykowaæ rzecz
nawet od rzeczywistego posiadacza. Ponadto projekt prawa rzeczowego

65 S. G r z y b o w s k i, (przyp. 59), s. 527.
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przewidywa³ zasiedzenie nieruchomo�ci nie maj¹cej urz¹dzonej ksiêgi
wieczystej i by³o to uregulowanie zaczerpniête przedewszystkim zKodek-
su Napoleona, gdy¿ tam wpis do ksiêgi wieczystej nie mia³ znaczenia dla
zasiedzenia. Podobnie w KN posiadanie 30 letnie by³o wystarczaj¹ce do
zasiedzenia i wówczas nawet z³a wiara posiadacza nie by³a dla niego
przeszkod¹. Wg. projektu prawa rzeczowego nieruchomo�æ maj¹ca urz¹-
dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ mog³a podlegaæ zasiedzeniu w terminie 30 letnim
je¿eli posiadacz tej nieruchomo�ci nie by³ wpisany jako w³a�ciciel ale pod
warunkiem, ¿e nie dokonano ¿adnegowpisu opartego nawa¿nej czynno�ci
prawnej obejmuj¹cej rozporz¹dzenie w³a�ciciela. Instytucja ta wykazuje
podobieñstwo nawet w nazewnictwie (usucapio contra tabulas) do zasie-
dzenia contra tabularnego w BGB, gdzie równie¿ przes³ank¹ zasiedzenia
by³o niewykonywanie swojego prawa przez w³a�ciciela przez okres lat 30.
Ponadto z³ejwiary niemo¿na by³o zarzucaæ po up³ywie 30 lat.Wprojekcie
pr. rzeczowego je¿eli posiadacz naby³ posiadanie nieruchomo�ci w dobrej
wierze móg³ uzyskaæ jej w³asno�æ w drodze zasiedzenia po up³ywie 20 lat,
gdy niemia³a ona urz¹dzonej ksiêgiwieczystej. Ró¿norodno�æ unormowa-
nia zasiedzenia w projekcie prawa rzeczowegowyp³ywa z faktu ró¿norod-
nego unormowania tej instytucji w kodeksach zaborczych.
Wprojekcie pr. rzeczowegomo¿na by³o uzyskaæw³asno�æ ruchomo�ci

przez 3 letnie posiadanie w dobrej wierze. Dobra wiara musia³a istnieæ
przez ca³y czas biegu terminu zasiedzenia a nie tylko w chwili nabycia
posiadania, by³a ona przes³ank¹ bezwzglêdnie konieczn¹. Regulacja ta
wykazuje podobieñstwo do unormowania zawartego wABGB gdzie rów-
nie¿ nie mo¿na by³o nabyæ przez zasiedzenie rzecz ruchom¹ je¿eli posia-
daczposiada³ j¹przezokres3 lat, anaby³ j¹wsposóbniewadliwy iposiadanie
by³o prawne, a ponadto posiadacz powinien byæ w dobrej wierze. Wyka-
zanie z³ej wiary czy to w chwili nabycia czy te¿ pó�niej byle przed doko-
naniem zasiedzenia wyklucza³o mo¿liwo�æ zasiedzenia.

5. Instytucja zasiedzenia w prawie rzeczowym z 1946 r.66

Pod rz¹dem prawa rzeczowego z 1946 r. przez zasiedzenie mo¿na by³o
nabyæw³asno�æ oraz te z ograniczonychpraw rzeczowych, któremog³y byæ

66 Dz.U. Nr 57 poz. 319, R. 1946. Prawo rzeczowe zosta³o uregulowane w dekrecie z
dnia 11 X 1946 r. a obowi¹zywa³o od dnia 1 I 1947 r. do dnia 1 I 1965 r.
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tre�ci¹ posiadania (art. 127 pr. rzecz.)67 i które istnia³y przez czas nieogra-
niczony, albo przez czas z góry przez ustawê okre�lony (jak u¿ytkowanie
lub s³u¿ebno�ci osobiste). Z praw do rzeczowych podobnych mo¿na by³o
nabyæ przez zasiedzenie tak¿e te, które by³y odpowiednikami w³asno�ci,
u¿ytkowania lub s³u¿ebno�ci (np. w zakresie praw wodnych, górniczych),
je¿eli przepisyo zasiedzeniumo¿naby³o stosowaæodpowiednio.Niemo¿na
by³o nabyæ przez zasiedzenie praw obligacyjnych, gdy¿ nie istnia³y one
przez czas nieograniczony lub z góry przez ustawê �ci�le okre�lony68.
Na gruncie prawa rzeczowegodo zasiedzeniawymaganoodpowiednie-

go przedmiotu zasiedzenia, jego posiadanie, up³yw czasu, dobr¹ wiarê i
wpis do ksiêgi wieczystej. Natomiast do przes³anek koniecznych nale¿a³
przedmiot, posiadanie i up³yw czasu69.
Dobra wiara spe³nia³a w zasiedzeniu podwójn¹ role, gdy¿ w odniesie-

niu do zasiedzenia w³asno�ci ruchomo�ci stanowi³a przes³ankê konieczn¹,
a w odniesieniu do nieruchomo�ci powodowa³a skrócenie terminu biegu
zasiedzenia. Ka¿dy posiadacz z mocy domniemania przewidzianego w
prawie rzeczowym uwa¿any by³ za posiadacza w dobrej wierze. Obalenie
tego domniemania w stosunku do posiadania ruchomo�ci usuwa³a jedna z
koniecznych przes³anek zasiedzenia.W odniesieniu do nieruchomo�ci po-
wodowa³a jedynie zmianê w zakresie biegu terminu zasiedzenia. Dobr¹
wiarê rozumianow ten sposób, ¿e nabywca posiadania niewiedzia³ lub nie
powinien wiedzieæ, ¿e krzywdzi inn¹ osobê. Dobra wiara mia³a istnieæ w
chwili nabywania posiadania (art. 50 § 1 pr. rzecz.)70. Orzecznictwopolskie
w tym przypadku przyjê³o zasadê, ¿emala fides superveniens non nocet71.
Z pojêciem dobrej wiary ³¹czy³a siê przes³anka posiadania prawnego tj.

67Art. 127 § 1 pr. rzecz.; �Kto bezwa¿nej podstawy uzyska³ wpis ograniczonego prawa
rzeczowego, nabywato prawo, je¿eli je posiada od lat dziesiêciu i jest od lat dziesiêciu w
ksiêdze wieczystej wpisany, chyba ¿e uzyska³ posiadanie w z³ej wierze (zasiedzenie)�; art.
127 § 2; �Po up³ywie lat dwudziestu nie mo¿na wpisanemu posiadaczowi zarzucaæ z³ej
wiary�.

68 F. Z o l l, Prawo cywilne w zarysie, Kraków 1948, s. 41.
69 A. K u n i c k i, (przyp. 55), s. 83.
70 Art. 50 § 1 pr. rzecz.; �Kto posiada nieruchomo�æ przez lat dwadzie�cia, nabywa jej

w³asno�æ, chyba ¿ew chwili objêcia nieruchomo�ciw posiadanie by³w z³ej wierze�. Art. 50
§ 2; �Temu, kto posiada nieruchomo�æ przez lat trzydzie�ci, niemo¿na zarzucaæ z³ej wiary�.

71 F. Z o l l, (przyp. 68), s. 43.
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posiadania nabytego zwoli dotychczasowego spokojnegoposiadacza, gdy¿
posiadanie w dobrej wierze nie mog³o zostaæ nabyte w innych warunkach.
Przy nabyciuw³asno�ci nieruchomo�ci, dobrawiara nie stanowi³a niezbêd-
nej przes³anki zasiedzenia, lecz tylko jej istnienie lub brakw chwili objêcia
nieruchomo�ci w posiadaniewp³ywa³ na d³ugo�æ terminuwymaganego do
zasiedzenia. Posiadaniewdobrejwierzewynika³o z tytu³u namocyktórego
posiadacz uzyska³ posiadanie. Dobra wiara odnosi³a siê do samego w³a-
dania rzecz¹, a nie do prawnych skutków tytu³u. Prawo rzeczowe w art.
50, 5172 i 57 mówi³o tylko o braku z³ej wiary i nie wymaga³o dobrej wiary
w odniesieniu do prawnych skutków podstawy prawnej posiadania. S¹d
Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 21 XI 1949 r. wyrazi³ pogl¹d, ¿e posia-
dacza nieruchomo�ci na podstawie umowy nieformalnej nale¿a³o uwa¿aæ
za bêd¹cego w z³ej wierze gdy¿ wiedzia³ ¿e umowa taka nie przenosi
w³asno�ci73 . Jednak¿e wiêkszo�æ autorów uwa¿a, ¿e do zasiedzenia po-
trzebna by³a dobrawiara co do samegoposiadania a nie co do jego skutków.
Nabywcabowiemmóg³mieæpe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e umowanieformalnanie
przenosi w³asno�ci co nie oznacza, ¿e brakowa³o mu dobrej wiary co do
posiadania, dlatego przy ocenie dobrej wiary nabywcy na podstawie umo-
wy nieformalnej nie ma znaczenia to czy nabywca ma �wiadomo�æ bez-
skuteczno�ci takiej umowy. Je¿eli nabywca mia³ pe³n¹ �wiadomo�æ tego,
¿e umowa nieformalna nie przenosi w³asno�ci nie przes¹dza to o tym czy
posiadacz w³ada jak w³a�ciciel, gdy¿ o tym przes¹dzaj¹ okoliczno�ci i
czynno�ci faktycznie podejmowane przez posiadacza. Nabywca dzia³a w
zaufaniu do uczciwo�ci zbywcy, a nie w przekonaniu, ¿e dzia³a zgodnie z
prawem. Poniewa¿ prawo domniemywa³o posiadanie w dobrej wierze w
art. 301 pr. rzecz74, a przepisy odnosz¹ce siê do zasiedzenia mówi¹ jedynie
o braku z³ej wiary, nale¿y siê ograniczyæ do ustalenia kryteriów z³ej wiary
dla zagadnienia zasiedzenia tym bardziej, ¿e nie trzeba by³o udowadniaæ,
¿e jest siê w dobrej wierze. Ponadto domniemanie dobrej wiary z art. 301

72 Art. 51 § 1; �Kto bez wa¿nej podstawy zosta³ wpisany do ksiêgi wieczystej jako
w³a�ciciel, nabywa w³asno�æ, je¿eli jest od lat dziesiêciu wpisany i ma od lat dziesiêciu
nieruchomo�æ w posiadaniu, chyba ¿e uzyska³ posiadanie w z³ej wierze�. Art. 51 § 2; �Po
up³ywie lat dwudziestu nie mo¿na wpisanemu posiadaczowi zarzucaæ z³ej wiary�.

73 Przeciwne stanowisko zajmuje J. M o r a w s k i, Glosa, PiP 1950, nr 7, s. 122.
74 Art. 301; �Domniemywa siê dobr¹ wiarê posiadacza�.



25

Dobra wiara jako przes³anka zasiedzenia...

pr. rzecz., przys³ugiwa³o ka¿demu posiadaczowi bez wzglêdu na tytu³
w³adania i sposób objêcia rzeczy75 ale w pewnych wypadkach tytu³ mo¿e
przes¹dziæ bezskuteczno�æ zarzutu z³ej wiary jak przy posiadaniu namocy
umowy nieformalnej. Prawo rzeczowe ustala³o kryterium z³ej wiary w art.
22 § 1 i w art. 32, przy czym art. 22 § 1, odnosi siê do tre�ci ksiêgi
wieczystej i mówi, ¿e w z³ej wierze jest ten, kto wie, i¿ jej tre�æ jest nie-
zgodna ze stanemprawnym.Natomiast art. 32 pr. rzecz76 ogranicza pojêcie
z³ej wiary tylko do dzia³ania rozmy�lnego lub ra¿¹cego niedbalstwa.
Odpowiednimkryteriumdlaocenyz³ejwiaryby³okryteriumdzia³aniawbrew
zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego, bez znaczenia by³ tu subiektywny os¹d
posiadacza. Decydowa³y kryteria obiektywne, ¿e konkretne dzia³anie jest
sprzeczne z tymi zasadami. St¹d wiêc w celu wykazania, ¿e posiadacz by³
w z³ej wierze, nale¿a³o wykazaæ takie okoliczno�ci, które obiektywnie
oceniaj¹c, nale¿a³y do kategorii dzia³añ sprzecznych z zasadami wspó³¿y-
cia spo³ecznego. Oderwanie zagadnienia dobrej czy z³ej wiary od tytu³u
posiadania powodowa³o, ¿e wymóg braku z³ej wiary przy zasiedzeniu
nieruchomo�ci jest ma³o przydatne, gdy¿ udowodnienie posiadaczowi po
wielu latach, ¿e naby³ posiadanie w okoliczno�ciach wskazuj¹cych na
dzia³anie w z³ej wierze by³o prawie niemo¿liwe. Wed³ug niektórych auto-
rów przy ocenie dobrej wiary wchodzi³y w grê dwa kryteria; obiektywne
okoliczno�ci, które usprawiedliwiaj¹ subiektywne przekonanie posiadacza,
¿e przys³uguje mu prawo w³asno�ci77. Orzecznictwo SN nie formu³uje
jednolitej dyrektywy interpretacyjnej dla oceny kryteriów dobrej czy z³ej
wiary, lecz ogranicza siê do wyja�nienia tego problemu w nawi¹zaniu do
poszczególnych sytuacji faktycznych. SN w swym orzecznictwie zwraca
uwagê na �wiadomo�æ nabywcy posiadania, ¿e jego posiadanie nie narusza
niczyjego prawa w³asno�ci oraz na zespó³ okoliczno�ci faktycznych, które

75 S. B r e y e r, Glosa do uchwa³y SN z dnia 25 V 1955 r., PiP 1957, nr 3, s. 662.
76 Art. 32 pr. rzecz.; �Gdy przy wznoszeniu budowli lub innego urz¹dzenia, bez z³ego

zamiaru ani ra¿¹cego niedbalstwa ze strony wznosz¹cego, zosta³a przekroczona granica
nieruchomo�ci s¹siedniej, jejw³a�ciciel, je¿eli nie sprzeciwi³ siê temuwczasie odpowiednim,
nie bêdzie móg³ ¿¹daæ przywrócenia stanu poprzedniego, gdyby nara¿a³o to wznosz¹cego
na stratê znacznie wiêksz¹ od wyrz¹dzonej szkody. Natomiast mo¿e on, wed³ug swego
wyboru, albo domagaæ siê nabycia bezprawnie zajêtej czê�ci jego nieruchomo�ci, na której
wzniesiono budowlê lub inne urz¹dzenie, albo ¿¹daæ odszkodowania w zamian za ustano-
wienie odpowiedniej s³u¿ebno�ci�.

77 J.Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963, s. 110.
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usprawiedliwiaj¹ albo uzasadniaj¹ tê �wiadomo�æ78. Dlatego dla istnienia
dobrej wiary konieczne jest wystêpowanie takich okoliczno�ci, które u
ka¿dego rozs¹dnego cz³owieka spowodowa³yby przekonanie, ¿e nabywa-
j¹c posiadanie nabywa siê jednocze�nie prawo lub je odzyskuje79. Jednak¿e
takie kryteriamog¹mieæ znaczenie, gdy konkretny przepis ³¹czy okre�lone
skutki prawne z dobr¹ wiara. Natomiast w przypadku przepisów regulu-
j¹cych zasiedzenie (art. 50, 51, 57, 127) prawowymaga³o braku z³ej wiary
wzwi¹zku z tymdzia³a³o tamdomniemanie dobrejwiary zgodnie z art. 301
pr. rzecz.Dla obalenia tego domniemania trzeba bywykazaæ, ¿e nie istnia³y
obiektywne okoliczno�ci uzasadniaj¹ce takie przekonanie posiadacza.
Ponadto brak z³ej wiary nie oznacza istnienia dobrej wiary w takim zna-
czeniu jak przyjmuje to doktryna i orzecznictwo, dlatego oceniaj¹c czyje�
dzia³anie w kategoriach z³ej wiary nale¿y braæ pod uwagê czy dzia³a³ on
wbrew zasadomwspó³¿ycia spo³ecznego, do których nale¿¹ takie okolicz-
no�ci, które obiektywnie nale¿¹ do dzia³añ sprzecznych z tymi zasadami.
Brak z³ej wiarymia³ równie¿ znaczenie przy nabywaniu s³u¿ebno�ci grun-
towej, gdy¿wymaganowtedy krótszego czasu jej posiadania. Jednak¿e z³a
wiara niemia³a znaczenia po up³ywie lat 30-stu80 . Inaczej wygl¹da³a spra-
wa przy nabyciu w³asno�ci rzeczy ruchomych. Posiadacz, który uzyska³
posiadanie rzeczy ruchomej w z³ej wierze nie móg³ nabyæ jej w³asno�ci w
drodze zasiedzenia, bez wzglêdu na to, przez jaki okres czasu mia³ posia-
danie81. Dobra wiara stanowi³a tu niezbêdn¹ przes³ankê zasiedzenia. Z³a
wiara natomiast wy³¹cza³a zasiedzenie, je¿eli istnia³a w chwili uzyskania
posiadania. Je¿eli natomiast uzyskanie posiadania nast¹pi³o w dobrej wie-

78 J. Wa s i l k o w s k i, Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957, s. 159.
79 Por. orzecz. SN z dn. 14. IV.1956 r. C R 810/ 55 r., opubl., w: PiP 1956, nr. 8-9, s.

510; �Posiadaczem w dobrej wierze jest ten, kto b³êdnie przypuszcza, i¿ jest w³a�cicielem;
odpowiednio do tego posiadaczem z³ej wiary jest ten posiadacz, który wie albo wiedzieæ
powinien, ¿e nie s³u¿y mu prawo w³asno�ci, lecz s³u¿y ono innej osobie��.

80 Art. 184 § 1; �Kto przez lat dwadzie�cia posiada s³u¿ebno�æ gruntow¹, polegaj¹c¹ na
trwa³ym iwidocznymurz¹dzeniu, nabywa tê s³u¿ebno�æ, chyba ¿e uzyska³ jej posiadaniew
z³ej wierze (zasiedzenie)�. Art. 184 § 2; �Po up³ywie lat trzydziestu nie mo¿na zarzucaæ
posiadaczowi z³ej wiary�.

81 Art. 52; �Kto posiada rzecz ruchom¹ przez lat trzy, nabywa jej w³asno�æ, chyba ¿e
uzyska³ posiadanie w z³ej wierze�.

82 E. J a n e c z k o, (przyp. 17), s. 168.
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rze, pó�niejsza z³a wiara nie mia³a wp³ywu na nabycie rzeczy ruchomej
w drodze zasiedzenia82.
Je¿eli posiadanie nieruchomo�ci nabyte zosta³o w dobrej wierze (bona

fidei) to powodowa³o to skrócenie okresu czasu posiadania do lat 20. Do
zasiedzenia w krótszym terminie prawo rzeczowewymaga³o by posiadacz
naby³ posiadanie w dobrej wierze. Je¿eli w toku biegu terminu zasiedzenia
zaistnia³y zdarzenia usuwaj¹ce dobr¹ wiarê, nie sta³o to na przeszkodzie
zasiedzeniaw krótszym terminie.Wzwi¹zku z tym z art. 57 § 1 pr. rzecz83 .
wynika³o, ¿e gdyby posiadanie poprzednika by³o w z³ej wierze, liczy³o siê
ono tylko w wypadku gdy ³¹cznie z posiadaniem nabywcy trwa³o przez
okreswy³¹czaj¹cy zarzut z³ej wiary. Takwiêc dobra lub z³awiara nabywcy
nie mia³a znaczenia. Gdyby wiêc poprzednik by³ w dobrej wierze to nie-
zale¿nie od tego czy nabywca by³ w dobrej czy w z³ej wierze, to i tak
zasiedzi w³asno�æ w krótszym terminie. Je¿eli poprzednik posiada³ nieru-
chomo�æ secundum tabulas lecz nabywca posiadania nie uzyska³ wpisu to
dolicza siê posiadanie poprzednika, jednak¿e zasiedzenie mog³o nast¹piæ
dopiero po up³ywie czasu przewidzianego dla zasiedzenia w art. 50 pr.
rzecz.Wsytuacji odwrotnej gdypoprzednik nie by³wpisany jakow³a�ciciel
w ksiêdze wieczystej lecz nabywca uzyska³ wpis, to móg³ on korzystaæ z
terminu krótszego tzn. 10 letniego licz¹c bieg zasiedzenia od dnia wpisu,
b¹d� kontynuowaæ posiadanie prowadz¹ce do zasiedzenia na zasadach
ogólnych84 .
Tak jak projekt pr. rzecz. z 1937 r. równie¿ prawo rzeczowe z 1946 r.

wymaga³o dobrej wiary w chwili nabywania posiadania rzeczy ruchomej
i ten wymóg by³ bezwzglêdny, gdy¿ z³a wiara wy³¹cza³a zasiedzenie je¿eli
istnia³a w chwili nabycia posiadania. Jednak¿e pó�niejsza z³a wiara nie
wp³ywa³a na mo¿liwo�æ zasiedzenia rzeczy ruchomej, czyli w 1946 r.

83 Art. 32 § 1; �Je¿eli podczas biegu zasiedzenia nast¹pi³o przeniesienie posiadania,
posiadaczmo¿e przy obliczaniu terminu zasiedzenia doliczyæ posiadanie swojego poprzed-
nika. Jednak¿e gdyby posiadanie poprzednika by³o uzyskane w z³ej wierze, liczy siê ono
tylko w przypadku, gdy ³¹cznie z posiadaniem nabywcy trwa³o przez okres czasu wy³¹cza-
j¹cy zarzut z³ejwiary�.Art. 32 § 2; �Posiadacz nieruchomo�ci, wpisany do ksiêgiwieczystej
bez wa¿nej podstawy jako w³a�ciciel, mo¿e przy obliczaniu terminu zasiedzenia doliczyæ
okres czasu, podczas, którego by³ wpisany jego poprzednik��.

84 A. K u n i c k i, (przyp. 55), s. 124.
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ustawodawca odszed³ od regulacji przyjêtej w projekcie z II RP, który
wzorowa³ siê naBGB iABGB.Gdy¿BGB równie¿wymaga³ dobrejwiary
w chwili nabycia posiadania rzeczy ruchomej, jak i przez ca³y okres
wymagany do zasiedzenia czyli przez okres 10 lat.TylkoKNniewyró¿nia³
zasiedzenia ruchomo�ci, gdy¿ ju¿ w samym fakcie posiadania jej dopatry-
wa³ siê tytu³u (art. 2279).


