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O prawie w³asno�ci � w kontek�cie prac Komisji
Kodyfikacyjnej PrawaCywilnego

I

Podjête przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ zamierzenie przygotowania
projektu nowego kodeksu cywilnego zachêca do dyskusji wokó³ wielu
podstawowych instytucji prawa cywilnego. Znana jest opozycja wobec
nowej kodyfikacji wielu przedstawicieli �rodowiska naukowego polskich
cywilistów1. Nie zwalnia to jednak od udzia³u w u¿ytecznej, a z perspek-
tywy Komisji Kodyfikacyjnej � niezbêdnej dyskusji2. Znaj¹c za� g³osy
opozycji, nale¿y przystêpowaæ do dyskusji z nastawieniem, ¿e nie wolno
psuæ dobrego prawa3.
W obszarze prawa rzeczowego dyskusji wymaga w pierwszym rzê-

dzie problematyka prawa w³asno�ci, a zw³aszcza pojêcia, przedmiotu,
tre�ci i granic prawa w³asno�ci. Wed³ug mojej oceny w tej grupie pro-
blemów wiod¹ce znaczenie bêdzie mieæ � w perspektywie dalszych prac
KomisjiKodyfikacyjnej � przes¹dzenie kwestii legislacyjnegoujêcia przed-
miotu w³asno�ci. Od tego zale¿y przecie¿ dalsze ukszta³towanie tre�ci
prawa w³asno�ci i regulacja prawna przeniesienia w³asno�ci oraz ochrony
w³asno�ci. Dodajmy, ¿e legislacyjne kszta³towanie przedmiotu prawa

1 Tak¿e ze �rodowiska praktyki prawniczej dochodz¹ g³osy sprzeciwu.
2 Jest zas³ug¹ Rejenta, ¿e udostêpnia swe ³amy dla takiej dyskusji.
3 Primum non nocere.
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w³asno�ci w�ród przepisów prawa rzeczowego wymaga nale¿ytej syn-
chronizacji z w³a�ciwymi przepisami czê�ci ogólnej kodeksu, dotycz¹-
cymi generalnie przedmiotów stosunków cywilnoprawnych.
W tym miejscu trzeba przypomnieæ, ¿e de lege lata podmiotowe

prawo w³asno�ci zosta³o ukszta³towane jako w³asno�æ rzeczy (art. 140
k.c.), a sama rzecz pojmowana jest wy³¹cznie jako przedmiot material-
ny (art. 45 k.c.). Bez w¹tpienia stanowi to wyraz przemy�leñ wielu
pokoleñ prawników polskich. W ujêciu legislacyjnym tê w¹sk¹ koncepcjê
w³asno�ci oraz jej przedmiotu przyjêto w poprzednim zunifikowanym
prawie rzeczowym4, a nastêpnie w kodeksie cywilnym obecnie obowi¹-
zuj¹cym. Niemniej jednak zarówno dawniej5, jak te¿ oecnie6 spotykamy
zwolenników szerszego ujêcia w³asno�ci. Przewa¿a wszak¿e akceptacja
dla w¹skiego pojmowania prawa w³asno�ci7.
Pomimo8 w¹skiego pojêcia w³asno�ci wystêpuje obok tegow kodeksie

cywilnym szersze pojêcie mienia obejmuj¹cego w³asno�æ i inne prawa
maj¹tkowe (art. 44 k.c.). Zatem mienie jest pojêciem zbiorczym dla ogó³u
podmiotowych praw maj¹tkowych9. Prowokuje to wszak¿e do pos³ugi-
wania siêprawniczympojêciemw³asno�cimienia, nie tylkona tleprzepisów
Konstytucji.
Ponadto wystêpuje w kodeksie cywilnym pojêcie przedsiêbiorstwa

(art. 551 k.c.) i gospodarstwa rolnego (art. 553 k.c.), stanowi¹cych bez
w¹tpienia przedmiot stosunków cywilnoprawnych. W �lad za tym po-
jawia siê prawnicze pojêcie w³asno�ci przedsiêbiorstwa i w³asno�ci
gospodarstwa rolnego � jako pewnych zespolonych mas maj¹tkowych10.

4 W dekrecie z 11 pa�dziernika 1946 r. � Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319).
5 Mo¿na tu zw³aszcza wskazaæ F. Zolla jako twórcê przedwojennego projektu prawa

rzeczowego.
6 Por.A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] SystemPrawaPrywatnego, t. III:Prawo rzeczowe,

red. T. Dybowski, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 213 i nast., zw³aszcza s. 218.
7 Por. zw³aszcza T. D y b o w s k i,Ochrona w³asno�ci w polskim prawie cywilnym (rei

vindicatio � actio negatoria), Warszawa 1969, s. 36 i nast.; J. I g n a t o w i c z, [w:] J.Igna-
towicz, K. S t e f a n i u k, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s. 72; J. Wa s i l k o w s k i,
Prawo w³asno�ci w PRL. Zarys wyk³adu, Warszawa 1969, s. 14 i nast.

8 A mo¿e z powodu.
9 Por. M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44-533 Kodeksu cywilnego, Kra-

ków 1997, s. 27.
10 Por. chocia¿by A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System Prawa..., s. 216-217.
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W¹tpliwy jest status prawnorzeczowy pieniêdzy i papierów warto-
�ciowych. Wszak¿e czêstokroæ mówimy o ich w³asno�ci; chocia¿by
o w³asno�ci akcji czy w³asno�ci obligacji. Nie ulega za� w¹tpliwo�ci,
¿e wystêpuj¹ one w obrocie z tej racji, ¿e przedstawiaj¹ (reprezentuj¹)
pewn¹ warto�æ ekonomiczn¹.
Ponadto w¹skie pojêcie w³asno�ci jest nieustannie rozsadzane w toku

odrêbnych11 prac legislacyjnych. Wystarczy pamiêtaæ o regulacji prawnej
dotycz¹cej praw maj¹tkowych12 na dobrach niematerialnych. W szcze-
gólno�ci trzeba zwróciæ uwagê na pojawiaj¹ce siê w jêzyku prawnym13

pojêcie w³asno�ci przemys³owej14 obejmuj¹cej: prawa z patentów i prawa
z rejestracji wzorów u¿ytkowych i przemys³owych; prawa z rejestracji
znaków towarowych i oznaczeñ geograficznych; prawa z rejestracji to-
pografii uk³adów scalonych. Trzeba te¿ wspomnieæ o pojawiaj¹cym siê
w jêzyku prawniczym15 pojêciu w³asno�ci intelektualnej obejmuj¹cej16
uregulowane odrêbnie17 prawa autorskie twórcy utworu i prawa pokrewne.
Odrêbny problem stanowi¹ przedmioty materialne niebêd¹ce rzecza-

mi18. Dotyczy to z³ó¿ kopalin,wód oraz zwierz¹t19. Pomimobraku podstaw
do zakwalifikowania ich do kategorii rzeczy ustawodawca pos³uguje siê
pojêciemw³asno�ci z³ó¿kopalin20,w³asno�ciwód 21 orazw³asno�ci zwierz¹t
³ownych22.

11 Pozakodeksowych.
12 Nie interesuj¹ nas tu prawa osobiste.
13 W tytule ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. � Prawo w³asno�ci przemys³owej (Dz.U.

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pó�n. zm.).
14 Zaliczanej czêstokroæ do kategoriiw³asno�ci intelektualnej sensu largo; por.A. S t e l -

m a c h o w s k i, [w:] System Prawa..., s. 196.
15 Por. A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System Prawa..., s. 195 i nast.
16 W �cis³ym ujêciu.
17 W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
18 W rozumieniu art. 45 w zw. z art. 140 k.c.
19 W szczegó³ach zob. R.M i k o s z, [w:] System Prawa Prywatnego, t. IV: Prawo

rzeczowe, red. E. Gniewek, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 899 i nast.
20 Zob. art. 7 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze

(Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó�n. zm.).
21 Art. 10 i nast. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. � Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr

239, poz. 2019, z pó�n. zm.).
22 Zob. art. 2 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. � Prawo ³owieckie (Dz.U. z 2002 r.

Nr 42, poz. 372, z pó�n. zm.).
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U�wiadamiaj¹c sobie obecny stan ustawodawstwa i pogl¹dów dok-
tryny, trzeba potwierdziæ spostrze¿enie, ¿e z kodeksowym,w¹skimujêciem
prawa w³asno�ci i jego przedmiotu �nie zawsze jest zgodna terminologia
u¿ywana zarówno w potocznym jêzyku prawniczym, jak i w niektórych
ustawach szczególnych. Wed³ug niej terminem �w³asno�æ� okre�la siê
tak¿e niektóre prawa do innych dóbr ani¿eli rzeczy lub ogó³ uprawnieñ
do zorganizowanych zespo³ów produkcyjnych, co spowodowane jest
czê�ciowo tradycj¹, czê�ciowo brakami w zakresie prawniczego nazew-
nictwa. W takim szerokim znaczeniu mówimy o w³asno�ci patentu,
o w³asno�ci przemys³owej, tzw.w³asno�ci intelektualnej, w³asno�ci przed-
siêbiorstwa. Ze wzglêdu na tradycjê oraz tak¹ konwencjê terminologiczn¹
przyjêt¹ w odrêbnych ustawach mo¿na, a nawet trzeba, pos³ugiwaæ siê
tymi terminami, nale¿y jednak zawsze pamiêtaæ, ¿e w przytoczonych
przyk³adach nie chodzi o prawo w³asno�ci w techniczno-prawnym,
kodeksowym znaczeniu�23.
Nie mniej jednak podjêcie przez Komisjê prac nad nowym kodeksem

cywilnym sk³ania do ponownych rozwa¿añ nad problematyk¹ przedmiotu
w³asno�ci. Wymaga rozstrzygniêcia, czy w nowej kodyfikacji poprzestaæ
na dotychczasowym, tradycyjnym, w¹skim pojmowaniu w³asno�ci i jej
przedmiotu, czy raczej dokonaæ rozszerzenia przedmiotu w³asno�ci na
wszelkie prawa i dobra maj¹tkowe; z uwzglêdnieniem w³asno�ci mienia,
w³asno�ci przedsiêbiorstwa, w³asno�ci gospodarstwa rolnego. Wszystko
wszak¿e zale¿y od rzetelnego rozwa¿enia wad i zalet ka¿dego wariantu.
W tym miejscu warto wspomnieæ, ¿e w Europie stanowczo przewa¿a

tradycyjne, w¹skie pojêcie prawa w³asno�ci i ujmowanie przedmiotu tego
prawa24. W�ród dawnych kodyfikacji jedynie Austria przyjê³a w swym
kodeksie cywilnym koncepcjê w³asno�ci wszelkich praw maj¹tkowych25
(rzeczy materialnych i niematerialnych).Wspó³cze�nie tropem szerokiego
ujmowania przedmiotu w³asno�ci zmierza ustawodawca czeski26.

23 Zob. J. I g n a t o w i c z, [w:] J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k,Prawo rzeczowe...,
s. 72; por. tak¿e E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s. 54.

24 Zob. T. D y b o w s k i, Ochrona w³asno�ci..., s. 36-38; J.Wa s i l k o w s k i, Prawo
w³asno�ci w PRL..., s. 16-18.

25 Stamt¹d F. Zoll czerpa³wzoryw swymprzedwojennymprojekcie prawa rzeczowego.
26 Wed³ug zasadniczego w tym zakresie, projektowanego postanowienia § 890 ust. 1

kodeksu czeskiego �przedmiotem prawa w³asno�ci jest wszystko, co do kogo� nale¿y, jego
wszystkie rzeczy materialne i niematerialne�.
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Powracaj¹c do przedstawionego dylematu, trzeba w tym miejscu
u�wiadomiæ sobie, ¿e ka¿da koncepcja ma swoje wady i zalety. Obecna,
w¹ska koncepcja odznacza siê prostot¹ konstrukcji. Mamy tu do czy-
nienia z jednorodnym, niejako naturalnym przedmiotem w³asno�ci; z rze-
czami pojmowanymi jako przedmioty materialne stanowi¹ce samoistny
przedmiot obrotu. W takim za� ujêciu regulacja prawna w³asno�ci obraca
siê wokó³ tre�ci w³asno�ci rzeczy, nabycia i utraty w³asno�ci rzeczy oraz
ochrony w³asno�ci rzeczy. Wymyka siê natomiast spod tej regulacji
problematyka innych dóbr maj¹tkowych, praw maj¹tkowych, mienia czy
ca³ych mas maj¹tkowych; co mo¿e byæ poczytane jako mankament27,
zw³aszcza gdymamy do czynienia z prawami maj¹tkowymi o charakterze
bezwzglêdnym. Istotnie, mo¿na pytaæ, �czy istniej¹ takie uniwersalne
cechy prawa w³asno�ci, które dadz¹ siê zastosowaæ do tak odmiennych
przedmiotów w³asno�ci, jak z jednej strony, w¹sko pojmowane rzeczy
samoistne, z drugiej za� � masy maj¹tkowe ró¿nie pojmowane; mienie
obejmuj¹ce tylko aktywa czy te¿ maj¹tek z jego pasywami, nie mówi¹c
ju¿ o tym, ¿e w³asno�æ mo¿na odnie�æ tak¿e do takich dóbr niematerial-
nych, jak w³asno�æ przemys³owa lub w³asno�æ intelektualna�28. Dodaj-
my29, ¿e nasuwa siê tu odpowied� pozytywna.
Zatem, bez w¹tpienia, rozszerzenie zakresu przedmiotów w³asno�ci

pozwoli³oby zbli¿yæ � w obszarach stycznych � tradycyjne prawo w³a-
sno�ci oraz dalsze bezwzglêdne prawa podmiotowe obejmuj¹ce swym
przedmiotem ró¿norodne dobra maj¹tkowe30. Równocze�nie jednak trze-
ba sobie u�wiadamiaæ wszelkie trudno�ci takiego zabiegu legislacyjnego,
wynikaj¹ce z ró¿norodno�ci i odmienno�ci innych ni¿ rzeczy przedmio-
tów stosunków prawnych. Nie wystarczy zastrzec najogólniej, ¿e przed-
miotem w³asno�ci s¹ rzeczy oraz inne dobra i prawa maj¹tkowe, nale-
¿a³oby za� w dalszych przepisach, stosownie do tej ró¿norodno�ci, na
nowo ukszta³towaæ tre�æ prawa w³asno�ci oraz zasady nabycia i zasady
ochrony w³asno�ci. By³by to wszak¿e zabieg niepomiernie trudny.

27 Por. A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System Prawa..., s. 216-218.
28 Tam¿e, s. 222-223.
29 Bez zbêdnych szczegó³ów.
30 Stanowczo natomiast oponowa³bym przeciwko nieuzasadnionemu jurydycznie sto-

sowaniu konstrukcji w³asno�ci wierzytelno�ci.
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Zwa¿ywszy wszelkie okoliczno�ci, ostatecznie wypada jednak opo-
wiedzieæ siê za utrzymaniem status quo.Warto bowiemutrzymaæ, w imiê
idei primum non nocere, znan¹, przyswojon¹ i utrwalon¹ konstrukcjê
w³asno�ci rzeczy, obejmuj¹c pojêciem rzeczy przedmioty materialne
stanowi¹ce samoistny przedmiot obrotu. Za odrzuceniem zabiegu legisla-
cyjnego poszerzenia przedmiotowego zakresu prawa w³asno�ci przema-
wia chyba dostatecznie argument niepomiernych trudno�ci z ujednolice-
niem regulacji prawnej tre�ci prawa w³asno�ci, nabycia i utraty w³asno�ci
oraz ochrony w³asno�ci w odniesieniu do wielce zró¿nicowanych przed-
miotów w³asno�ci. Nie wypada za� zgodziæ siê na uproszczon¹ wersjê
legislacyjnego stwierdzenia, ¿e przedmiotem w³asno�ci s¹ rzeczy oraz
inne dobra i prawa maj¹tkowe. Poprzestanie na takiej b³ahej konstatacji
nie przynios³oby ¿adnejwymiernej korzy�ci legislacyjnej. Dodajmy, ¿e nie
wymaga a¿ poszerzenia przedmiotowego zakresu prawa w³asno�ci za-
akcentowanie podobieñstwa w³asno�ci rzeczy i bezwzglêdnych praw
podmiotowych obejmuj¹cych inne dobra maj¹tkowe. Mo¿na tu pos³u¿yæ
siê technik¹ odes³añ legislacyjnych, chocia¿ nawet taki zabieg nie jest
konieczny; de lege lata wystarczy analogia.

II

Podejmowanie prac nad rekodyfikacj¹ prawa cywilnego sk³ania tak¿e
do dyskusji nad ogóln¹ koncepcj¹ ukszta³towania istoty (pojêcia) i tre�ci
prawa w³asno�ci. Ju¿ na pocz¹tek wypada aprobowaæ dotychczasow¹
technikê legislacyjn¹ ukazywania sytuacji prawnej w³a�ciciela z perspek-
tywy przys³uguj¹cego mu podmiotowego prawa w³asno�ci; poprzez
pozytywne okre�lenie uprawnieñ wype³niaj¹cych tre�æ prawa w³asno�ci
i równoczesne zastrze¿enie bezwzglêdnego charakteru uprawnieñ w³a�ci-
ciela. Nie mo¿na tu poprzestaæ na sformu³owaniu domniemania gene-
ralnej kompetencji w³a�ciciela31. Z drugiej za� strony zbêdne jest szcze-

31 Zob. W. P a ñ k o, O prawie w³asno�ci i jego wspó³czesnych funkcjach, Katowice
1984, s. 75-76. Trzeba zreszt¹ zauwa¿yæ, ¿e otwarta, szeroka formu³a uprawnieñ w³a-
�ciciela � okre�lonych dotychczas norm¹ art. 140 k.c. � przyjmuje w istocie jako swoje
za³o¿enie domniemanie generalnej kompetencji w³a�ciciela.
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gó³owe normowanie elementów stosunku prawnego w³asno�ci32.
Pozytywne okre�lenie tre�ci prawa w³asno�ci s³usznie koncentruje siê na
wskazaniuuprawnieñw³a�ciciela. Niema tumiejsca nawkomponowanie
do istoty w³asno�ci obowi¹zków w³a�ciciela. Nieco przerysowane, cho-
cia¿ niepozbawione g³êbszej racji, jest doktrynalne stwierdzenie, ¿e
�w³asno�æ jest raczej kompleksem praw i obowi¹zków�33. Jednak¿e
ró¿norakieobowi¹zkiw³a�cicielawynikaj¹ zustawowegozakre�leniagranic
prawa w³asno�ci34, nie nale¿¹ natomiast do istoty podmiotowego prawa
w³asno�ci; chocia¿ mieszcz¹ siê w strukturze stosunku prawnego w³a-
sno�ci35.
Optuj¹c za dotychczasow¹ metod¹ pozytywnego okre�lania upraw-

nieñ w³a�ciciela w ramach normatywnej tre�ci podmiotowego prawa
w³asno�ci, wypada równocze�nie opowiedzieæ siê za dosadniejszym
zastosowaniem36 klasycznej triady uprawnieñ w³a�ciciela; triady obejmu-
j¹cej uprawnienie do posiadania rzeczy37, do korzystania z rzeczy38 i do
rozporz¹dzania rzecz¹39. Dok³adniej mówi¹c, chodzi³oby tu o legislacyjne
zaakcentowanie oczywistego przecie¿ uprawnienia w³a�ciciela do posia-
dania rzeczy40. Raczej nie warto poprzestawaæ na interpretacyjnej ocenie,
¿e uprawnienie do posiadania rzeczy jest zawarte (zakamuflowane)
w uprawnieniu do korzystania z rzeczy41. Nie jest pozbawione racji twier-
dzenie doktryny, ¿e uprawnieñw³a�ciciela nie da siêwyczerpuj¹co okre�liæ,

32 Nie stanowi to przeszkody dla doktrynalnego roztrz¹sania struktury stosunku praw-
nego w³asno�ci, z uwzglêdnieniem jego nawet najbardziej rozcz³onkowanych elementów;
por. A. K l e i n, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wroc³aw 1976, s. 14
i nast.

33 Tak A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System Prawa..., s. 248.
34 Por. T. D y b o w s k i, Ochrona w³asno�ci..., s. 75-78.
35 Por. A. K l e i n, Elementy stosunku..., s. 61-68.
36 Wyra�niejszym zaakcentowaniem w tre�ci w³a�ciwego przepisu.
37 Ius disponendi.
38 Ius utendi, fruendi et abutendi.
39 Ius disponendi.
40 Por. E. G n i e w e k,Kodeks cywilny.Ksiêga druga:W³asno�æ i inne prawa rzeczowe.

Komentarz, Kraków 2001, s. 59; tak¿e A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System Prawa...,
s. 232-234.

41 Za tak¹ koncepcj¹ interpretacyjn¹ opowiadaj¹ siê T. Dybowski, Ochrona w³asno-
�ci..., s. 79; J. I g n a t o w i c z, [w:] J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k,Prawo rzeczowe...,
s. 66; J. Wa s i l k o w s k i, Prawo w³asno�ci w PRL..., s. 105.
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a samo prawo w³asno�ci obejmuje dopuszczaln¹42 pe³niê w³adzy wzglê-
dem rzeczy43. Nie mo¿na te¿ zanegowaæ p³odnej koncepcji domniemania
generalnej kompetencji w³a�ciciela44. Wszystko to jednak nie musi pro-
wadziæ do zanegowania triady uprawnieñ w³a�ciciela. W szczególno�ci
za�, w moich oczach, fa³szywym, chybionym zabiegiem dokonywanym
w imiê �otwarcia katalogu uprawnieñ w³a�ciciela�, by³o wyeliminowanie
z kategorii podstawowych uprawnieñ w³a�ciciela ius possidendi.
Mo¿na zatem powróciæ � przy nadarzaj¹cej siê okazji � do zaniechanej

w obowi¹zuj¹cym kodeksie cywilnym triady uprawnieñ w³a�ciciela,
z uwzglêdnieniem uprawnienia do posiadania rzeczy przys³uguj¹cego
w³a�cicielowi. Wed³ug mej oceny mo¿na tego dokonaæ bez zanegowania
i unicestwienia tej oczywistej konstatacji, ¿e ustawodawca nie jest w sta-
nie wyczerpuj¹co zadekretowaæ wszelkich uprawnieñ w³a�ciciela. Nale¿y
jedynie zadbaæ o dostatecznie staranne sformu³owanie w³a�ciwego prze-
pisu.
Na tym tle pojawia siê te¿ problem legislacyjnej kazuistyki w opisy-

waniu poszczególnych uprawnieñ w³a�ciciela. Dotyczy to uprawnienia do
korzystania z rzeczy i rozporz¹dzania rzecz¹. Uprawnienie do posiada-
nia rzeczy nie wymaga szczególnego opisywania w przepisach dotycz¹-
cych tre�ci prawa w³asno�ci. Z odrêbnych przyczyn � zw³aszcza dla
potrzeb ochrony posiadania � niezbêdne jest tylko zdefiniowanie w innym
miejscu45 samego pojêcia �posiadania� z wyró¿nieniem jego rodzajów.
W�ród przepisów dotycz¹cych tre�ci prawa w³asno�ci wystarczy jedynie
wskazaæ, ¿e w³a�cicielowi przys³uguje uprawnienie do posiadania rzeczy.
Gdy chodzi o w³a�cicielskie uprawnienie do korzystania z rzeczy,

to wiemy, ¿e de lege lata ustawodawca wyra�nie wskazuje takie upraw-
nienie i dokonujeprzyk³adowej ilustracji. Przypomnijmy, ¿ewed³ugobecnej
formu³y legislacyjnej �w³a�ciciel mo¿e korzystaæ z rzeczy (...) w szcze-
gólno�ci mo¿e pobieraæ po¿ytki i inne dochody z rzeczy� (art. 140 zd.
1 k.c.). Mo¿na akceptowaæ takie podej�cie b¹d� pow¹tpiewaæ, czy jest

42 W okre�lonych granicach.
43 Por. T. D y b o w s k i,Ochrona w³asno�ci..., s. 60 i s. 78-79; J. I g n a t o w i c z, [w:]

J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo rzeczowe..., s. 66; J. Wa s i l k o w s k i,Prawo
w³asno�ci w PRL..., s. 105.

44 Zob. przypis 31.
45 Jak obecnie w art. 336 k.c.
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tu niezbêdna jakakolwiek ilustracja. Przy akceptacji wersji przyk³adowego
wyliczenia postaci korzystania z rzeczy mo¿na zapytaæ, dlaczego pomi-
niêto inne formy korzystania.
Z koleiw³a�cicielskieuprawnienie do rozporz¹dzania rzecz¹ zosta³o

de lege lata ukazane bez jakichkolwiek ilustracyjnych obja�nieñ. Wska-
zano mianowicie najogólniej, ¿e �(...) w³a�ciciel mo¿e rzecz¹ rozporz¹-
dzaæ� (art. 140 zd. 2 k.c.). Powstaje tu zatem pewien dysonans pomiêdzy
legislacyjn¹ technik¹ opisywania uprawnienia do korzystania z rzeczy
i uprawnienia do rozporz¹dzania rzecz¹. Znane s¹ za� trudno�ci interpre-
tacyjne i rozbie¿no�ci doktryny w pojmowaniu rozporz¹dzaj¹cych czyn-
no�ci prawnych46.Wszelkie ogólnew¹tpliwo�ci przenosz¹ siê te¿ na p³asz-
czyznê w³a�cicielskich czynno�ci rozporz¹dzania rzecz¹. Ze szczególn¹
za� intensywno�ci¹ pojawia siê tu w¹tpliwy problem zaliczania do kate-
gorii rozporz¹dzaj¹cych czynno�ci w³a�ciciela zawierania obligacyjnych
przecie¿ umów najmu, dzier¿awy u¿yczenia itp.47
Ostateczne rozstrzygniêcie nale¿y do Komisji Kodyfikacyjnej. Osobi-

�cie opowiada³bym siê za generalnym, a przy tym ogólnym ujêciem, ¿e
w³a�cicielowi przys³uguje uprawnienie do posiadania rzeczy, korzystania
z rzeczy i rozporz¹dzania rzecz¹. W takiej wersji nast¹pi³oby wyra�ne
uzupe³nienie (do pe³nej triady) tre�ci podmiotowego prawa w³asno�ci;
�dokooptowanie� uprawnienia do posiadania rzeczy. ¯adne z uprawnieñ
w³a�cicielskich nie by³oby tu ani definiowane, ani ilustrowane. Pojêcie
posiadania by³oby zdefiniowane dla innych jeszcze potrzeb w dalszych
przepisach kodeksu cywilnego. Patrz¹c dalej, s¹dzê, ¿e mo¿na z powo-
dzeniem zrezygnowaæ z definiowania pojêcia korzystania z rzeczy (nie-
zdefiniowanego zreszt¹ w obecnym art. 140 k.c.), a tak¿e z ilustracyjnego

46 Por. S. G r z y b o w s k i, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Czê�æ ogólna, red.
S. Grzybowski, Wroc³aw i in. 1985, s. 491-494; Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System Prawa
Prywatnego, t. II, Prawo cywilne � Czê�æ ogólna, red. Z. Radwañski, Warszawa 2002,
s. 183-188; S. S o ³ t y s i ñ s k i, Czynno�ci rozporz¹dzaj¹ce. Przyczynek do analizy pod-
stawowych pojêæ cywilistycznych, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa
ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985; A.Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S e -
f a n i u k, Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 2001, s. 265-267.

47 W doktrynie wystêpuj¹ istotne rozbie¿no�ci pogl¹dów; por. E . G n i e w e k, Prawo
rzeczowe..., s. 62; I. I g n a t o w i c z, [w:] J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo rze-
czowe..., s. 67.
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obja�nienia tego pojêcia (jak w art. 140 zd. 1 k.c.). Przecie¿ �m¹drej
g³owie do�æ dwie s³owie�. Równie¿ � pomimo wszelkich doktrynalnych
w¹tpliwo�ci � nie s¹dzê, by konieczne by³o definiowanie w�ród przepisów
dotycz¹cych tre�ci prawa w³asno�ci pojêcia rozporz¹dzaj¹cych czynno-
�ci w³a�ciciela i wskazywanie ich postaci. Jest za� odrêbn¹ kwesti¹, czy
dokonywaæ generalnego zdefiniowania rozporz¹dzaj¹cych czynno�ci
prawnych w�ród przepisów czê�ci ogólnej kodeksu cywilnego.
Dodajmy jednak, ¿e skorygowanego, rozszerzonego ujêcia tre�ci prawa

w³asno�ci nale¿a³oby dokonaæ w razie przyjêcia rozszerzonego pojmo-
waniaw³asno�ci i jej przedmiotów. Stosownej korektywymaga³oby ujêcie
�posiadania�, �korzystania� �rozporz¹dzania� przedmiotem w³asno�ci.
Nale¿a³oby tu uwzglêdniaæ specyfikê poszczególnych, ró¿norodnych,
niematerialnych przedmiotów w³asno�ci. Byæ mo¿e w najogólniejszym
przepisie okre�laj¹cym uniwersalne uprawnienia w³a�ciciela uda³oby siê
jeszcze uciec od problemu, postanawiaj¹c generalnie, ¿e w³a�ciciel jest
uprawniony do posiadania, korzystania i rozporz¹dzania �przedmiotem
swojej w³asno�ci�, natomiast ju¿ w dalszych szczegó³ach � zawartych
w ca³ej regulacji podmiotowego prawa w³asno�ci � pojawi¹ siê powa¿ne
trudno�ci legislacyjne p³yn¹ce z konieczno�ci uwzglêdniania istotnych
ró¿nic przedmiotowych.

III

Przy obecnym w¹skim ujêciu w³asno�ci i jej przedmiotów nie budzi
zastrze¿eñ legislacyjne ujêcie negatywnej strony w³asno�ci, oznaczaj¹ce
negacjê cudzegokorzystania z rzeczy48; zawieraj¹cewskazaniebezwzglêd-
nego charakteru prawa w³asno�ci. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e de lege
lata w³a�ciciel mo¿e korzystaæ z rzeczy �z wy³¹czeniem innych osób�
(art. 140 zd. 1 in medio k.c.). Wiadomo równocze�nie, ¿e zaakcentowana
w powo³anym przepisie skuteczno�æ erga omnes prawa w³asno�ci znaj-
duje dalej swoje odzwierciedlenie w�ród przepisów o ochronie w³asno�ci
poprzez ukszta³towanie w³a�ciwych roszczeñ ochronnych (rei vindicatio,
actio negatoria) skierowanych przeciwko konkretnym osobom narusza-
j¹cym cudze prawo w³asno�ci. Dodajmy, ¿e roszczenie windykacyjne

48 Por. T. D y b o w s k i,Ochrona w³asno�ci..., s. 61; J. I g n a t o w i c z, [w:] J. I g n a -
t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo rzeczowe..., s. 67.
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zawiera ¿¹danie �wydania rzeczy� (art. 222 § 1 k.c.), a roszczenie ne-
gatoryjne sprowadza siê do ¿¹dania �przywrócenia stanu zgodnego z pra-
wem i zaniechania naruszeñ� (art. 222 § 2 k.c.).
Wiadomo równocze�nie, ¿e de lege lata, przy zastosowanej koncepcji

w¹skiego ujmowania w³asno�ci i przedmiotu tego prawa, przyjêto jednak
dalej ca³kowicie uzasadnion¹ zasadê, i¿ �do ochrony ograniczonych praw
rzeczowych stosuje siê odpowiednio przepisy o ochronie w³asno�ci� (art.
251 k.c.). Wynika to z bezwzglêdnego charakteru wszelkich praw rze-
czowych.
Natomiast istotne trudno�ci z legislacyjnym ujêciem ochrony prawa

w³asno�ci pojawi¹ siê w razie zaakceptowania koncepcji szerokiego uj-
mowania przedmiotów w³asno�ci; z uwzglêdnieniem wszelkich dóbr
maj¹tkowych i wszelkich praw maj¹tkowych. Nie wystarczy mianowicie
wówczas najogólniejsze zadekretowanie bezwzglêdnego charakteru pra-
wa w³asno�ci, natomiast konieczne dalsze formu³owanie stosownych
roszczeñ ochronnych jest ju¿ k³opotliwe z uwagi na odmienno�ci ró¿-
norodnych przedmiotów w³asno�ci.

IV

Nowego spojrzenia wymaga zakres (granice) prawa w³asno�ci. Pa-
miêtamy, ¿e de lege lata ustawodawca zakre�la granice prawa w³asno�ci
odsy³aj¹c do przepisów prawa oraz klauzul generalnych zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego i spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Wed³ug
pe³nej formu³y art. 140 k.c. �w granicach okre�lonych przez ustawy
i zasadywspó³¿ycia spo³ecznegow³a�ciciel mo¿e, z wy³¹czeniem innych
osób korzystaæ z rzeczy zgodnie ze spo³eczno-gospodarczym przezna-
czeniem swego prawa, w szczególno�ci mo¿e pobieraæ po¿ytki i inne
dochody z rzeczy. W tych samych granicach mo¿e rozporz¹dzaæ rzecz¹�.
PrzedKomisj¹Kodyfikacyjn¹ staje za� zadanieweryfikacji, a przynajmniej
przemy�lenia takiej formu³y.
Przechodz¹c do szczegó³ów, mo¿na stwierdziæ, ¿e nie budzi zastrze-

¿eñ49 przyjêta w pierwszym rzêdzie w art. 140 k.c. formu³a zakre�lania
granic prawa w³asno�ci przepisami ustawy. Z perspektywy konstytu-

49 Literatury dawnej i wspó³czesnej.
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cyjnej zwraca siê jedynie uwagê, ¿e ustawowe ograniczenia w³asno�ci
nie mog¹ naruszaæ istoty prawa w³asno�ci50. Wszak wed³ug w³a�ciwej
normy konstytucyjnej �w³asno�æ mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa w³a-
sno�ci� (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Dodajmy, ¿e formu³a taka rodzi
powa¿ne w¹tpliwo�ci interpretacyjne doktryny i orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego z uwagi na trudno�ci z ustaleniem j¹dra podmiotowego
prawa w³asno�ci, stanowi¹cego istotê tego prawa51.
Przy okazji trzeba zwróciæ uwagê, ¿e pozbawione s¹ prawnej sku-

teczno�ci próby umownego zakre�lenia granic prawa w³asno�ci;
chocia¿by dokonywane przy okazji przeniesienia w³asno�ci w umowie
pomiêdzy sprzedawc¹ nieruchomo�ci a kupuj¹cym52. Pozostaje bowiem
domen¹ kompetencji ustawodawcy, a nie stron czynno�ci prawnej,
zakre�lanie granic prawa w³asno�ci. W³a�ciciel rzeczy w umowie z drug¹
stron¹ czynno�ci prawnej mo¿e dokonywaæ rozporz¹dzeñ polegaj¹cych
na obci¹¿eniu rzeczy; chocia¿by obci¹¿aæ nieruchomo�æ s³u¿ebno�ciami
gruntowymi. Nie mo¿na za� w drodze czynno�ci prawnej zakre�laæ granic
prawa w³asno�ci na wzór ograniczeñ ustawowych53.
Sporo w¹tpliwo�ci wywo³uje problem kszta³towania tre�ci prawa

w³asno�ci (jego granic) za pomoc¹ przyjêtych obecnie w art. 140 k.c.
klauzul generalnych. Odrêbnie przy tym, z wiêksz¹ dyskwalifikacj¹54,
traktuje siê klauzulê spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawa
w³asno�ci. Nadal jednak wystêpuje rozbicie pogl¹dów, poczynaj¹c od
postulatu rezygnacji z klauzuli spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia

50 Zob. S. J a r o s z - ¯ u k o w s k a,Konstytucyjna zasada ochrony w³asno�ci, Kraków
2003, s. 205 i nast.

51 Wskazano je tam¿e.
52 Tym bardziej nieskuteczne by³oby zakre�lanie granic w³asno�ci jednostronnym

o�wiadczeniem woli zbywcy nieruchomo�ci.
53 Tytu³em przyk³adu, nie mo¿e byæ skuteczne � dokonywane na wzór stosunku

u¿ytkowaniawieczystego � zastrze¿eniewumowie sprzeda¿y nieruchomo�ci skarbowej lub
samorz¹dowej obowi¹zku rozpoczêcia przez kupuj¹cego i zakoñczenia budowyw okre�lo-
nym terminie.

54 Zob. Z. R a d w a ñ s k i, Czy klauzula generalna spo³eczno-gospodarczego przezna-
czenia prawa powinna okre�laæ tre�æ prawa w³asno�ci, [w:] Ars et usus. Ksiêga pami¹t-
kowa ku czci Sêdziego Stanis³awa Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 225 i nast.
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prawa55, do nieustannej obrony takiej klauzuli56. Rozstrzygniêcie nale¿y
do Komisji Kodyfikacyjnej. Ze swej strony pogodzi³bym siê z rezygnacj¹
z klauzuli spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawa57. Zwracam jed-
nak uwagê na potrzebn¹, moim zdaniem, pe³n¹ synchronizacjê ca³ego
ustawodawstwa. Przyk³adowo rodzi siê problem korzystania w prawie
zobowi¹zañ z klauzuli celu spo³eczno-gospodarczego zobowi¹zania (art.
354 § 1 k.c.).
Przechodz¹c do szczegó³ów, wypada zgodziæ siê, ¿e na przeszkodzie

do dalszego stosowania klauzuli spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia
prawa jako wyznacznika granic prawa w³asno�ci stoi powo³ana ju¿
konstytucyjna zasada, ¿ew³asno�æmo¿e byæ ograniczona tylkowdrodze
ustawy58 (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Nie ma tu zatem miejsca na
odes³anie do norm spoza systemuprawnego.Równocze�nie trzeba zgodziæ
siê59, ¿e �klauzula spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia wcale nie jest
konieczna do tego, by uzasadniæ koncepcjê stratyfikacji prawa w³asno�ci
(...). Najzupe³niej do realizacji tego celu wystarczaj¹ zawarte w art. 140
k.c. ogólne zwroty wskazuj¹ce na korzystanie z rzeczy i rozporz¹dzania
ni¹ w granicach okre�lonych przez ustawy�60.
Istotne dylematy dotycz¹ równie¿ klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecz-

nego, znajduj¹cej nadal swoich zwolenników61. Z perspektywy prawa
w³asno�ci mo¿na równie¿ w tym przypadku62 zastanawiaæ siê nad kwesti¹
zgodno�ci z Konstytucj¹ pos³ugiwania siê tak¹ klauzul¹, dla zakre�lania
granic prawa w³asno�ci. Poza tym za� wystêpuje ogólniejszy problem

55 Tam¿e, s. 229 i nast.
56 Por. A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System Prawa..., s. 244 i nast.
57 Chocia¿ pierwotnie by³em jej zwolennikiem; por. E. G n i e w e k, Kodeks cywilny...,

s. 71-72.
58 Por. Z. R a d w a ñ s k i, Czy klauzula..., s. 233.
59 Akceptuj¹c pogl¹d Z.Radwañskiego; tam¿e, s. 229.
60 Wyra¿a³em ju¿ zreszt¹ pogl¹d, ¿e �wielokrotnie ustawodawca w przepisach odrêb-

nych ujawnia swoje wyobra¿enie o spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniu rzeczy okre-
�lonego rodzaju.W �lad za tym kszta³tuje po¿¹dany wzór korzystania z rzeczy. Przeplataj¹
nam siê wówczas granice w³asno�ci okre�lone przez ustawy i przez spo³eczno-gospodarcze
przeznaczenie prawaw³asno�ci�; zob. E. G n i e w e k,Kodeks cywilny..., s. 72; tak¿ePrawo
rzeczowe..., s. 66.

61 Zob. A. S t e l m a c h o w s k i, [w:] System Prawa..., s. 241 i nast.
62 Podobnie jak w przypadku klauzuli spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawa.
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legislacyjny zast¹pienia w kodeksie cywilnym klauzuli zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego inn¹ klauzul¹ generaln¹ � klauzul¹ dobrych obyczajów czy
zasad dobrej wiary. Ostatecznie jednak, zajmuj¹c siê w tym miejscu
wy³¹cznie problematyk¹ tre�ci i granic prawa w³asno�ci, nale¿y opowie-
dzieæ siê za eliminacj¹ z tre�ci w³a�ciwego przepisu klauzuli zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego63. Równie¿ bowiem w tym przypadku64 wypada
stwierdziæ, ¿e pos³ugiwanie siê tak¹klauzul¹ uchybia konstytucyjnej normie
dopuszczaj¹cej ograniczanie prawa w³asno�ci wy³¹cznie na podstawie
ustawy. Oczywi�cie w innych stosunkach prawnych, w których nie
wystêpuje problem naruszenia Konstytucji, otwarta pozostaje kwestia
pos³ugiwania siê klauzul¹ zasad wspó³¿ycia spo³ecznego; dobrych oby-
czajów; dobrej wiary.
Generalnie zatem opowiada³bym siê ostatecznie za ukszta³towaniem

zakresu (granic) prawa w³asno�ci poprzez odes³anie do przepisów usta-
wowych, przy równoczesnej rezygnacji z klauzul zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego i spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w³asno�ci.
Ubocznym, nie do pogardzenia, skutkiem takiego zabiegu by³oby klarow-
ne ukszta³towanie stosunku przepisów traktuj¹cych o tre�ci prawa w³a-
sno�ci65 do przepisów o nadu¿yciu prawa podmiotowego66.

63 Czy innej, nowoczesnej klauzuli generalnej.
64 Analogicznie, jak w przypadku klauzuli spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia

prawa.
65 Obecny art. 140 k.c.
66 Obecny art. 5 k.c.


