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Konstrukcja prawna zasiedzenia w³asnoœci
nieruchomoœci w kontekœcie regulacji
nowego kodeksu cywilnego
Wprowadzenie
Zasiedzenie to instytucja prawna, która – w œwietle panuj¹cych w tej
mierze pogl¹dów – polega na nabyciu prawa przez nieuprawnionego
posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ci¹gu oznaczonego w ustawie okresu czasu. W ostatnim okresie w polskich s¹dach
zaobserwowaæ mo¿na wzrost liczby spraw z tego zakresu, które w taki
czy inny sposób budz¹ kontrowersje opinii publicznej, zw³aszcza gdy
dotycz¹ nieruchomoœci. Spowodowane jest to przede wszystkim faktem,
i¿ w naszym kraju w dalszym ci¹gu szereg nieruchomoœci ma nieuregulowany stan prawny, co, zdaniem niektórych, zaczêto wykorzystywaæ
nagminnie – tak, by nabyæ prawo w³asnoœci danej nieruchomoœci, nawet
w przypadku, gdy nie spe³nia³o siê przes³anek do takiego nabycia (przewidzianych w ustawie). Tak postawiony problem jawi siê jako interesuj¹ce zjawisko, któremu warto siê przyjrzeæ.
Niejako poparciem dla tezy o nagminnym wykorzystywaniu instytucji
zasiedzenia ma byæ twierdzenie, ¿e tak¹ mo¿liwoœæ sprowokowa³ niejako
sam ustawodawca, który w obowi¹zuj¹cej poprzednio ustawie z dnia
1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych1 przewidzia³, i¿ op³ata
1
Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.).
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s¹dowa od wniosku o zasiedzenie by³a uzale¿niona od wartoœci przedmiotu sprawy (zasiedzenia), od którego pobierano wówczas po³owê wpisu
stosunkowego (op³aty stosunkowej). Jako zaœ, ¿e to wnioskodawca mia³
obowi¹zek wskazania wartoœci przedmiotu sprawy, któr¹ czêsto zani¿a³
– tak by zminimalizowaæ ewentualne ryzyko ekonomiczne zwi¹zane
z oddaleniem wniosku, a s¹dy w zasadzie akceptowa³y ten stan rzeczy,
rzadko siêgaj¹c do instytucji sprawdzenia wartoœci przedmiotu sporu
przewidzianej w art. 25 k.p.c.2 – liczba spraw o zasiedzenie stale wzrasta³a. Bior¹c zaœ pod uwagê, ¿e wykazanie przes³anek zasiedzenia na ogó³
uzale¿nione jest od osobowych Ÿróde³ dowodowych, w sprawach, które
toczy³y siê przed s¹dami, prowadzi³o to niejednokrotnie do wydania
orzeczenia korzystnego dla tej strony potrafi¹cej przed s¹dem wykazaæ
swoje racje przy sprawnym wykorzystaniu mechanizmów procesowych,
co czêsto dotyka³o osób nieposiadaj¹cych odpowiednich œrodków pieniê¿nych na skorzystanie z dostêpnych na rynku us³ug pe³nomocników
„fachowych”, co – jak mo¿na przypuszczaæ – powodowa³o wyg³aszanie
powy¿ej wskazanych opinii.
Szeroka skala zjawiska okreœlanego potocznie jako „wrogie przejêcie
nieruchomoœci”3 spowodowa³a coraz wyraŸniejsze g³osy o koniecznoœci
zmiany tego stanu rzeczy4, na co – jak siê wydaje – zareagowa³ tak¿e
sam ustawodawca, wprowadzaj¹c w 2005 r. w nowej ustawie o kosztach
s¹dowych5 stosunkowo wysok¹ op³atê s¹dow¹ od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia – 2000 z³ – która mo¿e staæ siê barier¹ dla wnoszenia
„niepewnych” wniosków. Maj¹c zaœ na uwadze powy¿sze, jak równie¿
trwaj¹c¹ dyskusjê nad przysz³ym kszta³tem nowego kodeksu cywilnego,
zasadnym wydaje siê zarówno spojrzenie na instytucjê zasiedzenia pod
k¹tem ewentualnego niebezpieczeñstwa jej nadu¿ywania przez strony
2

Ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U.
z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
3
Co ma tak¿e pewien zwi¹zek z od¿ywaj¹cym problemem nacjonalizacji i potocznymi
wypowiedziami dot. tego procesu, który w uproszczeniu tak¿e polega na pozbawieniu
w³aœciciela w³asnoœci nieruchomoœci. Por. choæby wypowiedŸ R. N o w o s i e l s k i e g o,
Bezprawne przejêcie nieruchomoœci, Gazeta Prawna z 13 listopada 2007 r.
4
Zob. np. U. M o œ, Zasiedzenie w³asnoœci nieruchomoœci w przepisach k.c. Uwagi
de lege ferenda, Przegl¹d Prawa i Administracji 1990, nr 21, s. 68 i nast.
5
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
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w zwi¹zku z nabywaniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci, jak równie¿
rozwa¿enie charakteru tej instytucji w nowym akcie prawnym, który
wkrótce winien zast¹piæ dotychczasowe uregulowanie6.

Rys historyczny
Zasiedzenie to instytucja znana ju¿ w prawie rzymskim, z którego to
prawa siê wywodzi (inne prawa antyczne jej nie zna³y). Wówczas zauwa¿ano, ¿e istnieje potrzeba wprowadzenia do systemu prawnego takiego narzêdzia prawnego, którego celem bêdzie m.in. uregulowanie
niepewnej sytuacji prawnej co do w³asnoœci (Ne rerum dominia diutius
in incerto essent)7. St¹d w rozwoju historycznym wytworzy³a siê najpierw
cywilna forma zasiedzenia – usucapio – polegaj¹ca na nabyciu w³asnoœci
na skutek faktycznego w³adztwa nad rzecz¹ wraz z up³ywem czasu,
póŸniej powsta³a zaœ instytucja praescriptio longi temporis, która by³a
œrodkiem obrony posiadacza gruntu przeciw roszczeniu w³aœciciela.
W prawie justyniañskim zaœ obie te instytucje przekszta³ci³y siê (po³¹czy³y) w zasiedzenie zbli¿one do tego, które wystêpuje obecnie. W tamtym
okresie do stwierdzenia zasiedzenia wymagano, by: 1) nabywca posiada³
rzecz, 2) rzecz nadawa³a siê do zasiedzenia, 3) nabycie nast¹pi³o w dobrej
wierze, 4) up³yn¹³ wymagany przez prawo czas posiadania, 5) nabycie
nast¹pi³o z mocy okreœlonego tytu³u prawnego8.
Tak¿e na ziemiach polskich zasiedzenie nie jest instytucj¹ now¹. Wystêpowa³o ju¿ w œredniowieczu, gdzie pe³ni³o istotn¹ rolê jako sposób
nabycia w³asnoœci nieruchomoœci na podstawie up³ywu czasu, w którym
istnia³o spokojne i nieprzerwane posiadanie, bez koniecznoœci spe³nienia
jakichkolwiek dodatkowych przes³anek. Interesuj¹ce mo¿e byæ to, ¿e do
po³owy XIV w. czas posiadania wystarczaj¹cy do uzyskania prawa z tytu³u
zasiedzenia nie by³ œciœle okreœlony, dowodzono zaœ posiadania „od nie6
Zob. Zielona Ksiêga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwañski, Warszawa 2006, s. 9 i nast.
7
P. B e l o v s k y, Usucapio of Stolen Things and Slave Children, Revue Internationale des droits de l’Antiquité 2002, vol. XLIX, s. 57 i nast.
8
Wskazania wymaga, ¿e w prawie justyniañskim istnia³o tak¿e tzw. zasiedzenie nadzwyczajne, dochodz¹ce do skutku mimo braku tytu³u. Szerzej zob. np. M. K u r y ³ o w i c z,
A. W i l i ñ s k i, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wyk³adu, Kraków 2005, s. 223 i nast.;
W. O s u c h o w s k i, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1971, s. 339 i nast.
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pamiêtnych czasów” czy „z dawien dawna”, a ocena, czy jest to wystarczaj¹ce dla stwierdzenia zasiedzenia, nale¿a³a do s¹du. Dopiero statuty
Kazimierza Wielkiego okreœli³y terminy potrzebne do nabycia w³asnoœci
z tytu³u zasiedzenia, gdzie przewidziano okres lat trzydziestu, co nastêpnie
znalaz³o odzwierciedlenie w statucie warckim (1423)9, którego zasady
stosowano w zasadzie do rozbiorów.
Zasiedzenie by³o równie¿ przedmiotem regulacji ustawodawstwa pañstw
zaborczych, które obowi¹zywa³y w Polsce w okresie miêdzywojennym
oraz krótko po II wojnie œwiatowej10. Co warte odnotowania – tak¿e
w tamtym okresie wiêksz¹ wagê przypisywano zasiedzeniu nieruchomoœci. I tak wed³ug przepisów Kodeksu Napoleona zasiedzenie nieruchomoœci by³o mo¿liwe na zasadzie posiadania w³aœcicielskiego, niewadliwoœci i up³ywu trzydziestu lat (art. 2262)11, wed³ug kodeksu cywilnego
austriackiego konieczne by³o wykazanie przes³anek posiadania w³aœcicielskiego, tzw. prawnoœci posiadania, dobrej wiary, tytu³u, niewadliwoœci
i up³ywu trzydziestu lat (§ 1460 k.c. austriackiego), z kolei kodeks cywilny
niemiecki uzale¿nia³ stwierdzenie zasiedzenia od wykazania posiadania w³aœcicielskiego, up³ywu czasu (30 lat) i wpisu do rejestru (§ 900 k.c.
niemieckiego)12.
Po II wojnie œwiatowej w Polsce w tym zakresie wszed³ w ¿ycie
(1 stycznia 1947 r.) dekret z 11 paŸdziernika 1946 r. – Prawo rzeczowe13.
Stosownie do jego postanowieñ ka¿dy, kto posiada³ nieruchomoœæ przez
lat dwadzieœcia, nabywa³ jej w³asnoœæ, chyba ¿e w chwili objêcia nie-

9
Por. J. B a r d a c h, B. L e œ n o d o r s k i, M. P i e t r z a k, Historia ustroju i prawa
polskiego, Warszawa 2001, s. 142.
10
Szerzej zob. A. K u n i c k i, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964, s. 9
i nast.
11
Przy czym dodaæ nale¿y, ¿e prawo francuskie uzale¿nia³o d³ugoœæ okresu zasiedzenia
m.in. od miejsca zamieszkania w³aœciciela. Je¿eli zamieszkiwa³ na obszarze w³aœciwoœci s¹du
apelacyjnego, gdzie po³o¿ona by³a nieruchomoœæ, to terminy by³y krótsze. Zob. np. A. M a c h o w s k a, [w:] Prawo francuskie, red. A. Machowska, K.Wojtyczek, Kraków 2004, s.
152.
12
Szerzej zob. U. M o œ, Zasiedzenie…, s. 65 i nast.; J.J. L i t a u e r, Prawo cywilne
obowi¹zuj¹ce w Królestwie Polskim, Warszawa 1914; S. W r ó b l e w s ki, Powszechny austriacki kodeks cywilny, Kraków 1914; Z. L i s o w s k i, Kodeks cywilny obowi¹zuj¹cy na
Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznañ 1933.
13
Dz.U. z 1946 r. Nr 57, poz. 319 ze zm.
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ruchomoœci w posiadanie by³ w z³ej wierze. Temu zaœ, kto posiada³
nieruchomoœæ przez lat trzydzieœci, nie mo¿na by³o zarzucaæ z³ej wiary
(art. 50 § 1 i 2 dekretu). W wypadku zaœ, gdy ktoœ bez wa¿nej podstawy
zosta³ wpisany do ksiêgi wieczystej jako w³aœciciel, nabywa³ w³asnoœæ,
je¿eli by³ od lat dziesiêciu wpisany i mia³ od lat dziesiêciu nieruchomoœæ
w posiadaniu, chyba ¿e uzyska³ posiadanie w z³ej wierze, z tym zastrze¿eniem, i¿ po up³ywie lat dwudziestu nie mo¿na by³o wpisanemu posiadaczowi zarzucaæ z³ej wiary (art. 51 dekretu)14.
Instytucja ta – w œlad za jej rzymskim pierwowzorem – pojawi³a siê
w wielu krajach na œwiecie, gdzie dostrze¿ono koniecznoœæ jej wystêpowania. Jako ciekawostkê mo¿na zaœ wskazaæ, ¿e nie wszystkie kodyfikacje europejskie zna³y instytucjê zasiedzenia. Nie by³o jej m.in.
w niektórych europejskich krajach socjalistycznych. Zasiedzenia nie przewidywa³y np. prawo radzieckie czy prawo czechos³owackie15.
Jak nietrudno zauwa¿yæ, regulacje prawne, w których wystêpowa³o
zasiedzenie, przewidywa³y zbli¿one przes³anki zasiedzenia, poœród których wyró¿niæ mo¿na przede wszystkim: posiadanie, up³yw czasu, dobr¹
wiarê, tytu³ prawny, wpis do rejestru czy zdatnoœæ rzeczy do zasiedzenia
(wszystkie b¹dŸ tylko niektóre z nich wystêpowa³y w poszczególnych
ustawodawstwach). Wyodrêbniæ nale¿y tak¿e m.in.:
– tzw. zasiedzenie secundum tabulas, czyli mo¿liwe tylko wówczas,
gdy posiadacz zosta³ wpisany bez wa¿nej podstawy prawnej do rejestru
(ksiêgi wieczystej) jako w³aœciciel i ten stan rzeczy trwa³ przez okreœlony
czas, oraz
– tzw. zasiedzenie contra tabulas, czyli mo¿liwe bez wzglêdu na ujawnienie posiadania w odpowiednim rejestrze (ksiêdze wieczystej).
Obserwuj¹c poszczególne regulacje mo¿na zaœ zaobserwowaæ, ¿e niektóre s¹ mocno liberalne w zakresie wymogów koniecznych do wykazania zasiedzenia (np. dawne prawo na ziemiach polskich), inne przeja-

14
Szerzej zob. S. W ó j c i k, Zasiedzenie – ewolucja uregulowañ w Polsce, [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Ksiêga pami¹tkowa z okazji 150-lecia TBSP UJ, Kraków 2001,
s. 373 i nast.
15
Zob. J.St. P i ¹ t k o w s k i, [w:] System prawa cywilnego, t. II, Prawo w³asnoœci
i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1977, s. 314
i nast.
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wiaj¹ tendencjê do ograniczenia zakresu zastosowania tej instytucji (np.
prawo niemieckie). S¹ wyrazem koncepcji konkretnego ustawodawcy,
który w okresie uchwalenia tych przepisów przyj¹³ akurat tak¹ konstrukcjê tej instytucji. Nie ulega zatem w¹tpliwoœci, ¿e pos³u¿y³y one jako wzór
dla póŸniejszych uregulowañ, w tym dla obecnej regulacji w naszym kraju
(zw³aszcza dekret z 1946 r.). To st¹d nast¹pi³a inkorporacja instytucji
zasiedzenia do obowi¹zuj¹cego obecnie kodeksu cywilnego z 1964 r.16
Jednoczeœnie wskazania wymaga, ¿e w rodzimej nauce przedmiotu
– na przestrzeni ostatnich lat – brak wielu wypowiedzi maj¹cych za przedmiot zasiedzenie. Komentatorzy na ogó³ przyjmuj¹ istnienie tej instytucji
do wiadomoœci, wskazuj¹c jej aktualne problemy prawne. W zasadzie to
w polskiej doktrynie w przeci¹gu ostatnich 40 lat o¿ywion¹ dyskusjê na
temat zasiedzenia prowadzono dwa razy: pierwszy raz oko³o roku 1990,
w zwi¹zku ze zmian¹ na szczeblu konstytucyjnym, tak by dostosowaæ
unormowania kodeksu cywilnego dotycz¹ce zasiedzenia nieruchomoœci
pañstwowych do zmienionych uwarunkowañ konstytucyjnych17; drugi
raz zaœ – tak¿e w latach 90. – w zwi¹zku z koncepcjami wy³¹czaj¹cymi
zasiedzenie Skarbu Pañstwa. Pierwsza dyskusja dotyczy³a w g³ównej
mierze problematyki miêdzyczasowego prawa zasiedzenia nieruchomoœci
i doprowadzi³a do podjêcia przez S¹d Najwy¿szy uchwa³y, z której wynika
¿e „okresu posiadania przed wejœciem w ¿ycie przepisów wy³¹czaj¹cych
zasiedzenie nieruchomoœci pañstwowych nie dolicza siê do okresu, o który skraca siê termin zasiedzenia nieruchomoœci pañstwowej, ani nie
uwzglêdnia przy ustalaniu czasu posiadania niezbêdnego do zasiedzenia
takiej nieruchomoœci”18. Z kolei druga dyskusja zwi¹zana by³a z zagadnieniami dopuszczalnoœci powo³ania siê przez Skarb Pañstwa na zasiedzenie, z uwagi m.in. na inny pogl¹d S¹du Najwy¿szego, ¿e „do okresu

16
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 ze zm.
17
Por. m.in. Z. B a n a s z c z y k, W sprawie wyk³adni art. 10 ustawy z 28 lipca 1990 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, [w:] Prace z prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa
ku czci Sêdziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, s. 1 i nast.; S. W ó j c i k,
Z problematyki miêdzyczasowego prawa zasiedzenia nieruchomoœci (w zwi¹zku z postanowieniem S¹du Najwy¿szego z 27 czerwca 2000 r.), Przegl¹d S¹dowy 2001, nr 5, s. 34
i nast.
18
Uchwa³a SN z 31 stycznia 2002 r., III CZP 72/2001 (OSNC 2002, nr 9, poz. 107).
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zasiedzenia nieruchomoœci przez Skarb Pañstwa nie wlicza siê okresu
w³adania przez organy pañstwowe lub pañstwowe osoby prawne,
wykonywanego w ramach uprawnieñ Pañstwa jako podmiotu prawa
publicznego, mimo istnienia tytu³u w³asnoœci uznanego nastêpnie za nie
istniej¹cy”19.

Przedmiot i podmiot zasiedzenia
W œlad za przeobra¿eniami dotycz¹cymi przes³anek zasiedzenia na
przestrzeni lat ewoluowa³y tak¿e pogl¹dy dotycz¹ce koniecznego charakteru przedmiotu zasiedzenia. O ile nie ulega³o nigdy w¹tpliwoœci, ¿e
przedmiotem zasiedzenia mo¿e byæ tylko rzecz zdatna do zasiedzenia
(takich kryteriów nie spe³nia np. rzecz wyjêta z obrotu), o tyle w naszym
kraju przez d³u¿szy czas nie istnia³a mo¿liwoœæ zasiedzenia nieruchomoœci
pañstwowej (art. 177 k.c. w brzmieniu do 1990 r.) czy czêœci nieruchomoœci rolnej (art. 178 k.c. w brzmieniu do 1990 r.), co zreszt¹ by³o
zbie¿ne z tendencj¹ wystêpuj¹c¹ w pañstwach socjalistycznych i koncepcj¹ tzw. w³asnoœci spo³ecznej20. Wczeœniej zaœ dochodzono tak¿e do
wniosku, ¿e przedmiotem zasiedzenia nie mog¹ byæ te nieruchomoœci,
które Skarb Pañstwa przej¹³ na cele reformy rolnej21, czy inne nieruchomoœci wy³¹czone spod zasiedzenia przez wyraŸny przepis ustawy. Oznacza to, ¿e w obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie mo¿liwe s¹ pewne przedmiotowe ograniczenia zasiedzenia, których wystêpowanie zale¿y od
koncepcji przyjêtej w danym systemie, co zazwyczaj ma zwi¹zek z uwarunkowaniami natury spo³ecznej i gospodarczej.
W œlad za ograniczeniami przedmiotowymi na przestrzeni lat pojawia³y
siê tak¿e ograniczenia o charakterze podmiotowym. Nie ka¿dy z podmiotów wystêpuj¹cych w obrocie móg³ mieæ mo¿liwoœæ nabycia prawa przez
zasiedzenie. Wynika³o to na ogó³ ze statusu prawnego danego podmiotu
(dawne prawo rzymskie) czy przyjêtej przez danego ustawodawcê kon-

19

Uchwa³a SN z 21 wrzeœnia 1993 r., III CZP 73/1993 (OSNC 1994, nr 3, poz. 49).
Dyskusjê opisuje M.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, Rozwój nauki o zasiedzeniu czy œlepy zau³ek? Koncepcja wy³¹czaj¹cego zasiedzenie „imperialnego” w³adztwa Skarbu Pañstwa,
Rejent 2005, nr 9, s. 223 i nast.
20
Zob. J.St. P i ¹ t k o w s k i, [w:] System prawa.., s. 316 i nast.
21
Zob. S. W ó j c i k, Zasiedzenie…, s. 381.
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cepcji. Ograniczenia te widaæ zw³aszcza na tle problemu zwi¹zanego
z mo¿liwoœci¹ nabycia przez zasiedzenie na korzyœæ Skarbu Pañstwa.
Przyjmuj¹c bowiem tezê, ¿e w³adanie rzecz¹ przez Skarb Pañstwa zwi¹zane
jest z realizacj¹ uprawnieñ pañstwa ze sfery imperium, a nie dominium,
nale¿a³oby uznaæ, i¿ posiadanie rzeczy w takim wypadku nie ma charakteru cywilnoprawnego i nie prowadzi do zasiedzenia22.
Nie analizuj¹c bli¿ej powy¿szych przes³anek – co musia³oby zostaæ
poprzedzone badaniami socjologicznymi – wskazania wymaga tak¿e i to,
¿e zasiedzenie mo¿e pos³u¿yæ do nabycia innych praw ni¿ prawo w³asnoœci. Tak jest np. w naszym obecnym systemie. Jak bowiem wynika
z obowi¹zuj¹cych przepisów i jak wskazuje siê w doktrynie i orzecznictwie, w tej drodze istnieje mo¿liwoœæ nabycia prawa w³asnoœci, prawa
u¿ytkowania wieczystego i s³u¿ebnoœci gruntowej. Warto o tym wspomnieæ choæby z uwagi na odpowiednie stosowanie przepisów o zasiedzeniu nieruchomoœci23.
Z powy¿szego wynika zatem, ¿e zasiedzenie mo¿e pos³u¿yæ nie tylko
jako sposób nabycia prawa w³asnoœci, ale tak¿e prawa u¿ytkowania
wieczystego i s³u¿ebnoœci. Znaczenie instytucji zasiedzenia wykracza wiêc
poza problematykê nabycia w³asnoœci. To jednak do nabycia prawa
w³asnoœci instytucja ta wykorzystywana jest najczêœciej – zw³aszcza do
nabycia prawa w³asnoœci nieruchomoœci. Jednoczeœnie dopuszczalna jest
taka konstrukcja prawna, wed³ug której w drodze zasiedzenia mo¿na
nabyæ prawo w³asnoœci do ka¿dej nieruchomoœci (nieruchomoœci ka¿dego rodzaju), co wiêcej, takie nabycie mo¿e nast¹piæ na rzecz ka¿dego
podmiotu prawa.

Istota zasiedzenia
Istot¹ zasiedzenia jest zatem nabycie cudzego prawa wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ci¹gu oznaczonego w ustawie okresu24.
Usankcjonowanie bezprawnego dzia³ania, jakim jest korzystanie z cudzej
rzeczy bez zgody, znajduje usprawiedliwienie, bowiem uprawniony z da22

Zob. zamiast wielu: M.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, Rozwój nauki…, s. 228 i nast.
Zob. m.in. uchwa³ê SN z 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75 (OSNCP 1976, nr 12,
poz. 259.
24
F.H. L a w s o n, B. R u d d e n, The Law of Property, Oxford 2002, s. 155.
23
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nego prawa – mimo posiadania takiej mo¿liwoœci – nie korzysta z przys³uguj¹cej mu ochrony. Zasiedzenie polega wiêc na nabyciu prawa przez
nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa,
na podejmowaniu czynnoœci to¿samych z zakresem dozwolonych zachowañ uprawnionego z tytu³u prawa bêd¹cego przedmiotem zasiedzenia. Do
skutecznego nabycia danego prawa przez nieuprawnionego osoba ta musi
wykonywaæ to prawo w ci¹gu oznaczonego w ustawie czasu25.
Zasiedzenie stanowi wiêc pierwotny sposób nabycia prawa. Do nabycia prawa posiadacz nie musi podejmowaæ jakichkolwiek innych
czynnoœci ni¿ wykonywanie prawa. Nie jest konieczny tak¿e wspó³udzia³
dotychczas uprawnionego. W ten sposób dochodzi do utraty prawa przez
dotychczasowego uprawnionego26, bez œwiadczenia ze strony nabywaj¹cego prawo posiadacza27.
Wystêpowanie tej instytucji jest o tyle uzasadnione, ¿e prowadzi ona
do usuniêcia stanu niepewnoœci w obrocie. Poprzez usuwanie d³ugotrwa³ych niezgodnoœci pomiêdzy stanem posiadania a stanem prawnym zasiedzenie pe³ni rolê czynnika stabilizuj¹cego stosunki gospodarcze28 i mobilizuj¹cego uprawnionych do realizacji przys³uguj¹cych im uprawnieñ29.
Generalnie mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e instytucja ta znajduje uzasadnienie
dla swojego istnienia w poszczególnych ustawodawstwach. Jej wystêpowanie, mimo ¿e budzi kontrowersje, jest po¿¹dane. Podejmuj¹c zaœ
decyzjê o wprowadzeniu instytucji zasiedzenia do konkretnego ustawodawstwa, winno wzi¹æ siê pod uwagê ewentualne mo¿liwe skutki negatywne, jak równie¿ rozwa¿yæ przes³anki konieczne do spe³nienia przez
osoby powo³uj¹ce siê na zasiedzenie, tak by obraæ model w³aœciwy dla

25
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 107; E. J a n e c z k o, Zasiedzenie, Zielona Góra 2002, s. 11; A. K u n i c k i, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964, s. 13; Z.K. N o w a k o w s k i, Prawo rzeczowe. Zarys wyk³adu, Warszawa
1969, s. 91.
26
Por. P. B a s s e n g e, [w:] Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München 2003, s. 1421
i nast.
27
Por. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 paŸdziernika 2003 r., P 3/03 (OTKA 2003, nr 8, poz. 82).
28
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe..., s. 107.
29
E. J a n e c z k o, Zasiedzenie..., s. 31-32; zob. tak¿e postanowienie TK z 15 grudnia
1999 r., Ts 111/99 (OTK ZU 2000, nr 1, poz. 23).
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danej spo³ecznoœci. Miêdzy innymi dlatego na przestrzeni lat instytucja
ta zmienia³a siê, choæ – jak s³usznie zauwa¿ono w doktrynie – nie jest
to instytucja szczególnie czu³a na przeobra¿enia spo³eczno-gospodarcze30.

Przes³anki zasiedzenia
Jak wskazano powy¿ej, w poszczególnych regulacjach wystêpuj¹ zazwyczaj nastêpuj¹ce przes³anki konieczne do stwierdzenia zasiedzenia prawa
w³asnoœci nieruchomoœci: posiadanie, up³yw czasu, dobra wiara, tytu³
prawny, wpis do rejestru czy zdatnoœæ rzeczy do zasiedzenia. Ustawodawca, projektuj¹c instytucjê zasiedzenia w swoim systemie prawnym,
winien wzi¹æ je pod uwagê i rozwa¿yæ ich inkorporacjê. Oczywiste jest,
¿e minimum w tym zakresie stanowi¹ przes³anki posiadania i up³ywu
czasu, które charakteryzuj¹ tê instytucjê prawn¹, a ich pominiêcie powodowa³oby, i¿ instytucja „powo³ana do ¿ycia” przez ustawê by³aby
czymœ innym ni¿ zasiedzenie.
Co do charakteru prawnego posiadania prowadz¹cego do zasiedzenia
zauwa¿yæ nale¿y, ¿e zazwyczaj poszczególni ustawodawcy wskazuj¹, i¿
do zasiedzenia mo¿e prowadziæ tylko tzw. posiadanie w³aœcicielskie, tj.
posiadanie samoistne w rozumieniu art. 336 k.c. O uznaniu konkretnego
posiadania za w³aœcicielskie decyduj¹ przede wszystkim okolicznoœci
zewnêtrzne, tj. zachowanie siê posiadacza wzglêdem przedmiotu posiadania oraz jego wola. Ten ostatni element, czyli wola posiadania „jak
w³aœciciel” – a wiêc traktowania siebie jak w³aœciciela – jest na ogó³
zasadniczym elementem posiadania prowadz¹cego do zasiedzenia31.
Up³yw czasu, jaki jest konieczny dla stwierdzenia zasiedzenia, ma
o tyle znaczenie, ¿e nie mo¿e byæ zbyt krótki, tak by ustawodawca nie
spotka³ siê z zarzutem nienale¿ytej ochrony w³asnoœci. Wszak zasiedzenie
jest instrumentem reguluj¹cym sytuacjê wyj¹tkow¹ i nie mo¿e doprowadziæ do stanu, w którym w opinii publicznej powstanie przeœwiadczenie
o tym, i¿ w³asnoœæ mo¿na utraciæ zbyt ³atwo. Dopiero zaœ up³yw takiego
czasu, który pozwoli na ustalenie, ¿e okreœlona sytuacja faktyczna jest

30

S. W ó j c i k, Zasiedzenie…, s. 391.
Posiadanie nale¿y odró¿niæ m.in. od w³adztwa prekaryjnego, które nie prowadzi do
zasiedzenia. W tym zakresie zob. P. K s i ê ¿ a k, Prekarium w prawie polskim, Rejent
2007, nr 2, s. 58 i nast.
31
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trwa³a i umo¿liwia przeœwiadczenie o jej ostatecznoœci32, winien prowadziæ do zasiedzenia33. Jest to niew¹tpliwie przes³anka dyskusyjna, z tym
zastrze¿eniem, ¿e obecnie panuj¹ca na œwiecie tendencja zmierza raczej
do skracania ró¿nych terminów, a nie ich wyd³u¿ania.
Przes³anka dobrej wiary posiadacza – stosowana w niektórych ustawodawstwach – polega na ustaleniu, czy u posiadacza istnieje b³êdne
przekonanie usprawiedliwione okolicznoœciami faktycznymi, ¿e przys³uguje mu wykonywane przez niego prawo. Od wyst¹pienia takiego stanu
rzeczy mo¿liwe jest uzale¿nienie nabycia przez zasiedzenie, ewentualnie
z³agodzenia przes³anek takiego nabycia. Obecnie mo¿na zaobserwowaæ
tak¹ tendencjê, ¿e w przypadku stwierdzenia dobrej wiary u posiadacza
skraca siê ustawowe terminy wymagane do zasiedzenia. Nie mniej jednak
dopuszczalna wydaje siê tak¿e i taka koncepcja, stosownie do której brak
dobrej wiary wy³¹cza zasiedzenie w ogóle.
Z przes³ank¹ dobrej wiary zwi¹zane s¹ niejako przes³anki tytu³u prawnego oraz wpisu do odpowiedniego rejestru (ksiêgi wieczystej). Ta pierwsza oznacza, ¿e istnieje okreœlone zdarzenie prawne (z regu³y umowa),
na podstawie którego posiadacz obj¹³ rzecz we w³adanie, ale nie naby³
prawa w³asnoœci – b¹dŸ z powodu braku tego prawa u zbywcy, b¹dŸ
z powodu uchybieñ natury formalnej34. Druga zaœ uzale¿nia zasiedzenie
od sytuacji, w której nie tylko istnieje okreœlony tytu³ prawny, ale jeszcze
posiadanie zosta³o ujawnione w ksiêdze wieczystej, co jest charakterystyczne dla systemów, gdzie rejestry te wystêpuj¹ powszechnie i stanowi¹
istotn¹ gwarancjê dla podmiotów w nich wpisanych o przys³uguj¹cych
im prawach.
Przes³anka zdatnoœci rzeczy do zasiedzenia jest zaœ na ogó³ wyrazem
koncepcji ustawodawcy do ograniczania mo¿liwoœci wykorzystania instytucji zasiedzenia, gdy s³u¿y to okreœlonemu ustrojowi czy zjawisku
o charakterze spo³ecznym. Do tej grupy zaliczyæ nale¿y tak¿e rzeczy,

32
Por. choæby P. £ a s k i, Zasiedzenie w prawie miêdzynarodowym, Annales UMCS,
Sectio G, 1996, vol. XLIII, s. 305.
33
Na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e problem up³ywu terminów zasiedzenia by³ ju¿
w naszym kraju wskazywany, co doprowadzi³o do wyd³u¿enia terminów zasiedzenia nieruchomoœci w roku 1990. Por. S. W ó j c i k, Zasiedzenie…, s. 390.
34
Por. J.St. P i ¹ t k o w s k i, [w:] System prawa.., s. 314.
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które s¹ wyjête z obrotu, przy czym akurat w prawie nieruchomoœci ma
to marginalne znaczenie.
Maj¹c zaœ na uwadze powy¿sze, mo¿na uznaæ, ¿e poszczególni ustawodawcy winni w sposób ostro¿ny podchodziæ do wykorzystania przes³anek „nieobligatoryjnych”, gdy¿ dziêki temu mog¹ rozszerzyæ b¹dŸ
ograniczyæ zastosowanie instytucji zasiedzenia na danym terenie. W taki
sposób mog¹ wp³ywaæ na pogl¹dy opinii publicznej, która raz mo¿e uznaæ
dane rozwi¹zanie za zbyt liberalne, innym razem zaœ za zbytnio chroni¹ce
niewykonywan¹ w³asnoœæ.

Regulacja kodeksu cywilnego
Obecnie omawiana instytucja normowana jest w kodeksie cywilnym
(art. 172-176), a przepisy prawne tam zamieszczone ostatni raz zmieniono
w roku 199035. W art. 172 k.c. – stosownie do treœci którego posiadacz
nieruchomoœci, niebêd¹cy jej w³aœcicielem, nabywa w³asnoœæ, je¿eli posiada nieruchomoœæ nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz
samoistny, chyba ¿e uzyska³ posiadanie w z³ej wierze – zawarta jest
normatywna definicja zasiedzenia (§ 1). Ustawa wskazuje tak¿e, ¿e po
up³ywie lat trzydziestu posiadacz nieruchomoœci nabywa jej w³asnoœæ,
choæby uzyska³ posiadanie w z³ej wierze (§ 2). Je¿eli zaœ w³aœciciel
nieruchomoœci przeciwko któremu biegnie zasiedzenie jest ma³oletni, zasiedzenie nie mo¿e skoñczyæ siê wczeœniej ni¿ z up³ywem dwóch lat od
uzyskania pe³noletnoœci przez w³aœciciela (art. 173 k.c.).
W zakresie up³ywu terminów zasiedzenia ustawodawca nie zdecydowa³ siê – w zasadzie – na wprowadzenie odrêbnych regu³ od ogólnie
przyjêtych na tle tego kodeksu cywilnego. Z treœci art. 175 k.c. wynika
bowiem, ¿e do biegu zasiedzenia (pocz¹tek biegu terminu zasiedzenia,
zawieszenie biegu zasiedzenia, przerwanie biegu zasiedzenia) stosuje siê
odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeñ. Zastosowanie znajd¹
wiêc art. 121-124 k.c. Pewnym odstêpstwem od tych regu³ jest postanowienie ustawowe art. 176 k.c., wedle którego, je¿eli podczas biegu
zasiedzenia nast¹pi³o przeniesienie posiadania, obecny posiadacz mo¿e
doliczyæ do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego po-

35
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przednika. Je¿eli jednak poprzedni posiadacz uzyska³ posiadanie nieruchomoœci w z³ej wierze, czas jego posiadania mo¿e byæ doliczony tylko
wtedy, gdy ³¹cznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi
przynajmniej lat trzydzieœci.
W œwietle powy¿szego uznaæ nale¿y, ¿e ustawodawca polski przyj¹³
w zasadzie przes³anki zasiedzenia wystêpuj¹ce w prawie rzymskim,
rezygnuj¹c jedynie z wymogu, by nabycie nast¹pi³o z mocy okreœlonego
tytu³u prawnego36. Kodeks cywilny – jako materialnoprawna podstawa
zasiedzenia – wskazuje co prawda na dwie przes³anki zasiedzenia nieruchomoœci, tj. samoistne posiadanie (wola posiadania „jak w³aœciciel”) i up³yw
czasu (20 b¹dŸ 30 lat), to jednak oczywiste jest, ¿e nieruchomoœæ bêd¹ca
przedmiotem zasiedzenia „musi siê do tego nadawaæ”. Z kolei dobra b¹dŸ
z³a wiara posiadacza ma zaœ wp³yw na d³ugoœæ terminu zasiedzenia.
Oznacza to, ¿e w obowi¹zuj¹cych obecnie przepisach nie jest istotne,
by posiadanie oparte by³o na pewnej dopuszczonej przez prawo przyczynie, która tym samym czyni³aby je w obliczu prawa legalnym. Posiadacz
nie musi wykazaæ, ¿e nabycie posiadania nast¹pi³o na podstawie jakiegokolwiek tytu³u prawnego, przedmiot zasiedzenia mo¿e byæ w zasadzie
dowolny, tak jak i osoba nabywcy (w tym zakresie nie ma ¿adnych
ograniczeñ). Z tej przyczyny zasiedzenie jest wiêc – w obecnej konstrukcji
– instytucj¹ powszechnie dostêpn¹, z której mo¿na skorzystaæ bez wiêkszych ograniczeñ. Wystarczaj¹ce jest wykazanie w postêpowaniu o stwierdzenie zasiedzenia, ¿e w³adaj¹cy dan¹ rzecz¹ by³ jej posiadaczem samoistnym oraz to, aby owo posiadanie trwa³o przez czas okreœlony w ustawie.

Stwierdzenie zasiedzenia
Sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nale¿¹ do jurysdykcji s¹dów polskich. Wy³¹cznoœæ jurysdykcji krajowej przewidziano w art. 1102 § 1
k.p.c. oraz art. 22 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Nr 44/2001/WE w sprawie
36
Warto zauwa¿yæ, ¿e wymóg s³usznego tytu³u (akt notarialny) jako przes³anki dobrej
wiary posiadacza przy zasiedzeniu nieruchomoœci przyj¹³ w swoim orzecznictwie m.in. S¹d
Najwy¿szy. W tym zakresie zob. W. R o z w a d o w s k i, Zasiedzenie nieruchomoœci w dobrej wierze w prawie cywilnym na tle prawa rzymskiego, [w:] W krêgu teoretycznych
i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Ksiêga Jubileuszowa Profesora Bronis³awa Ziemianina, Szczecin 2005, s. 235 i nast. oraz uchwa³a 7 sêdziów SN z dnia 6 grudnia 1991 r.,
III CZP 108/91 (OSN 1992, nr 4, poz. 48).
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jurysdykcji i uznawania orzeczeñ s¹dowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych37 i art. 16 lit. a) konwencji lugañskiej38. Stwierdzenie nabycia prawa poprzez zasiedzenie odbywa siê zatem
drog¹ s¹dow¹, gdzie w prawie polskim przyjêto, ¿e nastêpuje to w postêpowaniu nieprocesowym. S¹dem w³aœciwym rzeczowo do wniesienia
wniosku o stwierdzenie zasiedzenia jest s¹d rejonowy (art. 16 k.p.c.).
W³aœciwoœæ miejscowa zale¿y zaœ od miejsca po³o¿enia rzeczy (art. 606
k.p.c.).
Stosownie do treœci art. 609 § 1 k.p.c. do zg³oszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia w³asnoœci uprawniony jest ka¿dy zainteresowany. Przepis
ten, pomimo ¿e mowa w nim tylko o zasiedzeniu w³asnoœci, stosuje siê
we wszystkich sprawach dotycz¹cych zasiedzenia, a wiêc zarówno
w sprawach o zasiedzenie w³asnoœci rzeczy ruchomej i nieruchomej, jak
i o zasiedzenie wieczystego u¿ytkowania oraz s³u¿ebnoœci gruntowej. We
wniosku nale¿y dok³adnie opisaæ przedmiot zasiedzenia. W wypadku
nieruchomoœci nale¿y wskazaæ miejsce jej po³o¿enia (adres), powierzchniê, oznaczenie geodezyjne oraz numer ksiêgi wieczystej (zbioru dokumentów)39. W przypadku wniosków dotycz¹cych nieruchomoœci – stosownie do treœci art. 607 k.p.c. – wnioskodawca powinien do³¹czyæ do
wniosku odpis z ksiêgi wieczystej albo zaœwiadczenie o stanie prawnym
wynikaj¹cym ze zbioru dokumentów. Nadto w sprawie o zasiedzenie
w³asnoœci nieruchomoœci obowi¹zkowe jest równie¿ do³¹czenie:
a) mapy nieruchomoœci sporz¹dzonej wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych
przy oznaczaniu nieruchomoœci w ksiêgach wieczystych, chyba ¿e
zasiedzenie obejmuje ca³¹ nieruchomoœæ, która ma urz¹dzon¹ ksiêgê
wieczyst¹,

37
Rozporz¹dzenie Rady Nr 44/200/ WE z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeñ s¹dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L 12/1-23 z 16 stycznia 2001 r.).
38
Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych
i handlowych sporz¹dzona w Lugano dnia 16 wrzeœnia 1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10,
poz. 132). Por. tak¿e T. E r e c i ñ s k i, J. C i s z e w s k i, Miêdzynarodowe postêpowanie
cywilne, Warszawa 2000.
39
Tak: J. G u d o w s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. III,
red. T. Ereciñski, Warszawa 2006, s. 216.
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b) informacji organu podatkowego co do osoby posiadacza nieruchomoœci oraz osoby op³acaj¹cej podatek od nieruchomoœci i podatek rolny
za okres objêty wnioskiem,
c) wyci¹gu z ewidencji gruntów.
Jeœli wnioskodawca nie do³¹czy tych dokumentów, przewodnicz¹cy
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; mo¿e jednak, gdy wnioskodawca napotyka znaczne trudnoœci, zleciæ sporz¹dzenie mapy na jego
koszt, a tak¿e zwróciæ siê do w³aœciwych organów o przedstawienie
pozosta³ych dokumentów40.
Poza wymienionymi dokumentami istotne znaczenie w sprawach
o zasiedzenie – dla wykazania przes³anek zasiedzenia – maj¹ osobowe
Ÿród³a dowodowe. Zeznania œwiadków i przes³uchanie stron to jedne ze
œrodków dowodowych, które maj¹ najwiêkszy wp³yw na koñcowe rozstrzygniêcie. W sprawach dotycz¹cych nieruchomoœci istotne znaczenie
mo¿e mieæ równie¿ opinia bieg³ego geodety, zw³aszcza dla wytyczenia
przedmiotu zasiedzenia.
Po przeprowadzeniu postêpowania i udowodnieniu przez osoby zainteresowane faktów uzasadniaj¹cych stwierdzenie zasiedzenia s¹d wydaje postanowienie co do istoty sprawy, wymieniaj¹c osobê, która naby³a
dane prawo, choæby to by³a inna osoba ni¿ wskazana przez wnioskodawcê41. W postanowieniu nale¿y zaœ wskazaæ dok³adn¹ datê zasiedzenia.

Ocena obecnej regulacji
Powy¿sza konstrukcja zasiedzenia, zarówno materialnoprawna, jak
i formalnoprawna mo¿e rzeczywiœcie budziæ kontrowersje niektórych,
zw³aszcza gdy jako t³o porównawcze pos³u¿¹ inne regulacje, bardziej
restrykcyjne, je¿eli chodzi o przes³anki konieczne do stwierdzenia zasiedzenia, w tym regulacja niemiecka. W tym ostatnim wypadku mo¿liwoœæ
skorzystania z instytucji zasiedzenia nieruchomoœci jest bowiem mocno
ograniczona, gdy¿, jak wskazywano uprzednio, tylko posiadacze ujawnieni w ksiêgach wieczystych mog¹ ¿¹daæ stwierdzenia zasiedzenia. Gdy
dojd¹ do tego argumenty o koniecznoœci silniejszej ochrony w³asnoœci,
40

Tam¿e.
Por. orzeczenie SN z 12 czerwca 1986 r., III CZP 28/86 (OSNCP 1987, nr 5-6,
poz.74).
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to osoby bêd¹ce przeciwne instytucji zasiedzenia w obecnym jej kszta³cie
znajd¹ punkt zaczepienia dla teorii o koniecznoœci ograniczenia zastosowania tej figury prawnej.
Niemniej jednak konstrukcjê zasiedzenia w³asnoœci nieruchomoœci
przyjêt¹ dotychczas w prawie polskim – co do zasady – nale¿y oceniæ
pozytywnie. Prowadzi ona do usuniêcia stanu niepewnoœci z obrotu, co
jest jej niew¹tpliwym atutem, podobnie zreszt¹ jak innych instytucji tego
rodzaju (np. przedawnienie). Je¿eli chodzi o przes³anki zasiedzenia, wydaje
siê, ¿e ustawodawca dokona³ w tym zakresie w³aœciwego wyboru. Pomimo
zg³aszanych w doktrynie postulatów de lege ferenda, by ograniczyæ mo¿liwoœæ zastosowania tej instytucji i wprowadziæ jedynie mo¿liwoœæ tabularnego (secundum tabulas) zasiedzenia nieruchomoœci, nie wydaj¹ siê
one do koñca przekonuj¹ce42. Konstrukcja prawna zasiedzenia nieruchomoœci w naszym ustawodawstwie zosta³a bowiem tak pomyœlana, by
zastosowanie tej figury prawnej mog³o byæ czêste, co jest zwi¹zane
z faktem, i¿ szereg nieruchomoœci mia³o nieuregulowany stan prawny
w okresie wejœcia przepisów z zakresu zasiedzenia w ¿ycie. Stan ten jest
aktualny tak¿e i dzisiaj, choæ oczywiœcie nale¿y w dalszym ci¹gu chroniæ
mo¿liwie szeroko prawo w³asnoœci dotychczasowego w³aœciciela. Temu
s³u¿¹ jednak terminy, jakich up³yw musi nast¹piæ, by mog³o dojœæ do
zasiedzenia, jak równie¿ ewentualne roszczenia przys³uguj¹ce dotychczasowemu w³aœcicielowi (posesoryjne i petytoryjne). Z kolei w tym aspekcie – pomimo przeciwnych pogl¹dów du¿ej czêœci spo³eczeñstwa –
rozwa¿yæ nale¿y, czy obecne terminy zasiedzenia nieruchomoœci (20 lat
w dobrej wierze, 30 lat w z³ej wierze) nie wymagaj¹ skrócenia. Jest to
bowiem ogólnoœwiatowa tendencja, a maj¹c na uwadze obecny rozwój
spo³eczeñstwa, w tym powszechn¹ dostêpnoœæ œrodków komunikacji
elektronicznej oraz wzrastaj¹c¹ dziêki temu œwiadomoœæ prawn¹, postulaty zmierzaj¹ce w tym kierunku jawi¹ siê jako godne poparcia43. Z kolei
dywersyfikacja okresu posiadania koniecznego do zasiedzenia ze wzglêdu
na dobr¹ b¹dŸ z³¹ wiarê posiadacza równie¿ wydaje siê uzasadniona.
Je¿eli zaœ chodzi o s¹dowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomoœci,
to z uwagi na coraz bardziej postêpuj¹ce „zagmatwanie” regulacji doty-
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cz¹cych postêpowania cywilnego w Polsce oraz koniecznoœæ umiejêtnej
obrony swoich interesów przez strony, mo¿na pokusiæ siê o twierdzenie,
¿e strona bez „fachowej” reprezentacji w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia mo¿e mieæ trudnoœci z wykazaniem swoich racji. Zwi¹zane jest
to z panuj¹cym formalizmem w tym zakresie, od którego jednak trudno
odst¹piæ.

De lege ferenda
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y siê zastanowiæ, czy obecna regulacja zasiedzenia nieruchomoœci winna zostaæ inkorporowana do przysz³ego kodeksu cywilnego. Jest to bowiem dobry moment na ewentualn¹
zmianê konstrukcji prawnych, które funkcjonuj¹ w naszym systemie od
d³u¿szego czasu w niezmienionym kszta³cie. Niew¹tpliwie zaœ jest to
doskona³a okazja do ponownego przemyœlenia ratio legis tej instytucji,
jak równie¿ funkcji, jak¹ ta figura prawna winna w naszym porz¹dku
prawnym pe³niæ.
Wydaje siê, ¿e nale¿y zaakceptowaæ twierdzenie, i¿ zasiedzenie ma
s³u¿yæ do usuniêcia stanu niepewnoœci w obrocie, z tym zastrze¿eniem,
¿e musi to byæ instytucja stosowana wyj¹tkowo, jedynie do usuwania
d³ugotrwa³ych niezgodnoœci pomiêdzy stanem posiadania a stanem prawnym. Przy jej projektowaniu nale¿y wzi¹æ pod uwagê panuj¹ce w Polsce
stosunki w³asnoœciowe oraz fakt wzrostu œwiadomoœci prawnej ogó³u
spo³eczeñstwa. Negatywna ocena moralna tej instytucji, pozbawiaj¹cej
w koñcu w³aœciciela jego prawa, nie mo¿e jednak przes¹dzaæ o ograniczeniu zastosowania zasiedzenia. Utrata w³asnoœci jest bowiem wpisana
w istotê tej instytucji i jest tutaj zwi¹zana raczej z interesem uniwersalnym,
a nie syngularnym. Zasiedzenie pozwala bowiem – pomimo moralnych
w¹tpliwoœci niektórych – na podniesienie stanu zaufania spo³eczeñstwa do
obowi¹zuj¹cego prawa. To od jednostki przecie¿ zale¿y, czy nie utraci ona
swoich praw i to jej dzia³anie mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e nie bêdzie
ona „zagro¿ona zasiedzeniem”. W obecnej rzeczywistoœci wydaje siê, i¿
taka argumentacja znajduje mocne uzasadnienie, a tendencja do tego, by
pozbawiaæ ochrony podmioty, które nie wykonuj¹ swoich praw, wzrasta44.
44

Por. choæby art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w³asnoœci
przemys³owej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117).
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W przysz³ych przepisach nie powinno byæ ograniczenia, tak co do
przedmiotu zasiedzenia, jak i podmiotów, na rzecz których takie nabycie
mo¿e nast¹piæ. Nie jest to bowiem w ¿aden sposób uzasadnione, a maj¹c
na uwadze zasadê równoœci wobec prawa, nie nale¿y sytuacji ¿adnego
z podmiotów wystêpuj¹cych w prawie cywilnym ró¿nicowaæ. Dotyczy
to tak¿e Skarbu Pañstwa, którego sytuacja prawna w tym aspekcie nie
powinna ró¿niæ siê od sytuacji prawnej innych osób.
Maj¹c to na uwadze, nowy kszta³t prawny przepisów o zasiedzeniu
w³asnoœci nieruchomoœci powinien przedstawiaæ siê nastêpuj¹co:
1. Kto obj¹³ nieruchomoœæ w posiadanie samoistne, nabywa prawo
w³asnoœci tej nieruchomoœci wraz z up³ywem czasu przewidzianego
w ustawie.
2. Czas posiadania potrzebny do zasiedzenia winien byæ uzale¿niony
od dobrej b¹dŸ z³ej wiary posiadacza i wynosiæ odpowiednio 10 lub 20
lat. Terminy te znalaz³yby zastosowanie do spraw, w których bieg terminu
zasiedzenia nast¹pi³ tak¿e pod rz¹dami obecnej ustawy. W tym ostatnim
wypadku byæ mo¿e nale¿a³oby wprowadziæ regulacjê przejœciow¹ dla
zasiedzenia w³asnoœci tych nieruchomoœci, w stosunku do których bieg
terminu zasiedzenia mia³by nast¹piæ w przeci¹gu 10 lat od wejœcia nowych
przepisów w ¿ycie (celem ochrony dotychczasowych w³aœcicieli).
3. Brak tytu³u prawnego co do nabycia posiadania nieruchomoœci
winien byæ relewantny z punktu widzenia mo¿liwoœci nabycia przez
zasiedzenie. W przypadku zaœ, gdyby tytu³ prawny istnia³, nale¿y tak¹
sytuacjê traktowaæ na równi z przyjêciem, ¿e posiadanie ma charakter
posiadania w dobrej wierze.
4. Wpis osoby nieuprawnionej do ksiêgi wieczystej jako w³aœciciela
winien powodowaæ, ¿e osoba ta nabywa prawo w³asnoœci nieruchomoœci
w takim okresie jak osoba, której posiadanie ma charakter posiadania
w dobrej wierze.
5. Przy utrzymaniu konstrukcji przewidzianej w art. 344 § 2 k.c.
(roszczenie posesoryjne wygasa, o ile nie bêdzie dochodzone w ci¹gu
roku od chwili naruszenia) bieg terminu zasiedzenia winien rozpoczynaæ
siê z chwil¹, gdy dotychczasowy posiadacz utraci roszczenie o przywrócenie utraconego posiadania.
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6. Je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest ma³oletni, zasiedzenie nie mo¿e skoñczyæ siê wczeœniej ni¿
z up³ywem dwóch lat od uzyskania przez niego pe³noletnoœci.
7. Je¿eli podczas biegu zasiedzenia nast¹pi³o przeniesienie posiadania,
obecny posiadacz mo¿e doliczyæ do czasu, przez który sam posiada, czas
posiadania swego poprzednika. Je¿eli jednak poprzedni posiadacz uzyska³
posiadanie nieruchomoœci w z³ej wierze, czas jego posiadania mo¿e byæ
doliczony tylko wtedy, gdy ³¹cznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat dwadzieœcia.
8. Przepisy o zasiedzeniu w³asnoœci nieruchomoœci winny byæ stosowane odpowiednio do nabycia przez zasiedzenie s³u¿ebnoœci gruntowej
i u¿ytkowania wieczystego, przy uwzglêdnieniu ewentualnych dodatkowych przes³anek koniecznych do spe³nienia przy ich nabyciu.
9. Osoba, która nabywa rzecz poprzez zasiedzenie, nie jest obowi¹zana
do jakiegokolwiek ekwiwalentu wzglêdem osoby, która w ten sposób
utraci³a w³asnoœæ.
10. W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nale¿y wprowadziæ przymus
adwokacko-radcowski dla stron takiego postêpowania.

Wnioski
Powy¿sze pozwoli na wprowadzenie do naszego systemu konstrukcji
zasiedzenia, która z jednej strony bêdzie mog³a s³u¿yæ do uregulowania
stanu prawnego nieruchomoœci, z drugiej zaœ nale¿ycie bêdzie chroniæ
dotychczasowego w³aœciciela. Odnosz¹c siê do charakteru prawnego tej
instytucji, mo¿na stwierdziæ, ¿e choæ pocz¹tkowo kszta³t zasiedzenia by³
inny, to jednak istota tej instytucji nie ulega zmianie. Zasiedzenie tak w wieku
XIX, jak i w przysz³ym kodeksie cywilnym powodowaæ bêdzie nabycie
prawa przez nieuprawnionego na skutek spe³nienia przes³anek okreœlonych
w ustawie. Proponowana w niniejszym opracowaniu konstrukcja wpisuje
siê w to za³o¿enie, stanowi¹c – jak siê wydaje – rozs¹dny kompromis
pomiêdzy liberalnym i konserwatywnym systemem zasiedzenia.
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