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Posiadanie na tle prawa rzymskiego
napisał

Dr. St. W róblewski.

W  s t ę p .

I. Traktat Savigny’ego o posiadaniu rozpoczyna najnowszą erę 
■w nauce prawa rzymskiego. Od chwili, kiedy się ukazał, literatura ro- 
nianistyczna na nowe weszła tory; ale, choć w toku ewolucyi powstały 
nowe kierunki, o których Savigny bezwątpienia nie myślał (np. nowa 
szkoła historyczna z jednej, a prąd teleologiczny z drugiej strony), to 
przecież posiadanie mimo wszelkich zmian pozostało przedmiotem naj
bardziej pociągającym, o czem świadczy wymownie już sama ilośó po
święconych mu prac monograficznych l). W  ostatnich zwłaszcza czasach,

*) W skróceniu cytujemy:
Bahr: Zur Besitzlehre w Jahrb. f. Dogmatik t. 26 str. 224 n.
Bekker Besitz: Das Recbt des Besitzes 1880.

„ Besitzreform: Zur Reform des Besitzrechts w Jahrb. f. Dogm. t. 30 str. 235. n. 
Bruns Besitz: Das Recht des Besitzes im Mittelalter 1848.

„ Besitzkl.: Die Besitzklagen des rOm. u. beutigen Rechts 1874.
Cosack: Der Besitz des Erben 1877.
Duquesne: Distinction de la possession et de la detention en droit romain 1898. 
Esmarch: Yacuae possessionis traditio 1873.
Hirsch: Die Prinzipien des Sachbesitzerwerbes 1892.
Kindel: Die Grundlagen des romischen Besitzrechts. 1883.
Klein: Sachbesitz und Ersitzung 1891.
Meischeider: Besitz u. Besitzesschutz 1875, 1876.
Piniński: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbes I. 1885, II. 1888*
Randa: Der Besitz, vierte Aufl. 1895.
Sarigny: Das Recht des Besitzes, siebente Auflage von Rudorff 1865.
Schuppe: Das Recht des Besitzes 1891.
Strohal: Succession in den Besitz 1885.
Yermond: Theorie generale de la possession 1895.
Wetter: Traite de la possession 1868.
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2 DE. ST. WRÓBLEWSKI [321]

odkąd Ihering w rozprawie o podstawie ochrony posiadania w nader 
energiczny sposób wartość konstrukcji Savigny’ego zakwestyoDował, 
literatura posiadania wzmaga się prawie zastraszająco, i samo tylko ze
stawienie poglądów wygłoszonych co do tego przedmiotu w ostatnich 
30 latach stworzyłoby książkę poważnej objętości*). Mimo tego, czy 
dlatego, stan sprawy jest taki, że siła atrakcyjna posiadania zapewne 
przez długi czas jeszcze nie osłabnie. Nie brakło wprawdzie głosów 
sceptycznych 2), ale te nie znalazły sympatycznego oddźwięku. Owszem, 
w ostatniej właśnie dobie spotykamy obszerne prace na wskroś pozy
tywne, które w posiadaniu prawa rzymskiego widzą instytut mimo wszyst
kiego logiczny i wcale nie tracą nadziei syntezy,owszem głoszą, że istotę 
posiadania i jego cechy zasadnicze nietrudno uchwycić i określić3). 
Tylko niestety teorye te różnią się od siebie i to nie tyle w drobnych 
szczegółach, ile w pojęciach podstawowych, w fundamentach konstru- 
k c y i4). Na najważniejsze pytania brak dotąd ostatecznej odpowiedzi, 
i przez to posiadanie jak  nierozwiązana zagadka nieprędko przestanie 
budzić żywy interes jurystów. Zapewne, wobec tylu prób konstrukcyj
nych, wobec tego, że w każdem niemal dotychczasowem dziele część 
krytyczna przewyższa wartośeią częśe dogmatyczną, ostrożność w kon
struowaniu jest bezwzględnie potrzebną, a niedowierzanie z góry uspra
wiedliwione. Sądzimy jednak mimo tego, że konstrukcya posiadania nie 
Jest niemożliwą, byleby tylko trzymała się w właściwych granicach i za- 
dowolniła się określeniem pola, na którem prawo pozytywne normując 
posiadanie rysuje jego kontury. A gdyby ta nadzieja okazała się mylną, 
usprawiedliwieniem będzie to, że błądzących było więcej.

Nie należy do planu tej pracy przedstawienie historyi dogma
tycznej nauki o posiadaniu; dla jaśniejszego jednak określenia wła
snego stanowiska należy nam główne prądy ostatniej doby pokrótce 
scharakteryzować.

II. Savigny uważa posiadanie w prawie rzymskiem za instytueyę 
zupełnie jednolitą; nawet pozorne wyjątki nietrudno według niego po
godzić z regułą. Posiadanie jest pewnem władztwem (Herrschaft) osoby

Ł) Por. Stintzing: Zur Besitzlehre 1892 str. 1'8—136, Randa str. 37—8-i, Du- 
quesne s. 107—265.

2) Meischeider (Vorwort): „gabe es eine Losung; 80 mttsste sio gefunden sein“; 
por. Duquesne s. 333.

8) Z jednej strony np. Kuritze: Zur Besitzlehre 1890 (przeciw temu ostra odpo
wiedź Barona w Jahrb. f. Dogm. t. 30 str. 203 n.)., Hirsch; z drugiej n. p. Ycrmond.

*) Mamy tu na myśli tylko kierunek dogmatyezny; nieinaczej jednak przedstawia 
się także nauka o rozwoju historycznym. Por. w tym wzgledzie zam. wszystkich Du- 
quesne s. 266 n.
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nad rzeczą, ożywi onem pewną wolą tej osoby. Władztwo to, określonej 
jako władztwo faktyczne (str. 55), to stan, w którym osoba nie ty lko : 
ina fizyczną możność działania na rzecz, lecz także każdemu obcemu 
działaniu przeszkodzić może (s. 26). Wewnętrzna istotę posiadania sta- j 
nowi animus domini lub animus sibi habendi. Savign.y formułuje tę i 
cechę niedość ściśle, ale pojmuje ją  niewątpliwie, jako chęć zajęcia 
wobec rzeczy takiego stanowiska i postępowanie z nią w taki sposób, 
jak  właściciel*). Posiadanie jednak, choć jest faktem, nabiera charakteru 
prawnego i uchodzi za prawo skutkiem ochrony, jakiej mu udziela 
prawo pozytywne; o, tyle może być przedmiotem pozbycia. Może więc 
właściwy posiadacz prawo posiadania przenieść na tego, kto za niego 
wykonywa własność i z tego powodu za posiadacza uważany być nie 
może. Wówczas nabywca posiadania będzie posiadaczem, ale tylko po
chodnym, gdyż jego animus skierowany jest na przeniesione przez 
właściwego posiadacza jus possessionis: przykładem takiego posiadacza 
jest zastawnik. Ponieważ atoli posiadanie pochodne jest odstępstwem od 
pierwotnego pojęcia posiadania, można je  przyjąć w tych tylko przypad
kach, gdzie je  prawo pozytywne wyraźnie dopuszcza (s. 119 squ.).

Ihering stanął w sprzeczności z Sav. tak co do zewnętrznej jak  
i do wewnętrznej istoty posiadania. Najpierw 2) wystąpił nader ener
gicznie przeciw przyjętej przez Sav. za kryteryum możności fizycznej 
działania na rzecz i wogóle przeciw określeniu posiadania jako władz
twa faktycznego. Prawdy zdaniem jego gdzieindziej szukać należy: 
w tym niesłychanie ścisłym związku, jaki istnieje między posiadaniem 
a własnością 3). Wychodząc stąd musi się uznać, że posiadanie co do 
swej istoty zewnętrznej jest tylko faktycznem odbiciem własności, że 
polega na „normalnym zewnętrznym stanie rzeczy, w którym taż spełnia 
swe przeznaczenie ekonomiczne i człowiekowi służy1*. Było to bezwąt- 
pienia nowe postawienie kwestyi. Walka, która skutkiem tego zawrzała, 
doprowadziła do rezultatu o tyle, że nacisk Sav. na f i z y c z n ą  możność 
działania na rzecz uznano ogólnie za nieuzasadniony ze stanowiska dzi
siejszego prawa rzymskiego 4), a w historyi prawa rzymskiego przyjęto 
zgodnie rozwój historyczny w kieruuku t. zw. spirytualizacyi wymogów

*) Sav. używa wyrażenia „ Abslcht, eigenes Eigentum auszuUben** (s. 109)5 zob.. 
atoli wyjaśnienia s. 110.

2) Ueber den Grand des Besitzesschutzes, 2 Aufl., 1869 s. 160 nast.
8) Nie zapoznawał tego bynajmniej Sav.; zob. np. wywód o anim. domini s. 109*.
4) Formuły Sav. broni w nowszych czasach, o ile mi wiadomo, tylko Scheurl: 

Zur Lehre vom rom. Besitzrecht 1886; do „fizycznej możności** przywiązuje jednak cał
kiem inne znaczenie, bo idzie mu tylko o to „dass die Sache nicht ohne physische Be- 
waltigung durch eine Person in den Gesitzzustand versetzt werden kann1* s. 9.

1*
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faktu nabycia 1). Zresztą jednak toczy się ciągle spór o to, co w dzi
siejsze m prawie rzymskiera stanowi zewnętrzną stronę posiadania2): czy 
je  nazwać władztwem i jaka w tym razie tego władztwa natura, czy 
określić inaczej i jaką w tym drugim razie dać definicyę. Zwolennicy 
władztwa różnią się pod względem tego, w jaką formułę je  ująć, i nie
jednokrotnie przedstawiają rzecz tak, że z tego, co się popularnie przez 
władztwo rozumie, zostaje tylko nazwa3); zwolennicy Ih. starają się za 
jego przykładem coraz to nowe obrazy ekonomiczne przenieść do teoryi 
posiadania, by jej nadać „elastyczność11 4), ale i tu brak porozumienia 
prócz zgody w tym punkcie, że moment „ekonomiczny“ przedewszyst- 
kiem uwzględnić należy. Jak  już z tezy Ih. wynika, walka cała ma 
przeważnie charakter sporu o terminologią, bo punkt ciężkości w pytaniu, 
czem jest władztwo 5) — ale właśnie dlatego zaciętość stron walczących 
jest' równie wielką, jak  drobną jest doniosłość sprawy, i o rozstrzygnięciu 
niema mowy. Mimo ciągłej jednak polemiki, do której zresztą w zna
cznej przyczynia się mierze zbyt sumiennie spełniany zwyczaj cytowa
nia, podstawa obu poglądów jest ta sama i wspólną im jest jedna wła
ściwość, stanowiąca n. zd. zasadniczy błąd. Tu i tam nie zwraca się 
dostatecznie uwagi na stanowisko posiadacza i rzeczy wobec otoczenia, 
w stosunku do trzecich 6). Jeżeli się o niem wspomni, to tylko dlatego,.

') Zob. teraz Hruza: Der Sachbesitzerwerb w Griinh. Ztschr. T. 24 str. 217 n. 
For. także Klein str. 13 n. 22 n. Jeszcze dalej idzie Bekker Besitz s. 229 n.; zob. atoli, 
przeciw temu Wendt Jahrb. f. Dogm. T. 22 str. H47 n.

2) Mówi się tu zazwyczaj o corpus possessionis; wyrażenia tego jednak unikamy, 
bo zwłaszcza tam, gdzie idzie o posiadanie jako stan trwający, a nie o jego początek 
(nabycie), może on łatwo wywołać niejasność. Co do źródeł zob. Hruza 1. c. str. 245 n.

8) Por. Piniński I. s. 16 n. Dlatego proponuje Hruza 1. c. s. 223 termin „Macht“ 
zamiast Herrschaft, jako więcej bezbarwny. Do czego redukuje się „władztwo fakty- 
czne“ durante possessione, o tem niżej; cf. Bekker Reform s. 258 n.

4) Co do literatury zob. Randa s. 58 nast. Do tego celu dąży i Vermond s. 7
„la possession... est... le rapport materiel (?) existant entre une personne et une chose, 
rapport consistant en ce, que cette chose est mise en contact avec la personne, qui 
a justement recherche, desire ce contact (?) pour etre a mśme de s’en servir et d’en 
tirer les avantages, qu*elle est susceptible de procurer".

6) Głosów stwierdzających to nie brak w literaturze: zob. np. Piniński II. str. 
TI, Randa str. 4 n. Mimo tego jednak pokój nie zawarty: zob. z jednej strony Randa 
str. 41, 60; z drugiej Piniński § 1, Hruza s. 222: „die jetzt innerlich und wohl auch 
ausserlich uberwundene Herrschaftstheorie*1; Fischer: Samml. v. VortriŁgen iiber den 
Entw. Heft III. Das Sachenrecht 1896 str. 21. Charakterystyczną jest okoliczność, że 
sam Ih. (Jahrb. f. Dogm. T. 32 s. 42) określa posiadanie jako „thatsachliche Herrschaft 
iiber die Sacheu.

G) Wyjątek w tym względzie stanowi Stintzing: Der Besitz 1. Theil: Der Sach- 
besitz 1889 (zeszyt 2. „Bedeutung der naturalis possessio 1895 nie jest jeszcze w handlu 
i znany nam jest tylko z przytoczonej niżej krytyki Krugera); Zur Besitzlehre 1892.



POSIADANIE NA TLE PRAWA RZYMSKIEGO. 5

<iby stosunek posiadacza do  r z e c z y  dokładniej scharakteryzować1); na 
konstrukcją jednak składają się zawsze dwa tylko czynniki t. j. pod
miot i przedmiot. Jak  ich wzajemny stosunek określić, o tem tyle zdań 
ile książek, ale bądź co bądź zawsze idzie tylko o ten stosunek, nigdy
o to, jak  się wobec rzeczy i posiadacza zachowuje otoczenie. Konse- 
kweneya w tym kierunku jest tak ścisła, że się przy posiadaniu praw 
tnówi o stosunku posiadacza do posiadanego prawa i ten stosunek bada 2'!, 
•choć tu przedmiot stanowi res incorporalis. Ze się otoczeniu przyznaje głos 
przy rozstrzygnięciu pytania, czy istnieje wymagane władztwo, lub żą
dany stosunek przynależności gospodarczej, to oczywiście z konstrukcyą 
nie ma nic wspólnego3); ale konstrukcyą i wtedy jeszcze nie jest wystar
czającą, kiedy się możność wykluczenia wpływów obcych przytacza dla 
Ilustracyi posiadania jedynie jako konsekwencyę jego strony pozytywnej. 
Zadaniem niniejszej pracy jest właśnie wykazać, że ta t. zw. negatywa 4) 
stanowić winna podstawę konstrukcyjną; a nie idzie tu o terminologię, 
-owszem sprawa wcale nie jest pozbawiona praktycznego znaczenia. Tu 
■pozwolimy sobie tylko zwrócić uwagę na to, co n. zd. ów system w pomi
jan iu  funkcyi negatywnej wywołało, a w czem leży istotna, nader doniosła 
różnica między dzisiejszą teoryą prawa a poglądami rzymskich jurystów. 
Po wywodach Iher. jest już niemal trywialnością mówić o plastyce 
prawa rzymskiego. Ta plastyka ma jednak i to znaczenie, że pojęcie 
prawne ogólniejszej natury było dla prawnika rzymskiego przedewszyst-

Zob. atoli krytykę Krasnopolskiego w Ztschr. f. Ilandelsrecht T. 36 s. 282 n. i Kru
gera w Zeitschr. Grunhuta T. 25 s. 729; obie bardzo ostre, a niestety słuszne, gdyż 
zdrowa myśl autora ginie zupełnie niemal w nieszczęśliwem ujęciu i dziwacznych po
glądach z niem związanych. Por. także Hirsch s. 19 uw., który zarzucając St. zbytnią 
generalizacyę przyznaje przecież, że t. z w. negatywną stronę posiadania w nauce zbyt 
mało uwzględniano, choć sam w funkcyi pozytywnej widzi jadro zagadki posiadania. 
Ze punkt wyjścia St. da się pogodzić z źródłami, jeżeli się rolę prawa pozytywnego 
pojmie należycie, o tem niżej. Z poglądem St. godzi się w znacznej mierze Bekker 
Reform kładac nacisk na arcere. Ze w tem leży częściowy powrót do formuły Sav., nie 
p a  się zaprzeczyć.

*) Zob. np. Randa s. 5, 40, Hirsch 1. cit.
2) Zob. np. Bossert: Das Wesen des Servitutenbesitzes 1883 str. 63: „es ist ein aus- 

seres mit einem gewissen Willen yerbundenes Verhaltnis, hier zu einer Sache im Ganzen, 
•dort zu einem Servituteninhalt vorhandenu; Bruns Besitz s. 486; Scheurl 1. cit. s. 6 k

8) Jest to tylko stwierdzenie i przyznanie, że tam, gdzie przy posiadaniu idzie 
in conereto o ąuaestio facti np. co do wymogów nabycia, w dzisiejszem prawie uwzględnić 
należy existimatio circumcolentium: Randa str. 5. Porówn. Wendt: Jahrb. f. Dogm. 
t. 22 str. 336 nast.

4) Używając tego wyrażenia zastrzedz należy, iż się przez to bynajmniej nie 
{przesądza kwestyi, co w stosunku p r a w n ym stanowi prius. Por. Bekker Pand. § 18. 
-nw. c., Gierke: Deutsches Priv. Recht s. 252.
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kiem tylko obrazem, choć prawie zawsze jasnym i wyraźnym1). Bóżnice- 
i .podobieństwa między pojęciami wpadały mu w oczy niemal w taki 
sposób, jak  nam różnice kształtów i barw; ale to, co obrazowi odpo
wiada w rzeczywistości, jego związek przyczynowy z ogólnym porząd
kiem prawnym, to były dla nich rzeczy obojętne. Analizy w tym kie
runku, którą można nazwać zasadniczą, brak prawie zupełnie: z tego 
wynika, że i synteza głębokością nie grzeszy, a syntetyczne zdania rzym
skich jurystów stanowią dowód, że można rozstrzygać przypadki prakty
czne już to stosownie do konsekwencyi pojęć, już też w sposób odpowiedni 
potrzebom obrotu choć z pominięciem konsekwencyi, a nie zdawać sobi& 
sprawy z tego, że tam pojęcia prawne, któremi się operuje, uzasadniają 
rozstrzygnięcie, względnie z tego, czy i o ile one tu przez samo rozstrzy
gnięcie nie doznały zmiany *.). W  stosunkach prawno-rzeczowych t— a do 
nich bezsprzecznie należy i posiadanie;, czy się je  chce uważać za fakt 
czy za prawo podmiotowe — widzi prawnik rzymski tylko stosunek 
osoby do rzeczy 3) i to ze stanowiska osoby, która była w rzymskiem 
pojęciu sama dla siebie źródłem prawa i władzy i). Jego interesuje tylko- 
ta strona pozytywna, po największej części pod zmysły podpadająca, 
która przy s t a n i e  posiadania (durante possessione) często nie dopisuje6)ę 
a ten pogląd plastyczny dotąd pokutuje w literaturze romanistyczuej,

1) Najsławniejszy przykład daje Celsusa definicya służebności w 1. 86 D. de 
V. S.; cf. i. 12 D. ąuemadm. serv. 8, 6. Por. określenie użytkowania jako pars dominii 
np. 1. 19 D. de usu et usufr. 33, 2; pojęcie usucapio libertatis (Pernice: Labeo II,. 
s. 155); wyrażenie causa rei np. 1. 67 D. de contr. empt. 18. 1, 1. 9 pr. D. qui potior. 
20. 4; 1. 49 D. de usur. 22. 1; 1. 82 § 2 D. ad 1. Falc. 35. 2 i t. p. Na przecenieniu 
doniosłości takich obrazów opiera się niejedna nowsza teorya; zob. np. Puntschart: Die 
moderne Theorie 1893 s. 40 n., 48 n. '

2) Stąd w źródłach najpierw te uzasadnienia niby teoretyczne, które są tylko 
parafrazą rozstrzygnienia, a w których Paulus istotnie jest mistrzem — a z drugiej, 
strony owo „aeąuius, meliusw, przeciwstawiane tout court suptilitati. Jest to zresztą sta
łym objawem wszędzie, gdzie praktyka prawa posługuje się teoryą, lub teoryę tworzy. 
Każdy praktyk wie dobrze, ile jest orzeczeń najwyższych instancyi z trafną zupełnie
treścią, których motywa najlżejszej nie wytrzymają krytyki. Zob. co do prawa angiel
skiego, w ktorem nie tylko common law., ale i statute law ma ten nawskróś praktyczny 
i konkretny charakter, Grueber: Das rom. R. ais Theil des Rechtsunterrichtes an den 
engl. Univers. 1889 str. 13 nast.

8) Oczywiście mamy tu na myśli tylko rei possessio, choć w systemie prawa rzym
skiego to samo odnosi się i do iuris quasi possesio: zob. Bossert 1. c. str. 11.

f) To także fakt dzięki lheringowi ogólnie znany, choć w prawie klasycznem. 
traci realne znaczenie (cautio de damno praeterito 1. 7 § 2 D. de damno 39 2). Po- 
krewnPy pogląd spotykamy u Puchty, który całe prawo wywodzi z „Recht der Person- 
liclikeit“: Pand. § 122 nast. (pobłażliwość dla samopomocy: Pand. § 80, Curs. der Instit- 
§§29,  161).

6) Bekker Besitz s. 389.
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choć nie sięga do dna i wymaganiom tego, co dziś nazywamy teorya, 
stanowczo nie odipowiada. Podniósł bardzo trafuie B ekker*), jak i dziś 
jeszcze wpływają na zamącenie pojęć zabytki systemu rzymskich actio- 
nes, i usunięcie ich wskazał teoryi za cel. Ta vis inertiae, dzięki której 
i duch plastyki dotąd panuje w nauce prawa, o,późnią pogłębienie teoryi 
i nie pozwala wydobyć się na pierwsay plan temu, co stanowi istotną 
i jedynie dla p r a w a  ważną treść stosunków prawnych, a o ozem się 
wspomina zazwyczaj jako o negatywnej ich stronie. Iher. był na dobrej 
drodze, kiedy zaczepił pogląd Sav. na zewnętrzną stronę posiadania. 
Przez to zaczepił — wydaje nam się, że niezupełnie świadomie — ten 
plastyczny sposób pojmowania prawa o tyle, że punkt ciężkości z osoby 
przeniósł na rzecz, na jej położenie 2). I z tego jednak punktu widzi 
on tylko stosunek rzeczy do osoby; nie wyciągnął z tej modyfikacyi 
należytych konsekwencyi, nie zrobił dalszego kroku naprzód w kierunku 
porzucenia w teoryi poglądów rzymskich, choć to sam za cel nauki 
prawa rzymskiego wskazywał. Zwolennicy jego stworzyli dużo — nie
kiedy zupełnie udanych — obrazów i elastycznych wyrażeń na uzmy
słowienie i określenie tego stosunku; nie poszli także dalej i nie próbo
wali nawet oprzeć nauki o posiadaniu na „negatywnej“ stronie stosunku 
posiadania, choć nietrudno było, porzuciwszy już raz rzymską plastykę, 
poszukać cech tego stosunku w dziedzinie prawa, nie ekonomii. Prze
prowadzenie myśli Ih. bez teleologicznego zabarwienia prowadzi do kon- 
strukcyi w miejsce obrazu.

Co do wewnętrznej istoty posiadania stan doktryny przedstawia 
się jeszcze gorzej. Jeżeli co do zewnętrznej strony można w niektó
rych przynajmniej ważniejszych punktach skonstatować mimo braku 
zgody faktyczną zgodność zdań, to co do animus to jedno chyba nie 
jest sporne, że pewna wola osoby jest konieczna; i Iher. bowiem 
w tym względzie nie głosi nowych zasad, owszem stosunek dzierżenia 
nieoparty na woli wyklucza wyraźnie z nauki o posiadaniu 8). Zresztą 
odwieczny spór o to, czy do posiadania potrzebny animus domini, czy 
wystarczy animus possidendi: jak  w pierwszym razie pogodzić z nim 
ochronę possessoryjną i posiadanie takich osób, którym go brak, jak  
w drugim razie określić ten animus, aby nabrał treści i stał się czeinś

1) Ztschr. der Sav. St. R. A. XV. §§ 14, 15.
2) O ile nam wiadomo, nie uwydatniono dotąd należycie tej strony wystąpień i a Ih.

Zmiana punktu widzenia jest zupełnie wyraźna i n. zd. dużo większe ma dla nauki
znaczenie, niż polemika z teorya władztwa. Zob. także Piniński I. s. 26 n.

.*) Besitzwille 111. Wola oddziela według niego dzierżenie i posiadanie od
stosunku fizycznego zbliżenia (Raumverhaltnis) między osobą a rzeczą. Jeden tylko
Bekker Reform s. 236, 324 zrywa zasadniczo z wymogiem woli, ale zaznacza, 'że to
zerwanie z teorya romanistyczną.
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rzeczywistem, nie tylko towarzyszem stworzonym przez fantazyę uczonych 
dla użytku wszystkich, którym prawo pozytywne daje obronę possessoryj- 
n ą !), ucichł po rozprawie Sav. zaledwie na bardzo krótko 2), a w ostatnich 
czasach z podwójną zawrzał siłą. Ih. i na tem polu nową naukę obdarzył 
teoryą 3). Utrzymując postulat woli uderza on ogromnie gwałtownie na 
tych, którzy jakiejkolwiek kwalitikacyi woli żądają, i odmawiając kwa- 
lifikacyi woli wszelkiego tak teoretycznego jak praktycznego znaczenia 
posuwa się nawet do zaprzeczenia, by nastrój woli osoby w stosunku 
do rzeczy mógł być w poszczególnych wypadkach odmienny4). Teorya 
ta, będąca mimo głoszonej przez samego autora oryginalności przecież 
w gruncie rzeczy tylko reprodukcyą niektórych poglądów broniących 
animus possidendi 5), wywołała bardzo energiczne protesty, a choć zy
skała także gorących zwolenników6), to przecież nie posunęła sprawy 
naprzód. Wrócimy do niej w dalszym ciągu; tu szło tylko o stwier
dzenie, źe nauka nie doszła i w tym względzie do pozytywnego rezultatu. 
Wychodząc od stosunku między osobą a rzeczą, i to od osoby, musiano 
niemal postawie wolę za postulat. Plastyka, której to ustępstwo zrobiono, 
wywołała zwykłe skutk i: wytworzyła cały szereg fikcyi, których, war
tości nie zwiększa bynajmniej okoliczność, że są — z drobnymi wy
jątkami — ogólnie przyjęte; nie pozwoliła dotąd nawet postawić nale
życie kwestyi, t. zn. odróżnić jasno rolę woli przy nabyciu posiadania 
od jej znaczenia, czy zbytecznośei przy trwaniu posiadania i oznaczyć, 
jaki jest co do pierwszego punktu wpływ i zakres działania prawa 
pozytywnego.

III. Zanim spróbujemy oprzeć naukę o posiadaniu na negatywnej 
stronie dotyczącego stosunku, należy nam jeszcze słów parę poświęcić 
określeniu metody i usprawiedliwić pracę dogmatyczną, stojącą na grun
cie t. zw. dzisiejszego prawa rzymskiego, które straciło wszelką bezpo
średnią praktyczną doniosłość.

Nauka dzisiejszego prawa rzymskiego brała recepcyę za założenie, 
a kompilacyę Justyniańską za podstawę w tej formie, jak  ją recypo-

1) Zob. co do tego Duąuesne str. 78 nast.
2) Zob. dodatek Sav. do szóstego wydania (wyd. 7 str. 128 n.) Sav. konkluduje:

„in allen diesen neueren Schriften ist viele Mtihe ohne Resultat, ja eigentlich ohne ein 
erhebliches Ziel aufgewendet worden“.

P Der Besitzwille 1889.
|  |  c. str. 303, 305, 307, 313.
6) Duąuesne str. 96 n. Jeżeli się animus possidendi przyznaje każdemu, kto ma 

posiadanie, nie starając się nawet określić go bliżej, to przezto rezygnuje się właściwie 
z tego animus.

6) Literaturę zob. u Randy § 1. a. str. 50 n., Duąuesne str. 194 n., Fischer 1. c., 
Endemann: Einfuhrung in das Studium des btirg. Gb. II. 1. 1898 s. 103.
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wano *). K rytyka historyczna służyła może niekiedy dla nadania kolo
ry tu  historycznego, z reguły jednak stosowano ją  tylko jako środek do 
interpretacyi źródeł i wyjaśnienia zachodzących sprzeczności. Punktem 
-ciężkości była bezsprzecznie analiza i synteza pojęć prawnych, czyli 
konstrukcya, i to konstrukcya współczesnego prawa prywatnego. Kie
runek ten, do którego niniejsza praca należy, pojmowano zresztą bar
dzo rozmaicie, stosownie do tego, któremu składnikowi prawa rzymskiego 
przypisywano moc obowiązującą. Względnie zgodnie uznawano, że teorya 
jurystów rzymskich dziś nie wiąże2); co jednak wiąże, czy zasady pra
wne ogólnie sformułowane, czy praktyczne rozstrzygnienia źródeł, i w ja 
kim stopniu, o tem były najrozmaitsze zdania 3). Nawet owa swoboda 
w stosunku do rzymskich teoryi wydawać się może niejednokrotnie tylko 
urojoną. Choć szło o d z i s i e j s z e  prawo, nieraz przecież patrzano na nie 
przez pryzmat rzymskim jurystom właściwy. Mimo radykalnej zmiany 
-stosunków ekonomicznych i społecznych podstawa ustroju pozostała i dziś 
własność indywidualna i dziedziczenie prywatne, a wspólność lej pod
stawy mogła łatwo zakryć różnicę sposobu badania stosunków praw
nych. To też mimo rzekomego wyemancypowania się z pod władzy 
rzymskiej teoryi zbyt często brano za głębokie i niezachwiane prawdy 
-takie paremie rzymskich jurystów, jak  np. w naszej nauce: „nihil com- 
mune habet proprietas cum possessione“ 4), albo: „nulla poss. amittitur, 
nisi in qua utrumąue in contrarium actum“ 6). Ale to tylko fałszywy 
pozór. Nawet ci autorowie, którzy takiemi zdaniami argumentują, prze
cież w gruncie rzeczy inny cel mieli na oku. Ta teorya, którą chcą 
przedstawić, była mimo wszystkiego nie teoryą rzymskich jurystów, 
*le — mniej lub więcej głęboką — filozofią prawa prywatnego tych 
■społeczeństw, które liczymy do cywilizowanych, a z prawem rzymskiem

J) Nie myślimy tu oczywiście o kierunku ściśle historycznym, choć, czy on nie 
przyczynił sie do zbytniej ochoczości w „wykrywaniu** interpolacyi. to inna kwestya; 
zob. co do tego Kalb: Die Jagd nach den Interpol, in den I)ig. 1897.

2) Por. Iher. Besitzwille XIII, Kohler w Krit. Vjsclir. t. 86. s. 518.
8) Zob. Bekker Besitz s. 150 n.; Wendt: Kechtssatz u. Dogm. w Jahrb. f. Dogm. 

t. 22 s. 299 n.
4) Nie łatwo spotkać wywód polemiczny skierowany przeciw lher., w którymby 

otej cytaty nie było.
5) Por. Piniński I. 156. Z innych działów możnaby ilość przykładów rozmnożyć 

w nieskończoność: zob. np. pojęcia użytkowania u Bachofena: Rom Pfandrecht I. s. 97 n ; 
'personifikacyę gruntu panującego u Steinlechnera: Pas Wesen der luris Comm. II § 86; 
uważanie spadku nieobjętego vice personae (do tego Koeppen: Lehrbuch des heut. rom.
<Erbr. 1895 str. 56 uw. 8) i t. p. Zob. także Puntschart: Die fundamentalen Reclitsver- 
Łaltnisse 1885 str. 57 nast.
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nader luźny miała związek 1). Ta cecha względnej niezależności od prawa 
rzymskiego, wspólna całej nauce prawa rzymskiego w ostatnich czasach 
(z wyłączeniem kierunku ściśle historycznego), występuje raz silniej, 
drugi raz słabiej; w rezultacie jednak nie brak konstrukeyi od prawa 
rzymskiego tak dalece oderwanych, że nawet z rzymską plastyką prócz 
terminologii nic nie mają wspólnego *).

Zaznaczyliśmy już poprzednio, że wyzwolenie się z pod bezwzględnej 
powagi źródeł, a przedewszystkiem z pod tych prób konstrukeyi, które 
w Rzymie z plastycznego poglądu wynikły, przedstawia nam się jako 
postęp w nauce. Niezależność teoryi w tym względzie jest dla nas 
miara jej wartości; wtedy bowiem, ale tylko wtedy sięga ona doniosło
ścią poza podstawę, do której formalnie jest przyczepiona, poza prawo 
pospolite. Nauka prawa rzymskiego w ten sposób pojęta stwarza prze- 
dewszystkiem zapas pojęć prawnych zasadniczych, ważnych ogólnie wszę
dzie tam, gdzie ustrój społeczny odpowiada rzymskiemu typowi, i dają
cych się zastosować nawet do stosunków w Rzymie nieznanych, jak  np. 
pojęcie prawa podmiotowego do t. -zw. praw dóbr niemateryalńych 3t). 
Przy kwestyach więcej szczegółowych, gdzie już nie idzie o podstawowa 
pojęcia, konstrukeya nie może być wprawdzie ogólnie ważną z powoda 
różnic istniejących między prawami pożyty wnemi; z tego jednak nie 
wynika, by tu nie miała racyi bytu. I  tu bowiem przez analizę, przez 
wykrycie pierwiastków wchodzących w skład danej instytucyi umożliwia 
ona najpierw dokładne oznaczenie punktu, w którym prawa pozytywne 
się rozchodzą, więc syntezę tego, co im wspólne, a w dalszym ciągu 
pozwala określić to, co stanowi jądro tej instytucyi w prawie współcze- 
snem, więc oddzielić je od tego, co podlega wpływom prawa pozyty
wnego. Tak np. konstrukeya współwłasności 4) rozłoży współwłasność

4) Zob. np. Dernburg Pand. § 1. „Die Pandekten bezwecken die Entwickelung 
einer allgememen Theorie des Privatrechts“; Windseheid Pand. § 25, Regelsberger Pand. 
§ 12. W związku z tern stoi używanie wyrażeń: „civilistische Abhandlurigu na ozna
czenie prac do tego kierunku należących; cf. Bekker w Krit. V. Jahrschr. t. 18 s. 5 nast.

2) Już w „Theorie des gem. Civilrechtsu Kierulffa (1839); z prac nowszych wy
mienić należy przedewszystkiem Pandekta Brinza (2 wydanie), następnie pisma Bekkera 
(Pandekten, Besitz). Por. także Rumelin: Juristische Begriffsbildung 1878 i Theilung; 
der Rechte 1883.

3) Por. co do tego Regelsberger Pand. S. 204; i trafne wywody Zolia jun. w Ztschr.. 
Griinh. T. 21 str. 24 nast.

4) Zob. co do tego moją rozpr.: „Zur Lehre v. d. Collisionw 1894 str. 150 n-. 
W ostatnich czasach w obronie zdania, że prawo jest podzielone, wystąpił Seeler: Die 
Lehre von Miteigentum 1896;'. akcentując zbyt jednostronnie stosunek współposiadacza 
do trzecich, lubo zresztą co do treści analiza jego jest przeważnie trafną: por. Oertmann 
Ztschr. f. Handelsr. T. 47 'str. 136 n., Kruger w Ztschr. Griinh. T. 25 str. 732 n. Zob. 
także Ubbelohde w Jahrb. f. Dogm. T. 39 str. 134 n.
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prawa rzymskiego na pierwiastki, a przez zestawienie prawa rzymskiego 
z prawami nowszemi stwierdzi, co jest przy tym typie społecznym je j 
istotą, a eo może być i bywa rozmaicie unormowane, wytłómaczy np. 
dopuszczalność majoryzaeyi przy fizycznem rozrządzaniu rzeczą. Przy
kładów takich łatwo dać więcej x); a że taka nauka, przysposabiająca 
elementa konstrukcyi dla teoryi prawa pozytywnego, dla której użyty 
już termin „filozofii współczesnego prawa prywatnego11 wydaje mi się 
najstosowniejszym, jest potrzebną, o tem chyba trudno wątpić. Dowodzą 
tego już względy praktycznej natury. Teorya -prawa pozytywnego bez. 
ogólniejszego podkładu musi popaść w dogmatyzm i uschnąć, bo z natury 
rzeczy skazaną jest na to, by brać do konstrukcyi postanowienia temu 
prawu pozytywnemu właściwe, nie troszcząc się o zestawienia ani poró
wnania. By tego uniknąć, musi czerpać z zapasu pojęć wyprodukowanych 
przez teoryę ogólniejszą, która starała się i zdołała uchwycić istotną naturo 
danego zjawiska prawnego poprzez jego pozytywne właściwości. Teorya 
taka przyczepia się niemal siłą rzeczy do prawa rzymskiego i to nietylko 
dlatego, że jego zasady w systemach praw obecnie obowiązujących mają 
przewagę. Prawo rzymskie straciło przedewszystkiem praktyczne zna
czenie. Przez to odpada niebezpieczeństwo, grożące każdej teoryi opartej 
na gruncie prawa obowiązującego, w której pod wpływem znaczenia 
.praktycznego normy pozytywnej zbyt łatwo przecenić jej doniosłość 
i zapomnieć o tem, źe to tylko jedna z wielu możliwości. Qprócz tego 
trudno nie już znaleść, ale choćby wyobrazić sobie takie skarby kazui- 
styki, jakie mamy w źródłach prawa rzymskiego; a przykłady prakty
czne zawsze będą sprawdzianem konstrukcyi. Przyznać tylko trzeba, że 
poza tą rolą miernika wartości źródła zejść muszą na .plan dalszy, a tem 
większe znaczenie mieć będą zasady praw obecnie obowiązujących, których 
uwzględnienie przy tak pojętej teoryi jest niezbędne 2). Określenie sto
sunku tych praw do ogólnej konstrukcyi wspólnego im pojęcia stanie 
obok przedstawienia prawa rzymskiego w jednym z niem rzędzie wśród 
szeregu pozytywnych możliwości i odmian 3).

Ogólna teorya prawa prywatnego musi zd. n. nie .tracąc realnego 
gruntu mieć przecież charakter ściśle dyalektyczny. Reakcya przeciw 
wybujalościom dyalektyki, która zbyt często była transcedentalną, i chęć 
przywrócenia żwiązku między nauką a życiem praktycznem -wywołała 
w ostatnich czasach drugą ostateczność: zbyt silne akcentowanie celo

*) Np. teorya mandatu w zastosowaniu do komisu handlowego; konstrukcja suk
cesji uniwersalnej i § 2088 kod. cyw. niemieck. i t. p.

2) Odnosi się to zwłaszcza do kod, niem., którego system, mianowicie pierwszeń
stwo dane stosunkom obligatoryjnym, uważamy za najwłaściwszy.

s) Typowi temu odpowiada w zupełności Besitz Randy.
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wości i to przedewszystkiem czynników ekonomicznych przy teoryi 
prawa. Reakcya była zupełnie usprawiedliwioną, ale ostateczność prze
ciwna jest n. zd. dla nauki dużo więcej niebezpieczna. Można się zgo
dzić na to, że w kwestyach ustawodawstwa (de lege ferenda) względy 
ekonomiczne i potrzeby obrotu przedewszystkiem mieć należy na uwadze, 
•choć tego rodzaju utylitaryzm, nie oparty na statystyce, jest tylko pu
stym terminem, zakrywającym pompatycznie subjektywne wyobrażenie
o „słuszności11. Dalej jednak koncesyi w interesie nauki posunąć nie 
inożna. Sprowadzanie każdej instytucyi, ba nawet każdego przepisu 
pozytywnego, do utilitas i interesów doprowadza w historyi prawa rzym
skiego do zapomnienia o tem, że jeżeli gdzie, to w Rzymie przy forma- 
•cyi prawa niemałą rolę odegrała niewola pojęć (mera subtilitas)*). Gdy 
konstatujemy wszędzie przedewszystkiem wpływ stosunków ekonomicz
nych i potrzeb obrotu, to rezultat nieraz tylko urojony — przedsta
wia się jako cel zamierzony, a przezto historya zamienia się w gałąź 
'belletrystyki 2). Przy badaniu dogmatycznem musi się dojść w konse- 
kwencyi do stawiania motywów ponad ustawę, a choć tego rodzaju obja
śnianie przepisów ustawy motywami jest w duchu czasu, to przecież 
rzeczą zdaje nam się pewną, że ono w praktyce otwiera drogę subiekty
wizmowi, bo kazi czystość pojęć prawnych domieszkami innej natury3). 
Kwestya. jakie czynniki i w jakim stopniu działają przy tworzeniu się 
prawa, zaprowadziłaby nas za daleko4); ale przyjmując nawet za punkt 
■wyjścia pogląd materyalistyczny, wspólny teleologom i socyalistom, i wie
rząc w to, że prawo jest tylko formą życia społecznego, zależną od treści 
stosunków, które ma objąć 5), nie można jeszcze z tego wyciągać wniosku, 
ł)y ta forma jako taka nie nadawała się do badania i by jej — niezależnie 
od treści — badać nie należało. Owszem, specyalizacya wspólna wszystkim 
działom pracy ludzkiej nie pozwala wątpić, że tylko rozbiór tej formy

4) Tak jest i dziś, o ile niema sprzeczności między interesami klasowymi. Por. 
Menger: das biirgerl. R. u. die besitzlosen Volksklassen 1890.

2) Zob. Iheringa pogląd na tzw. liberalny funkcyę precarium (Besitzwille XVII) 
i  Randa str. 52. Co do stosunku miedzy celem ustawy a jej rezultatem cf, Spencer: 
Einleit. in das Studium der Sociologie, W historyi pr. rzym. zob. np. zasadę; quia c<»n- 
cubinatus per leges nomen adsumpsit, extra legis poenam est (1. 3 § 1. D. de concub. 
:25. 7) i do tego Gide: De la condition de 1’enfant naturel 1885.

3) Riimelin (Jur. Begriffsbildung s. 17) twierdzi: „Den Begriffen ist die. Abgren- 
zung zu geben, bei der der gesetzgeberische Gedanke die vollste u. genaueste Realisimng 
findet“. Na to zgoda, ale tylko ustawa ma być źródłem do odtworzenia myśli ustawo
dawcy; zob. Holder: Die Auslegung des deutsch. btirg. Gb. 1898, str. 19. Por. np. sto
sunek art. XOl .  ust. wprow. do austr. proced. cyw. do motywów.

4) Stammler: Wirtschaft u. Recht 1896 str. 502 n., 229 n.
5) Stammler s. 47, 125, Holder Krit. Yjschr. t. 34 s. 221.
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i wykrycie jej pierwiastków należy do nauki prawa '). Nie da się za
przeczyć, że życie z terminami prawnymi łączy bardzo często znaczenie 
niezgad zające się z ich zawartością prawną; ale to jeden dowód więcej^ 
że odróżnienie pojęć prawnych da się oprzeć tylko na różnicy struktury 
praw nej2). Pojęcia podstawowe (jak np. pojęcie prawa podmiotowego) 
wynikają z zupełnej abstrakcyi od treści dotyczących stosunków; wpro
wadzić tę treść napowrót do defiuicyi np. przyczepić prawo podmiotowe 
do interesu można bezwątpienia, ale to tylko krok w tył, który dla 
prawa żadnego absolutnie nie da rezultatu 3). Kładąc zaś przy kwestyach 
więcej szczegółowych nacisk na ich stronę ekonomiczną musi się w teoryŁ 
prawa dojść do zamętu, bo się więcej traci na ścisłości pojęć, niż zyskuje 
na mniemanej szerokości poglądu. Powoływanie się na względy ekonomi
czne przy konstrukcyi stoi zbyt często na równi z argumentacyą oparta na 
nieokreślonej poprzednio naturze rzeczy, więc z brakiem argumentu — i za
ręczyć można, że Ihering nie byłby umiał swych zapatrywań tak bronić, 
gdyby się na teleologii był wykształcił. Prawda, że związek między formą, 
a treścią i wzajemne ich oddziaływanie, to rzecz bardzo ciekawa, za
sługująca ze wszech miar na badanie odrębne; prawda, że przy różni
cach praw pozytywnych teleologia często tłómaczy odmiany; pewnem jest 
wreszcie, że niejednej instytucyi w jej pozytywnej formie niepodobna 
ująć w logiczną całość. Ale mimo tego wszystkiego nauka prawa -— 
nawet pozytywnego — zajmować się winna formą — nawet pozyty
wną — jako taką i dążyć do zbudowania z niej całości logicznej, nie 
przekręcając rzeczywistości. Pojęcia prawne zdobyte w ten sposób mają 
naturę czysto formalną i stracić muszą wartość, jeżeli forma, do której 
się odnoszą, treść rozsadzi. Przy ogólnej jednak teoryi prawa prywa
tnego pojęcia kardynalne związane są Z podwalinami ustroju społecznego; 
mają więc wartość stałą o tyle, o ile wogóle przymiotnikiem tym zdo
bycze nauk traktujących o stosunkach ludzkich charakteryzować można. 
Rewolucye nie trafiają się codzień; modyfikacye szczegółów na teoryę 
tak pojęta nie mają wpływu i dadzą się nią objąć; czyż zresztą prawdy 
ekonomiczne inną mają naturę? Z tych tedy dwóch stron, które w ka
żdym stosunku prawnym wyróżnić można, forma, t. zn. kompleks dzia
łających w nim norm prawnych, musi zostać dla prawa rzeczą główną. 
W abstrakcyi od treści — o ile ona jest tylko abstrakcyą — nie może

*) Stammler 9. 165 n. Podobne zjawisko w krytyce literackiej i artystycznej: 
sztuka dla sztuki?

s) Por. wyrażenie „posesor1* na oznaczenie dzierżawcy, u naszego ludu „cesya 
gruntu*1 i t. p.

’) Definicja Iher. mogłaby mieć praktyczne znaczenie, gdyby ochrona prawa koń
czyła się z zgaśnięciem interesuj a tak nie jest.
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zd. n. nauka prawa iść za daleko; a podnieść należy, że nawet najdalej 
posunięta abstrakcya nie jest jeszcze wiarą, by każdy szczegół formy 
był wypływem logicznej konieczności, i nie traci z oczu realnego życia, 
choć jedną jego stronę zostawia na boku.

§ 1. Wykonanie prawa.
Jeżeli domowi memu przysługuje np. służebność widoku, i ani 

sąsiad czy dzierżyeiel gruntu służącego, ani nikt wogóle niczem mi wi
doku nie zasłania, owszem wszyscy objektywnie spełniają odpowiadajace 
mej służebności obowiązki, wówczas prawo moje nie tylko nie jest na- 
ruszonem, ale znajduje się w stanie wykonania bez względu aa to, czy 
w domu uprawnionym mieszkam, czy nie, czy kto> „imieniem1* togo 
domu i ile razy dziennie z okna wygląda. Nie można tu wprawdzie 
powiedzieć, iżbym ja  wykonywał swe prawo; ale stan istniejący jest 
stanem wykonania mego prawa, bo jest w zupełnej zgodzie i z prawem 
przedmiotowem i z mem uprawnieniem podmiotowem. Stan ten da się 
określić jako objektywnie poprawne zachowanie się tych wszystkich, do 
których zwracają się chroniące uprawnionego normy l)\ Można równie 
dobrze powiedzieć, że wszyscy związani zakazem (uczestnicy prawa) 
spełniają obowiązki, byleby się przytem jedynie objektywną stronę ich 
zachowania się miało na m yśli2). Nie ma wtedy mowy o używaniu 
prawa (usus juris); wobec tego jednak, że trzeciej możliwości niema, 
nie da się ów stan określić inaczej jak  mianem wykonania służebności 
po stronie uprawnionego. Nauka jest co- do tego punktu w zgodzie 
i w przypadkach tego rodzaju uznaje w trwaniu zgodnego z prawem 
stanu wykonanie prawa 3).

*) Kwestya norm wiążących uprawnionego (on musi zresztą szanować Wasność 
sąsiada) interesuje nas tu tylko o tyle, o ile w przestrzeganiu tych norm leży wykonanie 
cudzego prawa; zresztą ma ona tylko znaczenie dla terminologii. Czy zamach na grunt 
sąsiada poza granicą służebności wyklucza wykonanie tej służebności, czy nie, to kweaty.a 
nazwy, dla nas bez znaczenia; idzie tylko o to, że wtedy niema wykonania własności sąsiada.

2) Prawo zwraca się do woli, bo żąda lub wzbrania, pewnego zachowania się;
I idzi'e jednak o gwarancyę dla uprawnionego, o rezultat, nie o to, by zachowanie sio
I osób interesowanych wynikało z świadomości normy i chęci posłuszeństwa. - Zob. Tho.n:

Kechtsnorm u. subjektives Recht 1878 s. 96 nast.; Bierling: Juristische Prinzipienlehre 
I. 1894 8. 19 n.; Gierkę: Deutsch. Priv. r. s. 2.57. Tera więcej oczywiście w stosunku 
np. do rzeczy cudzej pytanie, kto jest jej właścicielem, nic mnie nie obchodzi.

3) Zob. w tym Względzie moją „Collision“ str. 68 nast., Randa s. 692. Przytoczyć 
tu należy również dziwaczny pogląd Schuppego str. 18 n., który i w tym razie mówi
o „Sachbeniitzung1*. Ostatecznie, skutkiem cierpliwości papieru każdemu słowu można 
podsunąć znaczenie zupełnie różne od znaczenia zwyczajnego, ale pozwoliwszy sobie na 
tę przyjemność trzeba starać się o to, by świat to uzna-ł; takie zaś arg.um.enta, jak 
np. że darowanie rzeczy "nie wyklucza Sachbeniitzung donatora, bo on cieszy się szczę
ściem obdarowanego (str. 24), chyba tylko w filozofii Schuppego mają -racyę bytu.
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Gdyby się tę terminologię przeniosło na własność, musianoby uznać 
wykonanie własności w takich przypadkach^ gdzie się go zazwyczaj nie 
przyjmuje. Jeżeli gospodaruję' w swoim majątku i mam w nim las, 
w którym gospodarstwa nie prowadzę i którego zupełnie nie używam, 
lub grunt wyczerpany, który na lat parę zostawię odłogiem, to oczy
wiście p r a w o  moje jest wykonane^ jeżeli w danej chwili nikt go nie 
narusza, olaoe z niego nie robię użytku, choć nie ma mowy o wyko- 
naniu go w znaczeniu g o s p o d a r c z e m 1). Dość, że stan istniejący 
odpowiada porządkowi prawnemu, a przez to i mojemu prawu, skoro 
otoczenie szanuje we mnię właściciela. Tej konsekwencyi atoli nauka 
w tym przypadku nie dopuszcza i stanu opisanego nie uważa za wykona
nie prawa. Do tego żąda się więcej: bym działając z prawa mego. ko
rzystał, bym go używał, by wola moja objawiła się praktycznie na 
zewnątrz w granicach tej sfery, w której obrębie prawo gwarantuje mi 
możność rozporządzania rzeczą 2).

Pomijamy już to, że „wykonaniu prawa11 przypisuje się trzecie jesz
cze znaczenie, skoro się do tej kategoryi wlicza dyspozycye prawne 
właściciela odnoszące się do przedmiotu własności: ustanowienie służe
bności, zastawu, ba nawet porzucenie lnb pozbycie rzeczy3). Pomijamy, 
bo tu wynikłe z braku dostatecznej analizy pomieszanie pojęć jest 
na pierwszy rzut oka widoczne. Własność dysponującego jest tu co naj
wyżej warunkiem, by akt wywołał zamierzone skutki; zresztą czynność 
taka nie ma z własnością nic wspólnego4), i jeżeli się chce zachować 
•ścisłość, można w tym razie mówić co najwyżej o zrobieniu użytku 
z „naturalnej wolności działania11 5). Przeoczenie tej różnicy timdno uspra

*) Wprawdzie w niektórych przypadkach tego rodzaju postępowanie może właśnie 
ze względów gospodarczych być wskazanem, a wtedy pojęcie wykonania prawa utarte 
w nauce ani prawu ani ekonomii nie odpowiada; przypuszczamy jedr.ak, żte tak nie jest.

2) Collision 1: cit., do tego Regelsberger Pand. § 54?; Randa str. 20'uw. 16. Zob. 
atoli trafne wywody Bekkera Reform s. 260 n.

3) To samo odnosi się do sprzedaży rzeczy przez zastawnika; por. Coli. str. 74 n., 
Randa s. 693.

4) Oświadczenie takie złożyć może równie dobrze i ten, kto właścicielem rzeczy 
nie jest, choć z jego oświadczenia nie wynikną skutki prawa rzeczowego} f a k t y c z n i e  
rozrządzać rzeczą wolno tylko właścicielowi. Te dwa objawy mają wobec prawa całkiem 
różne znaczenie. Nie interesuje nas tu kwestya, ozy i o ile takie oświadczenie nie wła
ściciela narusza prawa właściciela (Regelsberger Pand. s. 679 n.)', i pytanie w związku 
z tein zostające, czy i o ile wydzierżawienie cudzego gruntu może stanowić naruszenie 
posiadania. .Mylnie co do ostatniego punktu Randa s. 239 uw. 29 „auch in der Ver- 
pachtung liegt Besitzanmassung und drohende Storung“. Zapewne, ale idzie o ochronę 
possessoryjną przeciw naruszeniu w formie procesu possessoryjnego, nie o skargę wo- 
g  0‘1'e. tak że argumentacya R. stanowi pet. principii.

6) W społeczeństwie rzymskiem można i w tym razie mowie o używaniu prawa *
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wiedliwić, bo ekonomiczny punkt widzenia występujący zresztą wyraźnie 
w źródłach *), nie jest usprawiedliwieniem. Ale choć się tęgo błędu uni
knie, niemniej jednak terminu „wykonanie prawa “ używa się w nauce- 
w dwojakiem znaczeniu. Raz rozumie się przezeń stan wynikający dla 
uprawnionego stąd, że ci, do których skierowane są chroniące go normyf 
stosują się do nich objektywnie2), a wówczas działanie podmiotu w gra
nicach sfery zakreślonej mu jego prawem tworzy używanie prawa; 
drugi raz zapomina się o tej dystynkcyi, oba przypadki mieści się w je -  
dnem wyrażeniu i tylko przy używaniu mówi się o wykonaniu prawa 3)r 
ratując się w razie koniecznej potrzeby tem, że się z owego jednoli
tego wykonania za pomocą przymiotników przecież dwa odrębne poję
cia tworzy 4).

Można kwestye terminologiczne uważać za obojętne, choć w każdej 
nauce wskazaną jest rzeczą oznaczać jednem słowem stale jedno i to- 
samo pojęcie. Ale zaniedbanie przestaje być obojętnem, skoro się takiem- 
dwuznacznem słowem operuje przy konstrukcyi. Wtedy buduje się na 
lichych fundamentach, a błąd mści się na całej budowie. Jako dowód 
ż nauki o posiadaniu wystarczy przytoczyć pogląd Iher. na zewnętrzną 
stronę posiadania i konsekwencye, do których dojść musiał 5). Posiadanie 
rzeczy jest dla niego wykonaniem własności, a wykonanie własności to 
ekonomiczne używanie rzeczy. Więc: posiadanie zawisło od pilności- 
i staranności posiadacza; musi zgasnąć przez nieużywanie rzeczy, przez 
brak diligentiae6). Teorya ta przedstawia się dla Iher. jako konsekwen- 
cya natury rzeczy, musi więc bezwarunkowo być uzasadniona w źródłach; 
że jednak nawet w prawie cesarskiem zgoła nie ma uzasadnienia, to nie 
może zd. n. ulegać wątpliwości7).

jak tego dowodzi possessio libertatis: cf. Arndts: Gesamm. civilist. Schriften III. 229- 
Por. niżej wywód o prawach indywidualnych.

1. 38—40 D. de usufr. 7. 1. „si vendidero usum fructum... videor usum fruc- 
tum retinere, quia qui pretio fruitur, non minus habere intellegitur, quam qui princi- 
pali re utitur fruitur". W Rzymie jest to usprawiedliwione wobec porzuconego dziś 
■dogmatu, że użytkowania na trzeciego przenieść nie można.

2) Jest to objektywne wykonanie prawa podmiotowego, schodzące się z takiemże 
wykonaniem prawa przedmiotowego: żadne z tych praw nie doznaje naruszenia.

3) Konsekwencye z tego wyciąga n. p. Molitor: la possession 1851 s. 74, 500,. 
negując posiadanie przy służ. negatywnych, bo „elles... ne sont susceptibles de jouiasance. 
d’aucune especeu i „exercice materiel*4 nie jest możliwe. Zob. Endemann 1. c. s. 112.

4) Zob. np Randa str. 157 „aktuelle Ausubung1* =  używanie prawa.
5) Grund d. B. s. 210 nast.
6) Zob. przeciw temu Randa s. 45 n.
7) Jak zobaczymy, kwestya utraty posiadania zależy od prawa pozytywnego,, 

i wnioski, oparte na przepisach prawa pozytywnego w tym względzie, nie mają w żadnym, 
razie ogólnej i bezwzględnej ważności, jaką Ih. im przypisuje. Poza tem: a) 1. 47 D-
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Pomieszanie to, wywołane ciążeniem ku ekonomii, usunąć należy. 
Ogólniejszy termin wykonania prawa, jeżeli ma mieć jedno wszędzie 
znaczenie, musi obejmować cechy wspólne tym wszystkim — różnoro
dnym zresztą — przypadkom, w których go dotąd używano. Musi więc 
oznaczać stan, w którym konkretne zakazy i nakazy tworzące treść do
tyczącego prawa-.znajdują objektywnie posłuch u interesowanych, kiedy 
tego prawa nikt nie narusza: i ten stan rozumieć odtąd będziemy przez 
wykonanie praw a.; Skoro zaś podmiot korzysta z sytuacyi zagwaranto
wanej mu przez porządek prawny i stworzonej przez wykonanie jego 
prawa, wówczas mamy do czynienia z używaniem prawa.

Że kategorye używania i wykonania, w ten sposób odgraniczone, 
mają uprawnienie w całej dziedzinie prawa, przy wszystkich prawach 
podmiotowych, o tem pisałem już dawniej ł). Do tych wywodów odsy
łam, a uzupełnię je  tylko krótkim rysem odnoszącym się do t. zw. praw 
indywidualnych i praw dóbr niemateryalnych2),

Pojęcie praw indywidualnych (osobowości) uzyskało stosunkowo nie
dawno obywatelstwo w teoryi praw a3); dlatego też spornem jest jeszcze, 
które prawa do tej kategoryi wliczyć należy4). Idąc za Kohlerem5) za
liczamy tu przedewszystkiem prawa przysługujące we współczesnym 
ustroju społecznym osobie fizycznej jako takiej (in abstracto), więc 
chroniące je j życie, zdrowie, ciało, jej wolność osobistą, cześć, wreszcie 
wolność wszystkich funkcyi ducha i ciała, w szczególności wolność za

h. t. nabiera właściwego znaczenia dopiero przez zestawienie z 1. 3 § 13 D. h. t.; na
cisk spoczywa na słowach: „quamvis nemo alius invaserit“, bo ten punkt chciał uwydatnić 
Papinian, a z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że wyrzuciwszy rzecz np. za okno 
tracę posiadanie; 5) powołanie się na 1. 3 § 8, 1. 7, 1. 25 § 2 D. h. t. dowodzi zadużo, bo
i tego, że posiadacz wyzuty przez bezzwłoczne wniesienie skargi zatrzymuje posiadanie; 
c) 1. 37 § 1. D. de usurp. 41. 3. rozbiera jedynie pytanie, kiedy zachodzi vis (cf. Mei- 
scheider s. 337); d) co do „post tempus“ w 1. 13 pr. D. h. t. i „diuw w 1. 3 § 10 D. 
h. t. zob. Hirsch s. 324; n. (n. zd. przyjąć należy nawet, że w tyra konkretnym przy
padku utrata nastąpiła natychmiast) i 1. 25 § 1 D. h. t.; e) wreszcie w popsutej 1. 40 
§ 1 D. h. t. widocznem jest, że jurysta utilitas stara się sprowadzić do negligentia, 
a „a p is  c i possessionem“ odbiera temu ustępowi wszelkie znaczenie.

| |  Coli. str. 68 nast.
2) Indmdualrechte, Immaterialguterrechte. Przeciw terminologii byłoby niejedno 

do zarzucenia, ale kwestya ta zaprowadziłaby nas za daleko; trzymamy się więc terminów 
już używanych; cf. Zoll jun.: Nieuczciwa konkurencya 1897 str. 49.

3) Regelsberger Pand. I. s. 197, Gierke Deutsches Priv. r. s. 702 n.
4) Zob. z jednej strony Kohler Autorrecht (Jahrb. f. Dogm. t. 18) str. 123 n., 

z drugiej strony Gierke 1. c. s. 764 n., który t. zw. własność literacką i t. p. również 
do praw indywidualnych zalicza, i skutkiem tego musi w dalszym ciągu odróżniać 
„die yermogensrechtlichen Ausflusse14 i „den personęnrechtlichen Kernu prawa autor
skiego s. 812 n. Przeciw Gierkemu także Rosin w Krit. Yjahrschr. t. 39 s. 92.

B) 1. c., Recht des Markenschutzes (1885) str. 1 nast.
2
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robkowania Ł). Dalej należą tu prawa związane z konkretną osobą jako 
taką np. szlachectwo, stopień naukowy, tytuł wyrażający stanowisko 
hierarchiczne i t. p. 2). Trzecią wreszcie grupę stanowią prawa gwaran
tujące pewnej konkretnej osobie wyłączność ceeh i właściwości, które 
bądź ją  samą, bądź jej działalność w społeczeństwie charakteryzują i wy
odrębniają. Tu należy prawo do nazwiska3), herbu4), firm y5), znaku 
towarowego5), prawo do tytułu książki, dziennika czy przedsiębior
stw a7), prawo autora do tego, by przy publikacyi jego dzieło nie do
znało zmians), wreszcie ochrona przeciw nieuczciwej konkurencyi, o ile 
ma miejsce także poza granicami wymienionych poprzednio instytucyi B). 
Przegląd ten nie jest oczywiście wyczerpującym ,0); nie leży także w planie 
niniejszej pracy badać, czy i w jakim rozmiarze te prawa istnieją, czy 
i jakie mają znaczenie dla prawa prywatnego. Przypuszczając ich ist
nienie i charakter prawno-pry watny należy dać odpowiedź, czy tu także 
można mówić o wykonaniu i używaniu prawa. Stwierdzić przedewszyst- 
kiem trzeba, żó mimo nader głębokich różnic struktura tych praw przed
stawia wszędzie ten sam typ,- tak, że z tego punktu objęcie ich jednym 
terminem da się usprawiedliwić. Istotę prawa indywidualnego stanowi 
zawsze zakaz absolutny, broniący osoby, jej przymiotów i jej emanacyi 
przez to, że zakazuje innym naruszania życia, zdrowia, przywłaszczania 
sobie nazwiska i- t. p. Oczywiście kolizye między uprawnionymi są mo
żliwe, w trzeciej grupie nawet częste z powody natury faktów, wytwa
rzających konkretne uprawnienie. Zakaz chroniący prawo do nazwiska

1). Kohler 1. c., Gierke 1. c. str. 708 n. Tu należy również prawo autora do dys- 
pozycyi, czy jego dzieło ma być publikowane.

2) Gierke 1. c. str. 712. Nie tu jednak należą monopole handlowe i przemysłowe 
jak prawo propinacyi (Bannrechte); błędnie Gierke s. 715 n. Prawa te ograniczają 
w pewnych kierunkach wolność otoczenia, ale — w obecnym ustroju — mają chara
kter czysto majątkowy; choć wynikają z jus singulare, nie stanowią, p r z y m i o t u  
konkretnej osoby, mimo, iż. jej tylko korzyści zapewniają. Co do prawa polowania cf. 
Gierke s. 716.

3) Kohler: Markenschutz str. 5 n., Gierke 1. c. s. 717 n. Opet: Das Namensrecht 
der biirg. Gb. w Arch. f. civil. Pr. T. 87 str. 313 n.

*) Kohler 1. c. s. 18 n., Gierke s. 730.
5) Gierke s. 724 n.
6) Kohler: Markenschutz; Gierke s. 726 n., 744 n.
| |  „ Autorrecht § H.
8) „ 1. c., Gierke s. 792.
9). Zob. Zoll 1. cit. s. 9 n. Oczernianie przedsiębiorstwa narusza cześć i z tego 

powodu narusza prawo indywidualne; zauważyć jednak należy, że przeciwnicy tej kon
kurencyi w zapale walki zbyt często idą zadaleko, bo konkurencya mimo wszystkiego 
jest walką; cf, np. przypadek u Zolla str. 13 1. 4.

10) Cf. Gierke s. 704 uw. 8. Prawo testowania? Bekker Pand. I s. 50 n.
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nie dopisuje wobec osoby, która takie samo nazwisko nosie ma prawo1); 
skutkiem koliayi przestaje on być bezwzględnym podobnie jak zakaz 
chodzenia po cudzym gruncie w stosunku między współwłaścicielami, 
nie zmienia jednak przez to zasadniczej swej natury. Nie traci jej oczy
wiście i przez to, że zawiera w sobie ograniczenie lokalne (art. 20 kod. 
łiandl.),. skoro ono jest już samo elementem wyłączności. Otóż mając to 
-wszystko na oku uznać trzeba, że przy tych prawach używanie da się 
wszędzie oddzielić od wykonania. Oddzielenie takie nie zawgze ma pra
ktyczną doniosłość. Niema jej n. p. przy pierwszej i drugiej grupie praw 
indywidualnych*), ale wszędzie da się pomyśleć, i wykonanie polegające 
na poprawnem zachowaniu się trzecich ma obok używania zupełnie samo.- 
istny byt. Nieinaczej ma się rzecz i z prawami chroniącemi twórczość, 
czyli strzegącemi dóbr niemateryalnych 3)-Pojgeie dobra nięmateryalnego, 
służące tym prawom za podstawę, nie zostało; dotąd określone dostatecznie 
ściśle t. zn. w sposób taki, któryby wykluczał wszelkie wątpliwości*); 
stąd też pochodzą takie błędy jak  np, zaliezanie przedsiębiorstwa do tej 
kategoryi5). W  każdym jednak razie pewną jest rzeczą, że tu wliczyć 
należy prawo autorskie, prawo fia fotografii, prawo twórcy wynalazku, 
odkrycia lub ulepszenia, prawo do wąoru i modelu. Nie wdając się tu 
w bliższy ich rozbiór6) stwierdzić przecież można, że istotę ich prawną 
atanowi również zakaz absolutny, wykluczający trzecich od reprodukcyi 
dzieła, fotografii, wzoru, modelu, od korzystania z wynalazku’)* Więc

A) Opet 1. c. s. 396 „Einrede des eigenen Namenrechtsu, Kohler Markenschutz 
s. 131 n.

2) Nieużywanie nazwiska, do którego się ma prawo, może mieć znaczenie, jeżeli 
kto inny przy zmianie to nazwisko chce przybrać.

8) Kohler Autorrecht 1. c., inaczej Gierkę s. 748 n.
'■ *) Gierke 1. c. s. 763 n., ale także str. 272 n.
; 5) . „ s. 272, Zoll 1. c. str. 106 n. Prawo do „klienteli“, o ile egzystuje, jest 

prawem indywidua!nem: nikomu nie wolno a) przywłaszczać sobie cech charakteryzu
jących moją działalność zarobkową; b) uwłaczać mej czci. Punkt ciężkości od a) i b) 
leży w tem, by praktyka pojęła związek przyczynowy, zachodzący między naruszeniem 
a lucruin cessans i by z swobody koniecznej przy ocenie straty należycie korzystała. To 
wystarczy bez konstrukcyi odrębnego prawa na klienteli, które jest zupełnie pozbawione 
treści, a stanowi tylko ustępstwo dla plastyki, żądającej przedmiotu prawa (trafnie 
Gierke s. 258: „Beziehungsgegenstand des Rechtstt).

6) Zob. także niżej przy nauce o posiadaniu tych praw.
7) Kohler 1. c. str. 6 n. polemizując z teoryą Gerbera wywodzi, że prawo autor

skie nie jest skutkiem i refleksem zakazów, owszem prawem pozytywnem twórcy, uza- 
sadnionem jego produkcyą, i wyższem od własności, bo mniej narażonem na zarzuty 
a la Proudhon. To wszystko prawda; jednak z punktu widzenia prawa zakazy chroniące 
tworzą prius, a korzystna sytuacya autora posterius, bo tylko pierwsze są elemen
tem furmy.

2*
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i tu obok wykonania prawa, obok tego stanu, kiedy uprawnionemu- 
nikt nie daje powodu do skargi, odrębny i samoistny byt ma używanie1 
prawa, kiedy do owego minimum przyłączą się czynność uprawnionego.

Zjawisko, oznaczone tu mianem używania prawa, nie ma znacze
nia uniwersalnego przy wszystkich rodzajach uprawnień. Poza zasadą: 
qui suo iure utitur, neminem laedit, która zresztą podlega ograniczeniom 
subjektywnym *), skoro prawo zabroni szykany *), ma zresztą usus iuris,.
o ile nam wiadomo, doniosłość w tych tylko przypadkach, gdzie nieu
żywanie przez dłuższy czas pociąga za sobą utratę praw a3). Zachodzi' 
to, jak wiemy, przy niektórych słuźebnościach oraz niektórych prawach 
indywidualnych, tudzież niemal przy wszystkich prawach dóbr niema- 
teryalnych 4). Przy słuźebnościach gwarantujących uprawnionemu mo
żność przedsiębrania pewnych — w zasadzie niedozwolonych — czyn
ności w cudzej sferze (seryitutes faciendi) stan wykonania prawa istnieje; 
bezwątpienia, skoro np. nikt użytkowcy w uti frui nie przeszkadza, 
lub nikt właścicielowi praedii dominantis nie broni przejścia przez grunt 
obciążony. Choć jednak stan wykonania istnieje, prawo gaśnie non usu, 
jeżeli się z niego przez pewien czas nie korzysta6). Można to określić- 
także w ten sposób, że tu poprawne zachowanie się trzecich w stosunku 
do pewnej rzeczy liczy się przedewszystkiem na rachunek właściciela, 
że więc wykonanie grawituje ku wykonaniu własności, o ile np. użyt— 
kowca używaniem nie sprostuje kierunku i nie odświeży etykiety. Przy 
tem sformułowaniu pamiętać jednak trzeba, że bądź co bądź ma się do

*) Objektywne zdają się mieścić w t. zw. prawie sąsiedzkiem; tu jednak przy 
należy tem pojmowaniu rzeczy zachodzi raczej rozszerzenie obustronnego zakresu, bo na
czelna zasadą jest nie dowolne używanie swej rzeczy, lecz nie naruszanie cudzego prawa.

2) Czy w pr. rz. istnieje taki ogólny zakaz, jest dotąd sporne: Regelsberger 
Pand. I s. 280 uw. 8, Gierke D. Priv. r. I s. 820 uw. 7. Co do pr. austr. cf. Pfaff: 
Zur Lehre v. Schadenersatz 1880 s. 39 n., Steinbach: Granda, d. heut. R. ub. d. 
Eraatz 1888 a. 6 n. Cf. §§ 226, 826 kod. niem. (inaczej pierwszy projekt: Motive I. 274).

8) Mówi się o przeniesieniu wykonania (Ubertrag. d. Ausiib.) przy prawach, których 
rzekomo nie można przenieść co do substancyi. Tu zachodzi jednak tylko przeniesienie 
prawa (Rechtanachfolge) w granicach zasady: nemo plus iuria: Regelab. Pand. s. 442.

4) Nie przy prawie na fotografii. Zbliżone przypadki: a) § 256 au8tr. ord. egzek. 
z 27 maja 1896 L. 79 D. u. p. normujący zgaśnięcie nabytego w drodze egzekucyi 
prawa zaatawu na ruchomościach (że aprzedaż nie jeat wykonaniem pr. zastawu cf. 
także Demeliua: daa Pfdr. an bewegl. Sachen I 1897 a. 88); b) przepadek kwoty zło
żonej w depozycie na zaapokojenie długu (wierzyciel nie robi przez dłuższy czas użytku 
z swego prawa).

6) Co do pr. rz. zob. Windsch. Pand. § 216 lit. a. L. 12 ąuemadm. sery. 8. 6 
(aqua sua aponte perfluxit) odnosi się do wyjątkowego położenia gruntów, wskutek któ
rego serv. faciendi nabiera natury serv. habendi. Por. §§ 901, 1029 k. niem. i do tego 
Kohler w Arch. f. eivil. Pr. t. 87 str. 296 n.



-czynienia tylko z przepisem pozytywnym. Wszelkie powoływanie się na 
naturę rzeczy, by wytłómaczyć np. różnicę zachodzącą w tym punkcie 
między służebnością przechodu a służebnością balkonu czy widoku, uwa- 
jźamy za rzecz z gruntu błędną; a wywodów tego rodzaju, opartych na 
zapoznaniu różnicy między wykonaniem a używaniem prawa, nie brak 
w literaturze. Tu zaliczamy np. uzasadnienie W achtera1), że służebności 
stałe (liabendi i proliibendi) wykonywają się same; dalej wywody Burek- 
h a rd a2) na temat, dlaczego jedne służebności dają prawo do op. n. nuntia- 
tio, inne nie 3). B. wyjaśnia, że seryitutes continuae są z posiadaniem gruntu 
rpanującego nierozłącznie związane, że stan odpowiedni służebności takiej 
przedstawia się jako posiadany już przez posiadanie praedii dominantis, 
a  zarazem zewnętrznie jako pewien stan praedii dominantis, bo dom 
z pewnem światłem i widokiem jest już na zewnątrz inny, jak  ten sam 
dom bez tego stanu, podczas gdy przy domu z służebnością drogi w sta
nie zewnętrznym zgoła rozpoznać nie można tego wkroczenia w inną 
sferę. Takie dedukcye4) muszą dyskredytować kierunek dogmatyczny, 
-a wartości ich dowodzi chyba dostatecznie okoliczność, że ścieżka prowa
dząca do furtki na praed. domin, i odgrodzona płotami jest w stosunku 
do prawa przechodu zupełnie tem samem, czem niezasłanianie widoku 
w stosunku do servitus prospectus. Skonstatować należy, że zakazy chro
niące mają przy różnych służebnościach różną treść, a dalej stwierdzić 
"to tylko, że przy pewnych służebnościach skutkiem pozytywnego prze
pisu prawa rzymskiego, a za niem i innych praw, trzeba używania, by 
nie stracić prawa b). Podobne znaczenie ma używanie prawa przy prawie 
d o  firmy 6), do znaku towarowego7), przy prawie autorskiem8), prawie 
do  wzoru9), prawie twórcy wynalazku10). Zresztą usus iuris niema dla 
prawa znaczenia11).
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ł) Pand. II. s. 264.
W koment. Gliicka ser. ksiąg 39 i 4:0, cześć I str. 70- n.

8) Zob. także Kanda s. 772 n.
*) Wynikające tylko z plastyki: cf. „cum in suo habitu possessus est“ w 1. 

12 D. cit.
5) Dociekanie historyczne, dlaczego tak jest, wyjątkowo tylko doprowadzi do 

^rezultatu; uzasadnienie dogmaty czno-filozoficzne zupełnie nie ma racyi bytu.
G) arfc. 25, 27 kod. handl.
7) K. Ges. z 12 maja 1894 § 9 ust. 1 1. 2.
8) Gierke 1. c. s. 825 uw. 20, § 20 ust. austr. z 26 grudnia 1895 L. 197 D. u. p.
Ij Gierke s. 840 uw. 49.
,0) t. zw. cofnięcie patentu: Gierke s. 887 uw. 22, § 27 ust. austr. z 11 stycznia 

1897 L. 30 D. u. p.
ll) O używaniu jako pozytywnym warunku o c h r o n y  possessoryjnej będzie mowa 

jprzy nauce o posiadaniu praw.
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Kategórya natomiast wykonania prawa ma znaczenie zupełnie 
ogólne, ona bowiem stanowi podstawę pojęcia posiadania.

§ 2. Wykonanie własności a posiadanie rzeczy.

I., Wykonanie własności w określonem poprzednio znaczeniu, t. j-  
ten stan, w którym nikt nie narusza chroniących właściciela norm pra
wnych, stanowi zd. n. jedyny możliwy punkt wyjścia dla nauki o po
siadaniu. Gdybyśmy wykonanie prawa pojmowali zgodnie z Utartym, 
w literaturze poglądem, wówczas stawiając tezę, że posiadanie rzeczy 
jest zawsze wykonaniem własności, choć wykonanie własności mieści * 
w sobie i przypadki, gdzie posiadanie jest wykluczone1), nie stawałoby 
się w sprzeczności z całą niemal nauką; owszem możtiaby się powołać? 
na to, że mało która opinia jest tak rozpowszechniona, jak przekonanie,- 
że między posiadaniem rzeczy a wykonaniem własności nader ścisły 
zachodzi związek. Od Savigny’ego począwszy2) niema prawie autora,, 
któryby tej myśli z gruntu był przeciwny 3), choć zresztą stopień uznania 
jest różny. U jednych teza, że posiadanie jest wykonaniem własności, 
stanowi wprost podstawę konstrukcyi: tak już u Thibauta 4) a przede- 
wszystkiem u Iheringa6), przyczem nie brak oczywiście i odpowiedniej' 
paremii z źródeł6); inni nie przypisują temu określeniu tak wielkiego- 
znaczenia, ale przynajmniej prawdziwości jego nie kwestyonują 7); inni. 
wreszcie występują wprawdzie z zarzutami, ale kierują je  tylko przeciw 
formie, w której ta myśl została wyrażona, lub przeciw wnioskom, które 
z tej formy „możnaby11 wyprowadzić, nie przeciw samej m yśli8). Poj
mując jednak wykonanie prawa całkiem odmiennie nie możemy niestety

1) np. właściciel niszczy rzecz: Bruns : Besitz s. 81, Windscheid Pand. I- 
§ 149 uw. 5.

2) str. 27, 192: „der wahre B. besteht in der Ausiibung des Eigentumsw.
8) Wyjątek stańowią, o ile nam wiadomo, tylko Bekker i Stintzing.
4) System des Pand. r. 8 A. § 204.
B) Grund d. B. s. 155, 179 n. (inaczej w Besitzwille s. 26, 329, gdzie posiadanie 

jest tylko warunkiem — die Voraussetzung — do uti, frui, consumere; por. także 
Jahrb. f. Dogm. t. 32 s. 43 n.)..Tu należy także: Hauser: Stellvertretung im B. 1870 
s. 13; Krasnopolski w Griinh. Ztschr. t. 13 s. 678 n.; Piniński I s. 28; Strolial s. 78 n.

6) Fes tu s s. v. possessio: possessio est usus ąuidam agri aut aedificii; 1. 115 D. 
V. S.; cf. Klein s. 469 n.

') n. p. Arndts Civil. Sclir. I s. 279, WSchter Pand. II s. 3*2, Ch. Appleton De la 
possession 1871 str. 187, 218 (exercice du droit de propriet ,̂; cf. Meischeider s. 179 n.

8) Por. Ihering Besitzwille 1. c. Tu należy Bruns 1. c., Windscheid 1. c., Randa
str. 20 uw. 16, Vermond str. 7. Cf. także Scheurl 1. c. str. 15 n., który uważając wyko
nanie za termin niewłaściwy oznacza posiad. jako „Yerwirklichung, Erscheinung des.
Eigentums**.
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powołać się na ową wyjątkową niemal zgodność. Zadaniem naszem bę
dzie raczej wykazać przedewszystkiem, że posiadanie nie zawisło od 
używania własności t. j. korzystania z rzeczy, ż e  owszem istnieje i bez 
niego, że wreszcie, cboó używanie stanowi regułę, to przecież teorya tych 
wypadków, kiedy reguła nie dopisuje, nie może wypuścić z rachunku,, 
i tylko to, co wszystkim przypadkom jest wspólne, t. j. wykonanie wła
sności w określonem tu znaczeniu, uznać może za istotne kryteryum 
posiadania.

Polemika z poglądami opartymi na ekonomicznem tle posiadania, 
jest, jak  to już nieraz zauważono, bardzo łatwa. Bierze się podane okre
ślenie (normalny stan rzeczy Iher , służenie Pin. i t. p.), przykłada się. 
je  do codziennych przypadków — i pokazuje się, że określenie nie wy
starcza 1). To, co z definicyi zostaje, da się nazwać tylko wykonaniem 
własności w naszem znaczeniu. Dla wskazania, gdzie leżą zasadnicze 
błędy tego kierunku, pozwolimy sobie słów parę poświęcić definicyi Stro- 
ha la2), który również jest zasadniczym przeciwnikiem władztwa. S. poj-j 
muje posiadanie jako stan poczynający się wykonaniem treści własności! 
obliczonem na dłuższe trwanie, stan, którego stały pierwiastek tworzy] 
ciągłe istnienie pewnego stanu rzeczy, dającego się mimo wszelkich 
zmian pogodzić z widokiem (Aussicht), że będzie się w dalszym ciągul 
odbywało rozpoczęte wykonywanie treści własności. Definicya dowodzi, 
bezsprzecznie ogromnej staranności, posuniętej nawet zadaleko, bo kto 
zanadto szczegółowo określa, ten określa źle. Mimo tego grzeszy 
w dwóch nader ważnych punktach. Przedewszystkiem wciąga S. akt 
nabycia posiadania8) w definicyę. Już z logicznych względów nie jest 
rzeczą konieczną podkreślać, że pos:adania niema, póki się nie zaczęło 
t. zn. póki go niema; a błąd ten ma skutki nierównie donioślejsze, 
bo prowadzi do przeceniania znaczenia aktu nabycia w naucę^n. stanie 
posiadania *). Stąd wynika bezpośrednio błąd drugi. Stan posiadania trzeba 
koniecznie związać w jakiś sposób z wykonaniem własności (używaniem 
rzeczy), tymczasem posiadanie, jak  sam S. przyznaje, trwa bez używa
nia 5). Ten stan rzeczy da się jednak pogodzić z nadzieją używania: 
tego chwyta się S. i przez to wprowadza używanie rzeczy w relacyę 
z trwaniem posiadania. Zapytać jednak należy, czy ta nadzieja''istnieje 
objektywnie, skoro właściciel, który sam grunt uprawia, jest śmiertelnie

-1) Zob. zam. wszystkich Randa s. i i  n., 59 n., Zoll w Griinh. Ztsoh. t. 13 s. 256.
•) s. 126.
s) Że ten akt nałfycia nie musi być wykonaniem treści własności (usus), zob. 

.Randa s. 66.
4) Zob. Brinz w Krit. Vjahrsch. t. 20. s. 156, 1,57.
5) s. 110 n.
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chory ? czy ten widok jest uzasadniony, jeżeli w pewnej okolicy panują 
rozruchy „patryotyczne“ i nikt nie jest pewnym życia i całych okien ? 
A z drugiej strony, licząc się z pomocą prawną państwa, czyż w razie 
wyzucia z posiadania nie ma się objektywnie uzasadnionej perspektywy, 
źe się posiadanie odzyska i że się rzeczy używać będzie mogło? czy stojąc 
przed wystawą sklepową i mając potrzebną kwotę w kieszeni nie jestem 
pewny, że za chwilę upatrzony towar z sobą zabiorę? To zarzuty dya- 
lektyczne; ale formuła Str. do nich wyzywa. Stan posiadauia zależy od 
tego, czy otoczenie zachowuje się poprawnie; to jest ten trwały pierwia
stek, którego S. szukał. Póki tak jest, mogę mieć także i nadzieję uży
wania rzeczy; w danej chwili jednak egzystuje tylko wykonanie własno
ści na moją rzecz. By stan ten scharakteryzować, nie można przerzucać 
punktu ciężkości na przyszłość; trzeba uchwycić istotne znamiona tego, 
co istnieje, bo teraźniejszości przyszłością nikt określić nie zdoła1).

I co do tych autorów, którzy hołdując teoryi zmodyfikowanego 
władztwa nie zgadzają się na oznaczenie posiadania jako stanu i skut
kiem tego zestawienie posiadania z wykonaniem własności (w znaczeniu 
używania) przyjmują tylko z zastrzeżeniami, nietrudno wykazać, że 
zastrzeżenia są zbyteczne, skoro się wykonanie własności pojmuje na
leżycie, źe z drugiej strony ich określenia nie obejmują istoty rzeczy. 
Z tego władztwa faktycznego zostaje w konkretnych przypadkach 
tylko nazwa, jak  to już tyle razy powiedziano; a jeżeli się w jego 
miejsce podstawi możność, n. p. taką możność faktycznego rozrządza
nia, której zrealizowaniu według wszelkiego prawdopodobieństwa nie 
stanie w drodze żadna obca przemoc2), wówczas popada się w błąd 
wytknięty już poprzednio Strohalowi3). Randa ma racyę mówiąc, źe 
nic nie jest pewne, ale z drugiej strony wszystko jest prawdopodobne, 
i eskontowanie przyszłości nigdy nie da dostatecznego rezultatu. Nie

') Niesłuszne są zarzuty czynione Strohalowi z powodu, iż on stały element 
posiadania widzi w objawach tylko wyjątkowo się trafiających: n. p. Kniep Vacua pos
sessio I s. 177. Żaden objaw nie powinien zostać poza obrębem definicyi, a o to tylko 
chodzi, by wspólny wszystkim przypadkom element dostrzedz i sformułować.

I) Randa str. 3, 20.
s) Zob. przeciw „możności” Stintzing Besitz I s. 52 n., Zur Besitzlehre s. 2 n. 

Przypuśćmy, że w pewnej gminie odludnej poszanowanie praw cudzych jest posunięte 
do tego stopnia, iż kosztowności zostawionych . przy drodze publicznej jak w znanej 
legendzie o królu Haraldzie, nikt nie podniesie. Oświadczenie właściciela, iż taki klejnot 
mi odstępuje, nie da mi posiadania, bo jego nabycie i utrata zależą przede wszystkiem 
od prawa pozytywnego, a pomiędzy tymi faktami istnieje w licznych przypadkach tylko 
wykonanie własności. Jeżeliby posiadanie zawisło od prawdopodobieństwa, to w razie 
naruszenia stwierdzonemby było, że nie było „wszelkiego prawdopodobieństwa “, więc 
okazałoby się, źe nie było posiadania.
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zyska się też nie, powołując się na doświadczenie życia, bo ono jest 
ty lko  frazesem w zastosowaniu do konkretnego przypadku, a zresztą 
przez takie odwołanie się nauka rezygnuje, uchyla się od swego zada
nia, składając wszystko w ręce sędziego 1). Tymczasem przy rozstrzy
gnięciu pytania, czy podmiot nabył lub utracił posiadanie, t. zn. przy 
praktycznem stosowaniu prawa pozytywnego, niejednokrotnie wszystko 
zależeć będzie od quaestio facti; ale istnieje minimum wszystkim pra
wom pozytywnym wspólne, bez którego niema posiadania, a tem mi
nimum jest wykonanie własności na rzecz posiadacza. To też i zwolen
nicy władztwa to uznają. Jeżeli się powie, że władztwo sięga tak daleko, 
jak  daleko naszą wolę faktycznie szanują2), to prócz błędnego wciągnię
cia naszej woli, która jest tylko fikcyą i na zachowanie się trzecich 
zgoła nie wpływa3), formuła zresztą jest zupełnie trafna, ale to, co 
określa, nie je3t władztwem w zwyczajnem słowa tego znaczeniu. Słowa 
tego używa się tylko pod naciskiem plastyki, która każe wykonstruować 
•czynną rolę posiadacza w stosunku do rzeczy. Stąd też pochodzi nauka
0 modyfikacyi pojęcia posiadania przez prawo pozytywne, na karb któ
rego kładzie się to wszystko, co w władztwie nie jest władztwem; nauka 
zupełnie błędna, oparta znów na dwuznacznym terminie tj. na t. zw. 
naturalnem pojęciu posiadania.

Zanim jednak to tego przejdziemy, należy nasz własny pogląd, 
którego rezultatami mimowoli już teraz się operuje, bliżej przedstawić
1 uzasadnić. W  tym celu trzeba najpierw postawić należycie pytania.

II. Nauka posiadania zrobiła ogromny krok naprzód, kiedy jasno 
i wyraźnie odróżniono fakt (possessio) od związanych z nim skutków / 
prawnych (ius possessionis)4). Jest pewne zjawisko, z którem łączą się 1 
pewne skutk i; skutki i przyczynę osobno badać należy. Na tem jednak 
nie koniec rozdzielania pytań. Przy innych stosunkach prawnych to 
rozróżnienie zupełnie wystarcza. Przy użytkowaniu podaje się najpierw 
jego istotne cechy, określa się prawo in abstracto, a potem bada się, 
czego potrzeba, by ono zaczęło istnieć jako konkretne prawo oznaczo
nego podmiotu, lub przestało być takiem konkretnem prawem. Fakt 
nabycia, skoro r a z  n a s t ą p i ł ,  wywołuje skutki od tego faktu — przy 
badaniu pojęciowem — zupełnie niezależne; można o skutkach t. zn.
o prawie użytkowania mówić in abstracto, zapominając o tem, czego in

*) Odnosi się to także do „socialer Gewaltbegriff“ Goldschmidta (Studien zum 
Besitzrecht 1888 str. 2 n.); por. Endemann Einfuhr. II. 1. s. 97 n. „das social ausge- 
;pragte Gewaltverhaltnisu.

ii Randa str. 40.
8j Por. na razie Strohal s. 63.
*) Bekker Besitz s. 33 n., 243 n., 335 n., 362., Strohal s. 119 n.



concreto potrzeba, aby zaczęło istnieć, t. zn. o warunkach nabycia, które 
się znów zupełnie osobno rozpatruje. Inaczej mówiąc fakt jest jednora
zowy, skutki od niego dadzą się oderwać; tymczasem przy posiadaniu 
fakt wywołuje skutki prawne tylko o tyle, o He i s t n i e j e  w krytycznej 
chwili. By istniały skutki, fakt musi powstać i trwać; nie dość więc od
dzielić go od skutków, lecz trzeba nadto co do niego odróżnić powstanie 
i koniec od tego, co trwa. Trzy tedy są pytania, na które konstrukeya 
posiadania musi dać odpowiedź. Co do faktu, a raczej stanu faktycznego 
podać trzeba, jaka jest jego istota in abstracto, a następnie, jakie są jego 
punkta graniczne, czyli w jaki sposób stan posiadania staje się posia
daniem konkretnem, przyczepia się do podmiotu. Skoro prawo z tyra 
stanem łączy skutki prawne, przeto jasną jest rzeczą, iż musi dla swej 
sfery oznaczyć jego pu-nkta graniczne, w których i za pomocą których 
on się łączy z oznaczonym podmiotem; z natury więc rzeczy wynika, 
iż kwestye nabycia i utraty posiadania najbardziej poddane są działaniu, 
prawa pozytywnego1). Przechodząc zatem  do trzeciego pytania zadaniem 
nauki będzie wskazać, jak  prawa pozytywne nabycie i utratę posiadania 
unormowały, jakie skutki i dlaczego związały ze stanem posiadania.

Sprawa należytego postawienia pytań nie jest nową. Poruszył ją 
Bekker*), zupełnie trafnie pojął Strohal3); mimo tego jednak stan 
rzeczy nie da się nazwać zadawalniającym, bo nie tylko że istoty stanu 
posiadania nie wykryto, ale nadto wciągnięto w dyskusyę pytanie, czy 
posiadanie jest prawem podmiotowem4). Zauważono już nieraz zupełnie^ 
trafnie, że przy tein pytaniu rozstrzyga nie natura posiadania, ale poję
cie prawa podmiotowego; to ostatnie można zupełnie dobrze określić- 
w ten sposób, że i posiadanie (chronione tylko przeciw samowoli) tam 
się zmieści. Terminologia taka nie będzie może idealną, ale nie będzie- 
nieszczęściem, byleby się nie zapominało o tem, że z jednej strony sto
sunek faktu do skutków, a z drugiej jakość tych skutków jest odmienna 
przy „prawie posiadania", niż przy innych prawach 6). Jeżeli się jednak

*) Uznaje to co do utraty Goldschmidt 1. c. s. 22. Co do nabycia posiadania 
zob. np. Randa str. 9. Dla uniknięcia nieporozumień dodajemy, że podstawą naszych, 
wywodów .jest zawsze porządek prawny społeczeństw cywilizowanych. Tu wszędzie 
cechy stanu posiadania zostają te same, zachodzą natomiast zmiany co do sposobu na
bycia (ochrona t. zw. dzierżenia) i utraty. Zresztą uznać trzeba, że abstrakcyjnie da sie 
pomyśleć i taki system prawny, który mianem posiadania oznaczy taki stan, iż go wy
konaniem własnosci nazwać nie będzie można; na razie jednak systemu takiego nie znamy: 
Ćf. Pernice Ztschr. f. Handelsr. t. 22 str. 429 n.

a) Bes. str. 148 n. 8) str. 122 n.
*) Tak zwłaszcza Bekker Bes. str. 232.
5) Kanda str. 104 n. Nie można natomiast bez] popełnienia pet. princ. powoły

wać sie na to, że posiadanie zawiera tylko posse, a prawo także licere (Randa s. 110).
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idzie w odwrotnym kierunku, t. zn. jeżeli się stara posiadanie umieścić* 
w pojęciu prawa subjektywnego, określonem syntetycznie według innych 
praw 1), wówczas niepodobna prawie uniknąć przeceniania faktu naby
cia — a do tego i tak plastyka rzymska aż zanadto przysposabia. Tra
ktuje się istnienie s t a n u  posiadania jako jeden ze s k u t k ó w  faktu 
nabyeia2), a prze-« to utrudnia się przystęp do istotnych cech tego 
stanu. A przecież faktem jest bezsprzecznie, że rzeczy, którą posiadamT 
nikt inny nie zabiera dla siebie, że na moją korzyść istnieje stan wyłą
czenia innych od rzeczy8). To jest fakt trwały czy stan faktyczny - 
że nie jest widzialny4), to prawda, ale czyż przez to przestaje być fa
ktem? czy w świecie pojęć prawnych nie. da się jasno i dokładnie ozna
czyć? Rozumiemy, że ten fakt nie jest res facti w oczach rzymskiego 
jurysty, ale dzisiejszej teoryi niewolno go nieuznawać nawet tam, gdzie 
go tylko przez cofnięcie się aż do faktu nabycia odnieść można do pe
wnego podmiotu.

Teorya też uznaje przeważnie faktyczny podkład stanu posiadania, 
nie przeciwstawia go jednak dość ostro faktowi nabycia. Wspomniano już
0 niekorzystnych konsekwencyach tego zaniedbaniaB); tu wypada nan> 
jeszcze rozprawić się z poglądem, który uważająe w zasadzie posiadanie 
za realne władztwo, przypadki, gdzie ono zbyt mało wpada w oczyr 
tłómaczy zmianą naturalnego pojęcia posiadania przez prawo pozytywne.

Uznajemy najzupełniej, że od „naturalnego1* pojęcia posiadania 
wyjść należy 6), a potem dopiero zejść do prawa pozytywnego i ochrony. 
Pytanie jednak, co znaczy w tern zestawieniu słowo „naturalny11. Z na
szego punktu widzenia odpowiedzieć łatwo. Skoro się przez porówna
nie pozytywnych praw doszło do przekonania, że z jednej strony

Właściciel, który rzecz sprzedał i przed oddaniem ją dolose zniszczył, odpowiada za toj; 
posiadacz mając ochronę ma za sobą i dla siebie mur norm prawnych, a więcej nie 
daje mu żadne prawo podmiotowe.

1) Cf. Pfersche: Ósterr. Sachem-. I. 1893 s. 66.
*) Bekker 1. c. Przeciw temu "błędowi, jak się zdaje, występuje Liebe: Der Be- 

sitz ais Recht in thesi 1876 s. 5, mówiąc, że niema nabycia, a istnieje tylko początek 
posiadania.

3) Ausschlusszu8tand według Stintzinga (Besitz str. 15). Formuła jest doskonała 
(prz. także s. 54;, Zur Besitzlehre s. 15); wartość jej zmniejsza jednak następujące bezpo
średnio potem „wyjaśnienie": „Naturalis possessor ist demnach derjenige, ohne desseni 
Willen eine eigenmachtige (?) Behandlung der Sache mit einem Angriff auf seine Person* 
x>£er auf den (Civil- und Natural) besitz an seinen Sachen yerbunden sein mussu. 
(śervus fugitivus? saltus aestivi?). Błędnie też żąda St. do stworzenia tego stanu „Ban- 
nung des W i l l e n s  der Uingebung4*; zob. Holder w Krit. Vjschr. t. 34 s. 255.

4) Bekker 1. c. „Greifbarkeit"; Pfersche s. 117.
8) str. 34*2.
6) Tak już Kierulff s. 344 uw.
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•wszystkie przypadki posiadania mieszczą się w granicach wykonania 
własności, a z drugiej strony samo to wykonanie stanowi niekiedy 
■całą faktyczną podstawę posiadania1), wówczas pomijając normy po
zytywne odnoszące się do posiadania zwraca się wyłączną uwagę na 
moment wspólny, na wykonanie własności, przyczem jednak nie spu
szcza się z oka tła, t. zn. porządku prawnego, opartego na własno
ści indywidualnej, wspólnego społeczeństwom cywilizowanym. W ynika 
stąd, źe ta naturalność posiadania jest tylko względna: nie obejmuje 
•czasów pierwotnych, tak niedokładnie zresztą znanych, kiedy różnica 
posiadania i własności jeszcze się nie wytworzyła2), nie odnosi się 
także do ustroju przyszłości, jeżeli i kiedy własność prywatna przesta
nie być podwaliną porządku społecznego. Przypuszcza ona zawsze stan, 
w  którym rzeczy istniejące i powstające należą w zasadzie do pe

*) Uzasadnienie pod III.
2) Dociekania nad tym stanem należą do socyologii i prawa porównawczego; 

"wobec tego jednak, że w ostatnich czasach romanistyka, zwłaszcza francuska, i tymi 
kierunkami się posługuje (np. Bourcart w Introduct. histor. au droit prive Muirheada 
1889, Jobbe-Duval w Etudes sur 1’histoire de la procódure civile I, 1896), pozwolimy 
sobie uczynić parę uwag. Przedewszystkiem podnieść należy, że ĵstan wyłącznego de 
facto używania rzeczy, wyłącznej eksploatacyi, to nie posiadanie ani własność w tem 
znaczeniu, jakie prawo (a dziś i język popularny) z tymi wyrazami łączy; aby powstał 
instytut prawny,  musi do tego faktu przystąpić uznanie ze strony otoczenia, musi się 
wyrobić przekonanie, że nikomu — prócz uprawnionego — nie wolno się mieszać do 
tej rzeczy (Dargun: Urspr. u. Entwickl. gesch. d. Eigent. S. A. str. 54, 107). Tu do
piero można postawić pytanie, co powstało pierwej: posiadanie czy własność? przed 
-odpowiedzią jednak trzeba koniecznie zauważyć, źe posiadanie w dzisiejszem słowa tego 
znaczeniu jest kontrastem własności. Jeżeli więc to pierwotne uznanie odnosiło się tylko 
■do j e d n e g o  rodzaju faktu czy stanu, nie można tego rodzaju nazwać posiadaniem 
(por. Schuppe 1. c.). Choćby uznanie to zawisłem było od zdolności posiadacza do obro
nienia się (Behauptenkonnen: Dargun s. 97 n:), choćby warunkiem jego była ciągła 
obecność podmiotu na gruncie, to przecież, póki obok tego prawa nie istnieje inne, nie
ma posiadania, choć treść tego prawa odpowiada dzisiejszej ochronie possesoryjnej. 
■Owszem, to własność, nieskończenie ułomna, ale własność, póki przeciw niej nie stoi 
posiadanie (Brinz Pand. 2. A. I. s. 496 n.). Ten objaw zaś następuje n. zd. dużo później, 

bo dopiero wtedy, kiedy władza odpowiednio się wzmocni i kiedy wytworzy się przeko
nanie, źe porządku istniejącego s a m o w o l n i e  naruszać nie wolno (pokój: cf. Pernice 
Ztschr. d. Sav. St. R. A. t. 17 str. 194 n.). C Dziś, kiedy pojęcie posiadania jest już 
znane, można głosować za dopuszczalnością exco dominii w sporze possessoryjnym; 
-ale w rozwoju historycznym to pojęcie wytwarza się dopiero z chwilą, kiedy posia
dacz ma ochronę i przeciw właścicielowi. Przedtem można mówić co najwyżej o uła
twieniu dowodu własności, ale ten stan, który praktycznie możę.. zastępować własność, 
nie jest instytutem prawnym, póki nie ma ochrony jako taki, t. zn. póki jego ostrze 
nie zwróci się wprost i bezpośrednio przeciw właścicielowi; nie potrzeba chyba wspo
minać, że rzymskie zdanie „incipit proprietas a naturali possessioneu za przeciwdowód 
nie starczy.
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wnych oznaczonych podmiotów, i w którym te podmioty zapewniona 
m ają wyłączną możność używania tych rzeczy — a to za pomocą 
odpowiednich zakazów prawnych wystosowanych do reszty społeczeń
stwa. Kontrast stanowi posiadanie jako instytut prawa pozytywnego l) ; 
a jeżeli się te dwa zjawiska porówna, niepodobna nie dostrzedz, że w tych 
naturalnych ramach działanie prawa pozytywnego odnosi się tylko do 
nabycia i utraty posiadania, że ustawodawca te tylko punkta normuję 
łącząc z posiadaniem skutki prawne. Czy i w tych punktach istnieją 
zasady wspólne, więc naturalne w naszem znaczeniu, to nas obecnie nie 
interesuje; taka wspólność istnieje jednak co do stanu posiadania, a tor 
co jest wspólne, daje nam posiadanie w naturalnem słowa tego znaczeniu. 
W  tym właśnie punkcie teorya prawa popełnia z reguły logiczny błąd. 
Tworzy fantastyczne pojęcie „naturalnego posiadania", które było istotnem, 
bezpośredniem fizycznem władztwem, a dla którego znajduje się — oczy
wiście — i uzasadnienie źródłowe 2), i głosi, że ono przesiąknęło spiry tuali- 
zmem dopiero pod wpływem pozytywnych przepisów, dających mu ochronę 
possessoryjną s). Tu zachodzi zasadnicze nieporozumienie. Jeżeli się ma na 
myśli organizacyę opartą na własności prywatnej — a tę trzeba mieć na 
myśli — wówczas ci, co szanują cudze prawa i nie sięgają po obce rzeczyr 
trzymaliby się zdaleka np. od gruntu, który nie należy do nich, mimo- 
braku ochrony possessoryjnej; a to ich zachowanie się stwarzałoby fa
ktyczne wykonanie własności na rzecz pewnej osoby — bez względu 
na to, czy ta  osoba ma za sobą prawo, czy nie. Wyrobienie się pojęcia 
„cudza rzecz“ jako przeciwieństwa „rzecz moja“ prowadzi do tej kon- 
sekwencyi, -że z reguły nikt nie wdziera się na grunt, skoro nie jest 
jego właścicielem, nie badając kwestyi, do kogo on należy, i czy nim 
włada właściciel. Z tego przestrzegania granic własnej sfery korzysta 
nieraz ktoś, kto nie jest właścicielem rzeczy, i, kiedy własność przy
bierze stałe formy, korzysta, choć na gruncie nie siedzi, choć rzeczy nie 
trzyma w ręku, bo otoczenie szanuje „niewidzialne szranki“, któremi 
prawo chroni w ł a s n o ś ć .  Ale to wszystko to nie skrzywienie „natu- 
ralnego“ posiadania skutkiem wciągnięcia go w sferę prawa pozytywnego;

x) Nie twierdzimy wcale, by kontrast ten schodził się z rzymską dystynkcyą 
między possessio naturalis a civilis. Tę kwestyę tyle omawianą, a dla dzisiejszej do
gmatyki zupełnie pozbawioną znaczenia, pomijamy zupełnie.

*) 1. 1 § 1, 1. 3 §§ 6, 13 D. h. t.: zob. np. Hruza 1. c. s. 217. Przyznać trzeba, 
że istotnie rzymskie prawo posiadania, wzięte jako całość, ma mimo licznych wyjątków 
wogóle charakter materyalistyczny; ale to tylko rezultat materyalistycznego pierwotnie 
unormowania warunków nabycia i przyczyn utraty, oraz właściwej Rzymowi ciągłości 
rozwoju historycznego prawa.

3) Cytowanie zajęłoby zbyt wiele miejsca; zob. np. Bekker Bes. s. 233 n., Randa 
str. 8 n.
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to owszem objawy zupełnie zrozumiałe i konieczne z chwilą, kiedy 
własność prywatna istnieje, a dobra są rozdane; objawy niezawisłe zu
pełnie "od przepisów prawa pozytywnego co do p o s i a d a n i a .  Zapytajmy 
tylko, w której epoce umieszcza np. Randa swoje naturalne posiadanie? 
W czasie atomizmu i „prawa pięści" nie; wtedy nie było posiadania. 
Więc chyba w czasie dzieciństwa prawa własności (jeżeli czas taki ist
niał), kiedy odchodząc z gruntu przestawałem być jego właścicielem; 
w tym razie jednak posiadanie było faktycznem wykonaniem ówczesnej 
własności, a jego spirytualizacya idzie na karb skonsolidowania się w ł a 
s n o ś c i .  W arunki nabycia mogły być coraz to inaczej oznaczone; ale to, 
że posiadacz może oddalić się i liczyć na to, że rzeczy (nie swojej) nikt 
nie zabierze, to zwiększenie się intensywności jego »władztwa" nie jest 
skutkiem wprowadzenia ochrony posiadania.

III. Tam, gdzie istnieje własność w znanej nam obecnej formie, 
regułą jest poprawne zachowanie się osób prawu podległych. Przypadki 
chore (kończące się przed sądem) są stanowczo w mniejszości; czy t'> 
wynika z poczucia prawa, czy z tego, że właściciel jest sam na gruncie 
i. przez to innym przeszkadza, to wszystko jedno.- Z tego posłuszeństwa 
prawa korzysta faktycznie pewna osoba: przedewszystkiem właściciel, 
który ma przez to każdej chwili możność używania, skoro mu aż do 
tej chwili nikt nie stanął w drodze1); nieraz jednak i ktoś taki, kto 
właścicielem nie jest, jeżeli zaszły lub istnieją okoliczności, które pozwa
lają liczyć to poprawne zachowanie się trzecich na jego rachunek. Okoli
czności te, łączące stan wykonania własności z pewną osobą, nie dadzą się 
ująć w jedną formułkę; tyle tylko powiedzieć można, że one muszą zawsze 
wyrażać pewną relacyę między tą osobą a tą rzeczą. Poza ten ogólnik 
obejmujący np. z jednej strony kontrakt podobny prima facie do tego, 
za pomocą którego przenosi się własność, z drugiej strony fakt wyłą
cznego używania, wyjść nie można, i nie potrzeba wychodzić, póki ten 
stan jako taki nie nabierze praktycznego znaczenia. Skoro to nastąpi, 
skoro powstanie ochrona possessoryjna, stan ten staje się posiadaniem; 
przypomnieć jednak należy, że ta ochrona musi być skierowana i prze
ciw właścicielowi, bo inaczej, choćby faktyczne używanie prawie zaw
sze starczyło za dowód własnością używacz nie będzie przecież posiada
czem w tem znaczeniu, jakie dziś z tym terminem wiążemy3). Jeżeli

1) Idzie tylko o możność w stosunku do otoczenia, nie o możność naturalna 
zawisłą np. od oddalenia. Jeżeli jednak inne warunki zachodzą, właściciel może wy
zyskać swe prawo.

2) Tego punktu nie można n. zd. dość silnie zaakcentować. Wszystkie wywody 
na. temat, że przy ochronie posiadania idzie o ochronę własności, zawierają n. zd.
btad logiczny. Dziś znamy takie posiadanie, które jest k o n t r a s t e m  własności;
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prawo udziela ochrony posiadaniu jako takiemu, wówczas musi okre
ślić, k to  doznaje ochrony. Normuje więc warunki nabycia i przyczyny 
utraty, określa granice posiadania chronionego, a inne zostawia poza 
sferą prawną, choć i w tych innych z naturalnego punktu widzenia 
można przyjąć istnienie posiadania *).

Przedstawiony tu tok myśli nie jest bynajmniej wywodem histo
rycznym. Jest to tylko abstrakcya służąca do uwydatnienia istotnych 
■cech współczesnego posiadania mimo różnic praw pozytywnych. Bez tej 
abstrakcyi nie zrozumie się nigdy, dlaczego prawo austr. do nabycia 
posiadania żąda woli nabywającego, a kod. niem. tego nie wymaga 2), 
dlaczego tu posiadanie przechodzi w drodze spadku, gdzieindziej nie, 
i  t. p. Musi się wskazać punkta, w których zaczepia prawo pozyty
wne — a to uczynić można tylko wtedy, gdy się wspólna różnym syste
mom istotę stanu chronionego possessoryjnie określi.

Abstrakcya jednak każda jest w prawie bez wartości, jeżeli jej 
rzeczywistość zadaje kłam. Czy istotnie stan chroniony possepsoryjnie 
mieści się zawsze w granicach faktycznego wykonania własności? Nie 
myślimy tu o zarzutach dyalektycznych np. o zarzucie, nieraz już podno
szonym, że nie jnożna mówić o wykonaniu własności, skoro podmiot 
nie rna_^jrawa własności. To jest jedna z prawd zupełnie niezachwial- 
ńych, ale właśnie dlatego mówiąc o wykonaniu własności n niewłnaci- 
ciela użyvva się tylko wyrażenia skróconego, w którem powołanie się na 
własność jest jedynie skróceniem s). Idzie jednak o to, czy w systemie po-

Jeżeli się wykreśli tę cechę kontrastu, wówczas to, co zostaje, nie jest tem posiadaniem. 
Wykluczenie exco dominii jest chwila różniczkowania się pojęć; gdyby prawo rzym
skie nie było tego zrobiło, mielibyśmy obecnie co najwyżej domniemanie za „posiada
czem**, ale to „posiadanie" byłoby* czemś różniącem się zasadniczo od tego, które dziś 
w literaturze obiega.

*) Arndts Civil. Schr. III. s. 229. „Wenn der Besitzesschutz nur dem Redlichen 
yerliehen ware, so wiirde das den Begriff des Besitzes an sich nicht aufheben oder an- 
<3ern, nur den Umfang des j u r i s t i s c h e n  (rechtlichen Schutz geniessenden) Besitzes 
cinschranken".

2) § 854 ust. 1. Mylnie Strohal w Jahrb. f. Dogm. t. 38 str. 67, który sadzi, 
że mimo brzmienia ustawy wola rozstrzyga często o uzyskaniu faktycznej władzy i od- 
-dziela posiadanie od stosunku fizycznego zbliżenia (cf. Burckhard Syst. d. ost. Privr. 
III. I. 1. 1885 § 133) Zapewne: to quaestio facti i zdania subjektywne mogą się roz
chodzić; ale w przypadkach, kiedy rzecz o tyle tylko jest w mej władzy, że jest na 
•moim gruncie, jeszcze nie uzyskałem władzy, choćbym miał odpowiednią wolę (§ 867 
k. n .), a w przypadku cytowanym przez Stroh. na str. 68 robotnik według ustawy 
uzyskał posiadanie. Przeciw ustawie subjektywnem wyobrażeniem o władzy (właści
wie o posiadaniu) walczyć nie można; por. także 2. Lesung (Arch. f. Biirg. R.) I str. 
407 uw. 3.

s) Gf. Randa str. 20.
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zytywnym nie ma przypadku, że ochrony possessoryjnej doznaje A mimo, 
iż okoliczności tworzące podstawę ochrony wystąpiły później w osobie
B, czy następnie do istnienia posiadania nie potrzeba niekiedy czegoś 
więcej prócz tego, co nazwaliśmy faktycznem wykonaniem własności. 
Przy pierwszem pytaniu nasuwają się wątpliwości ze względu na posia
danie przez zastępcę (detentio), ze względu na possessio absentis, I wre
szcie z powodu zarzutu wadliwości posiadania; przy drugiem omówić 
należy kwestyę znaczenia woli dla stanu posiadania.

Przez dzierżenie (detentio) rozumie się takie przypadki, w których 
niema ochrony possessoryjnej mimo istnienia stanu nader zbliżonego 
do tego, który tworzy posiadanie chronione. Otóż zdawaćby się mogło, 
że ochrona należy się owej osobie, na której rzecz istnieje stan zupełnie 
podobny do posiadania. Dzierżawcy nikt nie narusza, on zajmuje nawet 
pozytywnie w stosunku dó rzeczy podobne stanowisko jak  właściciel f 
depózytaryusz tak. samo zajmuje centrum sfery możności, stworzonej 
przez poprawne zachowanie się trzecich, jak  właściciel mający rzecz in 
custodia; czemu są oni pozbawieni ochrony, choć faktycznego wykonania 
własności zdają się bliżsi niż wydzierżawiający lub deponent? choć ich 
stosunek z rzeczą zdaje się i jest w rzeczywistości nieraz więcej ścisły,, 
niż u tego, kto posiada bezpośrednio? Idzie tu o stosunek posiadania 
do dzierżenia. Kwestya to dla konstrukcyi posiadania najważniejsza 
i nieraz jeszcze zmuszeni będziemy do niej wrócić; wątpliwości jednak 
tu wyrażone są tylko pozorne. Wykonanie własności to poprawne za
chowanie się trzecich; otóż ten, kto ma pewną rzecz w rękach, może 
mimo tego zachowywać się poprawnie wobec kogoś innego, a więc nie 
jest jeszcze koniecznie tą osobą, na której rzecz liczyć się ma poprawne 
zachowanie się trzecich, i to z naturalnego punktu widzenia. Owszem, 
jeżeli rzecz dostał np. na podstawie czasowego pozwolenia innej osoby, wów
czas ten sam akt, który rzecz pozornie przeniósł w jego sferę, stwierdza 
właśnie w stosunku do niego, że ta rzecz należy właściwie do innej sfery, 
że temu, kto ją  ma w rękach, w zasadzie mieszać się do niej nie wolno. 
Tu prawo pozytywne ma przed sobą kilka dróg do wyboru. Może przede— 
wszystkiem różnicę przypadków uznać za obojętną i postanowić, że każdy,, 
kto ma rzecz w rękach, uchodzi wobec prawa za posiadacza. O ile tego 
nie uczyni i odróżni dzierżenie od posiadania, może położyć nacisk na. 
wolę objawioną przez tego, kto rzeczy jest najbliższy, więc na moment- 
subjektywny, i uważać go za dzierżyciela, skoro z jego strony nastąpiło 
subjektywne uznanie, że rzecz nie należy do niego, a to tak długo, póki 
tego uznania swem postępowaniem realnie nie cofnie. Może wreszcie przy 
głębszem wniknięciu w naturalne właściwości przypadku zakres dzier
żenia ograniczyć i uznać je tylko tam, gdzie dzierżyciela wiąże obo
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wiązek istniejący objekty wnie, który n ie  w y n i k a  z c u d z e j  w ł a 
s n o ś c i ,  lecz niezależnie od tej kwestyi wyraża, że rzecz należy do 
cudzej sfery, i gdzie dzierżycie!; ten obowiązek faktycznie spełnia. Ta 
droga jest zd. n. właściwsza, skoro prawo pozytywne zna dzierżenie, 
bo ów subjektywny nastrój woli dzierżyciela powinien zostać dla prawa 
rzeczą zupełnie obojętną podobnie, jak rzeczą zupełnie obojętną jest, 
czy ei, którzy nie wdzierają się na mój grunt, uznają subjektywnie 
wyłączność mego stanowiska. W  ostatnim przypadku idzie tylko o obje- 
ktywnie poprawne postępowanie otoczenia; tam postępowanie dzierżyciela 
wtedy tylko będzie objektywnie poprawnem wobec mnie, gdy ów jego 
obowiązek ma byt praw ny'). Mówiąc więc językiem rzymskich jury
stów, musi według tego objektywnego poglądu na dzierżenie istnieć causa 
stwarzająca obowiązek i charakteryzująca przez to stanowisko tego, kto 
rzecz ma w rękach; a choć i wtedy jego stosunek do rzeczy przedsta
wia się prima facie jako faktyczne wykonanie własności na jego rzecz, 
to stąd wynika tylko, że prawo pozytywne normując warunki nabycia 
i utraty może ze względu na tę prima facies przepisać nabycie posia
dania tam, gdzie inne prawo pozytywne sięga — teoretycznie — głębiej 
i widzi tylko dzierżenie2). W każdym jednak razie, jakkolwiek prawo 
pozytywne unormuje stosunek dzierżenia i posiadania, różnica dotyczy 
warunków nabycia i utraty, t. zn. prawo pozytywne zostaje w swej

1) Myśl, że dzierży ciel „ uznaj eu posiadacza, niejednokrotnie już podnoszono w lite
raturze. Nie dojrzano atoli, że to „uznanie“ może być subjektywne lub objektywne, i z re
guły kładziono nacisk tylko na moment subjektywny (np. Kuntze s. 28 n.), albo też 
odwrotnie pogląd subjaktywny uważano za niemożliwy (Ihering). Ze ten ostatni dla 
prawa rzymskiego nie wystarcza, to po wywodach Iheringa (Besitzwille XV) jest rzeczą 
pewną. Pogląd objektywny jest n. zd. głębszy, a zapomnienie o .nim w.nauce to znów 
wypływ plastyki, wspólnej teoryi rzymskich jurystów i współczesnych romanistów. Wy
dobycie go jest niewątpliwą zasługą Iher. Nie pojmuje on jednak tego kontrastu w spo
sób w tekście podany; nie ogranicza go do przypadków. dzierżenia, ale przypisuje mu 
zasadnicze znaczenie dla c a ł e j  nauki o posiadaniu, co jest błędem, skoro sie wolę 
uważa za warunek posiadania; przy dzierżeniu zaś samem przeciwstawia tylko causam su- 
bjektywizmowi, co jest niedokładne, bo causa istnieje i wtedy, kiedy nie rodzi obowią
zków (conductio rei suae), a prawo, które taką causa uważa za causa detinendi, hoł
duje niezawodnie poglądowi subjektywistycznemu. Zapał walki i przecenianie teleologii 
uniosły go wogóle za daleko. Tak np. przeczy Ihering różnicy woli i możności oparcia 
dzierżenia na tej różnicy i ten swój pogląd stara się przedstawić jako t e o r y ę  pra
wników rzymskich; tak wywodzi dalej, że przyczyny dzierżenia zależą tylko od wzglę
dów praktycznych, a instytut dzierżenia nie da się ująć dogmatycznie w jedną formułę. 
Por. zresztą § 3 sub I. i § ostatni.

2) Oczywiście te oba punkty widzenia mogą w jednem i tem samem prawie być 
skombinowane (rzymskie posiadanie pochodne; §§ 854, 855 kod. niem.), a nadto uznając 
dzierżawcę za posiadacza można postąpić wobec wydzierżawiającego mniej lub więcej 
radykalnie; bliższe szczegóły w nauce o stosunku dzierżenia do posiadania.

B
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dziedzinie, a stan chroniony possessoryjnie w obu przypadkach podpada 
pod pojęcie faktycznego wykonania własności ną rzecz posiadacza, choć 
odpowiedź na pytanie, kto w danym razie jest posiadaczem, możę wypaść 
rozmaicie w różnych systemach,

Ną tem jednak nie koniec wątpliwości, Żę posiadanie istnieje obok 
dzierżenia, to dą się usprawiedliwić z naszego punktu Tyidzęjjią tak długo, 
póki dzierżenie można nazwać poprą wnem zachowaniem się d?jerżyci.ela 
wobec posiadacza. Ale wytłómaczęnię to stałoby się jSkcyą i tęoryą pa
sza musiałaby upaść, gdyby dzierżycie] nie zachowywał się poprawnie, 
owszem postępował z rzeczą w taki sposób, Że o uznaniu prawą posia
dacza objektywnie mówić nie można, a gdyby prawo mimo tęgo tra
ktowało np. wydzierżawiającego nadal jako posiadacza. Nie idzie tu 
oczywiście o subjektywne usposobienie dziejrźycielą, ale o to, czy on 
objektywnie trzyma się w granicach swych obowiązków (lub swego uzna
nia) ; póki tak jest, faktyczne wykonanie własności na rzecz posiadacza 
nie jest fikcyą. Gdyby tak jednak nie było, ą wyłamanie się z obo
wiązków, czy zapomnienie o uznaniu nie pociągnęło za sobą utraty 
posiadania, musielibyśmy porzucić zdanie, że posiadanie jest faktycznem 
wykonaniem własności. Aby się pozbyć tej wątpliwości, zbadać trzeba, 
kiedy można mówić o takiem objektywnem przekroczeniu granic ze 
strony dzierży cielą. Tu odpadają najpierw przypadki, kiedy on ma tylko 
wolę wykroczenia, leczjej nie objawił, oraz te, gdzie ją  objawił tylko w sło
wach 1). Trzeba tedy czynu sprzecznego objektywnie z obowiązkami 
dzierżyciela lub z tem uznaniem prawa posiadacza, które znalazło wyraz 
w fakcie ugruntowania dzierżenia. Czyngm takim może być przekro 
czenię miary używania zakreślonej dzięrżycięlowi, nieuzasadniona od
mowa zwrotu, wreszcip dopuszczenie osoby trzeciej do władzy nad rze
czą. W  pierwszym przypadku przekroczenie miary sięgać może mniej 
lub więcej daleko, ale czy idzie o naruszenie czy o wyzucie, zawsze jest 
rzeczą pewną, że prawo pozytywne nie tworzy tu fikeyi, lecz owszem 
uznaje naruszenie lub utratę posiadania *). W  razie nieuzasadnionej pdmowy

*) Czy praeiudicium w tym razie dopuszczalne, czy możliwa także skarga pos- 
sessoryjna, to inne pytanie; \v każdym razie słowa nie naruszają norm chroniących 
bezpośrednio sama w f  a s n q ś ć.

2) Zob. co do pr. rz. z jednej strony 1. 3 § 3. 7 i. f. D. uti poss. 43. 17,1. 4 ibid., 
Vat. § 90, z drugiej 1. 3 § 18 I). h. t-. 1. 12, 18 pr. D. de vi 43. 16. Zob. zresztą Randa 
str. 600 uw. 28, str. 607 n. Co do komplikacyi wyniknjapycli z rzymskiej teoryi o clan- 
destina possessio oraz co do stanowiska pr. pruskiego (A, L. R. § 122. I. 7) por. niżej 
przy nauce o possessio animo solo.
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zw rotux) zasada naszą również znajduje potwierdzenie w prawach po
zytywnych. Czy dzierżyć,ięl staje się posiadaczem, to inną kwestya; to 
zależy .od warunków nabycia posiadania i na tem miejscu nas nie inte
resuje; że jednakowoż dotychczasowy posiadacz traci posiadanie, jest 
rzeczą pewną. Dla prawa rzymskiego stanowczy dowx5d stanowi 1. 20 
D. h. t . : nam nec tunc quidem semper dominus amittit possessionem, 
en ni reposcenti ei eommodatum non redditur: quid enim si alia quaepiam 
fuit iusta et rationąbilis causa non reddendi, non utiquę, ut possessio
nem eius intervęrteret ? Z ustępu tego wynika, że albo odmowa jest 
uzasadnioną 2), a wtedy objektywnie nie ma mowy o wykroczeniu dzier- 
źyciela i o tem, by on nie uznawał stanowiska posiadacza — albo brak 
jej podstawy, a wtedy łamie ona posiadanie wygadzającego, składają
cego i t. p.3). Dopuszczenie wreszcie trzeciej osoby do władzy nad rze
czą obejmuje te przypadki, gdzie dzierżycięl oddaje rzecz trzeciemu lub 
ustępuje z rzeczy, a trzeci ją  zagarnia4). I  tu nasz pogląd godzi się 
z konsekwencyami uznanemi przez prawa pozytywne; prócz niektórych 
bowiem ustępów prawa rzymskiego i wspomnianego już przepisu prawa 
pruskiego, których właściwe znaczenie wyjaśnimy mówiąc o possessio 
animo solo, utrata posiadania zastąpionego jest wszędzie regułą.

I  jeszcze jedna kwestya, konieczna ze względu na dzisiejsze pa
piery towarowe: czy posiadanie w naszem pojęciu da się pogodzić z tem, 
iż sam dzierżyciel nie wie, na czyją rzecz w danej chwili liczy się jego 
poprawne zachowanie? Zarząd domu składowego nie ma pojęcia, kto 
w danej chwili ma składowy dowód, a przecież osoba ta jest według 
ustawy posiadaczem, tak samo jak  właściciel ceduły morskiej, żegla
rzowi zupełnie nie znany. Na to pytanie łatwo odpowiedzieć, jeżeli 
zważymy, że z tysiąca np. osób, które przechodzą koło mego ogrodu 
lub łanu zboża, żadna może nie wie, iż ja  jestem uprawnionym, a mimo 
tego ich poprawne zachowanie się tworzy m o j e  posiadanie. Z prze

1) Piniński II. s. 68 n. omawia te przypadki pod kategoryą „Besitzerwerb 
animo solo“. Nam idzie tu nie o nabycie posiadania, tylko o kwestye utraty; cf. Hirsch 
r. 503 n.

2) 1. t §§ 21, 22 D. dep. 16. 3, 1. 13 pr. ibid.
8) Z innych ustępów tu się odnoszących (prócz przytaczanych zazwyczaj cf. 

także 1. 15 D. ad eihib. 10. 4) mogłaby przeciw nam przemawiać tylko 1. 3 § 18 D. 
h. t. Zdanie jednak „si rem apud te depositam furti faciendi causa contrectaveris, de- 
sino possiderętt odnosi się, jak z zdania następnego wynika, do czasu przed chwilą za
żądania zwrotu; zob. str. 353 uw. 2. Zauważyć nadto należy, że juryści rzymscy zajmując się 
tą kwestyą ze względu na ao furti nie badają, czy jeszcze przed chwilą furtom nie na
stąpiła u t r a t a  posiadania, a contrectatio jest wymogiem technicznym: Theophil. Paraphr.
II 6 § 3, Pin. 1. ę. str. 76 n. Co do pr. pruskiego zob. niżej.

4) Bruns Besitzkl. s. 115 n , Randa str. 610 n.
3*
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chodniów każdy szanuje cudzą rzeez podobnie jak  żeglarz nie zapomina
o tera, że towar mu jest powierzony, a właściciel domu składowego po
słuszny jest zakazom chroniącym cudze prawa na złożonych przedmio
tach, choć z nimi przedsiębierze czynności mające na celu utrzymanie 
ich w należytym stanie. Z chwilą, kiedy otoczenie wyłącza się od pe
wnej rzeczy, — a takie wyłączenie istnieje i przy possessio alieno 
nomine — istnieje substrat posiadania. Kto będzie posiadaczem, to- 
zależy tylko od prawa pozytywnego, a skoro prawo może uznać tra- 
dycyą za dopuszczalną in absentia rei, może równie dobrze związać na
bycie posiadania z nabyciem papieru dającego bezwarunkowe prawo do 
żądania wydania towaru.

Wynika stąd, że klucz do zrozumienia stosunku dzierżenia nie 
znajduje się tam, gdzie go dotychczas szukała nauka. Oparcie dzier
żenia na zastępstwie w posiadaniu, wywołane dość niewinną rzymską 
formułą: alieno nomine, uważamy za jeden z najdonioślejszych błędów 
w nauce o posiadaniuI). Zapominając na razie o nabyciu posiadania 
przez zastępcę, do którego wrócimy później, a ograniczając się do 
t. zw. utrzymania posiadania przez zastępcę trudno nie przyznać, że tu 
na każdym punkcie braki teoryi silnie uczuć się dają. Nie mówimy 
już o oparciu tego zastępstwa na subjektywnej woli zastępcy. Ten po
gląd zaczepiony tak gwałtownie przez Iheringa, prowadzi przy cedule 
morskiej wprost do absurdum, bo do zastępstwa in incertam personam, 
które nie tylko rzeczywistej woli nie odpowiada, ale nawet nie da się 
pomyśleć2). Ale ' skoro się zrezygnuje z woli (wszelkie zwroty nie 
uwzględniające woli subjektywnej są w gruncie rzeczy taką rezygnacyą),. 
skoro się „zastępstwo" wykrzywi w ten sposób, że z wol i  p r a wa  skutki 
powstają dla A, choć stan istnieje w osobie B 3), to wtedy dochodzi się 
do tej konsekwenćyi, że posiadanie jest prawem tej samej natury, co 
inne prawa4). Konsekwencya ta zaś zd. n. utrzymać się nie da, a prze
ciw niej tem silniej przemawia okoliczność, że bronić jej się musi

*) Endemann Einfiihr. II. 1. s. 135 uw. 13.
2) Por. także teoryę Yoigta Besitz des Seąuester 1885 str. 28 n., z której by wy

nikało, że, o ile sekwestr jest tylko dzierżycielem (co pozytywnie jest możliwe), posia
dałby nomine yictoris: cf. Reinhold Die Sequestr. nach osterr. Recht 1894 s. 91 n.

3) Tak idąc w ślady Liebego: Der Besitz ais Recht in thesi 1876 konstruuje 
cedułę Beyerlein: Besitzerwerb durch Konnossement 1896. Konieczną konsekwencyą jest 
między innemi uważanie nabycia posiadania za czynność prawną (Rechtsgeschaft): cf. 
Beyerl. str. 27, Wendt w Arch. f. civ. Pr. T. 74 s. 161.

4) Innym sposobem jest złożenie tego „wyjątkowego" przypadku na modyfikacyę 
„naturalnego “ pojęcia posiadania przez prawo pozytywne, o czem także już mieliśmy 
sposobność zdanie nasze wypowiedzieć. Tak np. Randa str.9.
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wskutek pewnego pojmowania konkretnego przypadku. Zresztą, czemu 
zapoznawać „naturę11 rzeczy? Bądźcobądź stan faktyczny co do żegla
rza jest inny, niż co do posiadacza nomine proprio1); ten nad soba 
nikogo nie uznaje, tamten przeciwnie. Wynaleść taki punkt widzenia, 
z  którego dojrzeć można, gdzie pozycya posiadacza nomine proprio 
schodzi się z pozycyą właściciela papieru towarowego — a któryby 
z drugiej strony tłóinaczył także dopuszczalność posiadania u żegla
rza — to zadanie konstrukcyi. Zdaje nam się, że to właśnie daje 
nasza teorya, wyjaśniając, iż zawsze idzie o faktyczne wykonanie wła
sności, że jednak tam, gdzie to wykonanie do sfer dwóch podmiotów 
odnieść można2), prawo pozytywne wątpliwość rozcina.

Przechodząc do possessio anim osolo3) zauważyć najpierw należy, 
źe niektóre przypadki tej grupy tylko z naszą teoryą pogodzić się dadzą. 
T ak  np. traktowanie zbiegłego niewolnika, którego pan posiada aż do 
chwili, kiedy nim trzeci nie zawładnie. Że Rzymianie ten przypadek 
traktują jako wyjątkowy, to prawda; ale bądź co bądź uznają posia
danie, a z tą chwilą teorya posiadania musi to posiadanie objąć, choć 
przy pozytywnem badaniu prawa rzymskiego odstępstwo od typu musi 
być uwidocznione. Z władztwem, ani ekonomicznem używaniem pogo
dzenie nie jest możliwe; nawet giętka formuła Strohala nie wystarcza, 
bo autor musi przecież odwoływać się na inne momenta częścią fałszywe, 
częścią niestanowcze4). Zasady jednak prawa rzymskiego5) o utracie 
posiadania bez wiedzy posiadacza zasługują na bliższy rozbiór, bo przy
padek, gdzie A zajął grunt, a B mimo tego zostaje posiadaczem, zdaje

1) Zarzut Iheringa co do sprzedawcy, który jeszcze nie uskutecznił tradycyi, 
dowodzi tylko tyle, że prawo pozytywne może umowę oznaczyć jako fakt dostateczny 
do nabycia posiadania.

2) Por. także trafne uwagi Kohlera w Grunh. Ztschr. t. 12 s. 3 n. Ze takie 
pojmowanie stosunku dzierżenia nie stoi w sprzeczności z poglądami rzymskimi, dowodzi 
np. 1. 10 D. de lib. causa 40. 12 „eum, qui scit se liberum, deinde pro fugitivo agit, hoc 
ipso, quod in fuga sit, pro servo agereu.

3) Trzymamy się tu terminu utartego. Goldschmidt 1. c. s. 21 n. obejmuje te 
przypadki trafną nazwą possessio absentis.

4) Strohal s. 131: a) diu in libertate morari nie jest wymogiem źródłowym (Gold
schmidt 1. c. str. 33 n.)j b) powołanie się na prawdopodobieństwo, że pan przy energi
cznej pomocy państwa niewolnika odzyska, zawiera w słowie „prawdopodobieństwo*4 
odstępstwo od definicyi i dowodzi zawiele, bo wyzuty także na to liczyć może, więc — 
nie jest wyzuty  ̂ typowy circulus! Por. także Stintzing Besitz s. 19 n., który atoli 1. 47
D. h. t. interpretuje zupełnie fałszywie, i — co najciekawsze — sprzeczności swej inter- 
pretacyi z swoją zasadą zupełnie nie jest świadomy. Gdzież „stan wyłączenia** reszty 
na korzyść dotychczasowego pana, jeżeli niewolnika trzeci ma u siebie?

6) Podobnie prawo hiszpańskie i rosyjskie: Lebr Droit civ. esp. s. 201, Droit 
cm l russe s. 194 n.
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się ż naszą teoryą być sprzeczny: przecież A nie spełnia faktycznie 
obowiązków, których spełnienia B mógłby żądać będąc właścicielem; 
gdzież więc tu faktyczne wykonanie własnościl) ?

Jak wiadomo, według pr. rzyra. obowiązywała w pewnym przy
najmniej czasie zasada, iż posiadacz gruiitu zajętego w jego nieobecności 
przez innego nie traci posiadania skutkiem faktu zajęcia, lecz dopiero 
wtedy, gdy się dowie o zajęciu i albo Spróbuje odzyskać grunt —  bez 
skutku, lub też bez próby pogodzi się z faktem dokonanym. Gdyby 
clandeśtinitas leżała w tem, źe zajmujący grunt stara się wdzierstwo 
swe ukryć przed posiadaczem, móżnaby uciec się do dyalektyki i sta
rać się wykazać, źe on przez to uznaje dominujące stanowisko posia
dacza 3). Ale i tak rozwój historyczny tej zasady pozwala zrozumieć 
właściwe jej znaczenie. Nie ulega zd. n. wątpliwości, że pierwotnie przez 
takie zajęcia traciło się posiadanie3). Zajmujący nabywał je  clam i z po
wodu tej wady musiał rzecz zwrócić, jeżeli go były posiadacz pozwał 
interdyktem de elandestiria posseesione4). Już wówczas ż tym stanem 
rzeczy łącżoiio fikcyę podwójnego posiadania 5), podobnie jak  przy wy
zuciu vi; właściwe jednak znaczenie tej fikcyi jest to tylko, że b y ł y  po
siadacz wygra spór possessoryjny, jeżeli do niego'' przyjdzieG). Że ta 
fikcya musiała mieć w swoim czasie inny cel praktyczny, to prawdo
podobne; rozbiór jednak tego pytania ża daleko by nas zaprowadził7). 
Dość, że potem znika ona z widowni przy vis; utrżyiiiuje się na-

x) Idąc za Hirschem str. 349 n. musiałoby się mieć wątpliwości także co do de- 
iectio, gdyż według tego autora deiectus, choć ma interdykt unde vi, zostaje posiada
czem. Sądzę jednak, że argumentacya Hirscha, oparta na tem, źe interdykt uti possi- 
detis może ddptbwadzić do odzyskania posiadania i na 1. 3 pr. D. uti poss. 43. 17. 
zwalnia nas od tego obowiązku.

2) Hirsch str. 386; por. Anatole France w VIe littóraire, który dowodzi, źe Bau- 
delaire wierzył bardzo gorąco, bo — bluźml. Tu przynajmniej paradoks jest na Swo
jem miej ś cii. '

8) Wynika to niezawodnie z zestawienia 1. 6 § 1 (zdanie pierwsze) i 1. 3' § 5 D. h. t ; 
cf. Gai. IY. 153.

4) 1. 7 § 5 D. com. div. 10. 3, Bekker Bes. s. 121.; błędnie Kniep l. s. 477. 
Por. także Pernice w Ztsctir. f  Handelsr. t. 20 ś. 640 n.

5) 1. 3 § 5 D. h. t., 1. 3 pr. D. uti póss. 43. 17.
6) 1. 17 r̂. D!. h. t. (TJlp.)l si quis vi de posśessione d.!eieótus; sit, perinde ha- 

beri debet ac śi possideret, cum interdicto de vi reciperandae possessionis facultatem 
habet. Cf. 1. 11 § 13. D. A. E. V. 19. 1 , f. 4 § 25 D. de usurp. 4k  3.

7) Aby na to odpowiedzieć, koniecznem byłoby przede wszystkiem wyjaśnić histo
rycznie zanikn'ecie irtterdyktu de clandestma possesśione. Tu jednak ark nesciendi jest 
ną miejscu, skoro o owym interdykcie nie wfemy poprostu nic. Wszystkie tłómaćzenia 
„historyczneu, źe omawiana w tekście zasada miała zastąpić brdk interdyktu de cland. 
poss. (tak i Yermond s. 155), wobec tego zarzutu (Hirsch s. 385) upadają.
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tómia-st i' wyrasta w zasadę przy clandestina posśessio; ba. obejmuje 
nawet przypadki, w który eh' pierwotnie nie miała zastosowania, gdzie 
przywłaszczająćym sobie posiadanie' jest dotychczasowy dzierżycie!, lub 
gdzie' ten ostatni dopuszcza trzeciego do posiadania rzeczy *). Tó usta
lenie i rozszerzenie póssesśio abseńtis nie narusza jednak naszego poglądu na 
posiadanie; owszem, interdykt de cląnd. poss. znikł, ale przekonanie o vi- 
tium clandestinitatis nie (exćo vitiosae pośs.), i wobee tego jest rzeczą zupeł
nie jasną, że zasada rzeczona nie przestała być fikćyą *). W yraża ona, jak  
i dawniej, tó tylko, że ów „posiadacz1*. może bezkarnie i prawnie starać 
się w dródze samopomocy o odzyskanie posiadania, choć wobec trzecich 
posiadaczem i tó ćhróńión-ym jest ktoś iriny3). Poza tem wykonanie wła
sności liczy się stanowczo na rżecż tego, kto sobie rzećż przywłaszczył; 
że zaś Rzymianie tę relatywną, wyższość byłego posiadacza nazwali trwa
niem posiadania, to nić dziwnego, owszem to objaw spotykany i w dzi
siejszych prawaćn4) a- tem łatwiejszy do wytłómaezenia w Rzymie, 
gdzie szło tylko o rezultać, nie o u/asadnieriie. Ta żaśada to tylko 
forma, w której występuje ochrona posiadania podobnie jak w exceptio; 
a gdyby się nawet chciało ją  traktować jako coś więcej, to tu, ale tylko 
tutaj, można słusznie powołać się na módyfikaćyę pojęcia posiadania przez 
prawo pozytywne i pozytywną ochronę. Udzielenie posiadaczowi ochrony 
wywołuje ten skutek, źe on odzyska rzecz mimó, iż w chwili skargi nie 
może powołać się ńa tó, że aż dó tej cnwili istnieje faktyczne wyko
nanie własności ńa j'egó rzećż; przeciwnie ten, kto riabyf posiadanie 
w śpóśób wadliwy, t. z'n. nabywając je  postąpił wóbeć poprzedniego 
posiadacza w sposób zabroniony ochroną póssesśoiyjńą 5), musi poprże-

*) Ewestya ta jest,- jalt wiadomo, nadór spormr tn przypasKÓzam^ dla dokla- 
dności jak największy zakres.

2) Starając się zrozumieć ją inaczej musi si$ nawet przy najelastyczniejszej de- 
finicyi posiadania położyć nacisk na- ąuaestio facti (Wendt w Jahrb. f. Dogm. t. 21 str. 
226 n.); a wtedy dochodzi się koniecznie do restrykcyi Śtrohala s. i  17 n., sprzecznych 
z źródłami. Zresztą próba odzyskania posiadania jest możliwa i przy vi'ś (napad w nocy), 
a przeciw Wendtowi zauważyć należy, iż W tych właśnie czasach exćó vitiosae poss. 
obejmuje i v is  i clam. Także Piniński I str. 195 n. dochodzi do ograniczeń, posługując 
się jako argumentem ^zapatrywaniami obrotu" na posiadanie przy nieruchomościach. 
Pytanie jednak, skąd powstały „zapatrywania obrotu“ i jakie one były w czasie, kiedy 
istniał interdykt de clandestina possessione? Dziwaczne wywody Stintzinga Besitz s. 44, 
zbiiźońe do dya-lektyki Hirśćha, nie zasługują na odparcie.

8) 1. ult, D. h. t., cf. 1. 3 § 9. D. de vi 43. 16; Baron w Jb. f. Dogm. 7. s. 
145 n., Bruns Besitzkl. s. 143 n., Pernice 1. c., Exner w Krit. Vjschr. t. 26 s. 62 n.

4) cf. napis § 344 k. austr.; Burckhard i. c. s. 76, 81; A. L. R. I. 7. § 112.
W pr. rz. droga była utarta przez dawną compossessio.

6) Cźy ciańdestinitas jest wadą subiektywną czy objektywną, tu nas nie inte
resuje. Co do interd*. utrubi zblifc niżej przy nauce o' ochronie posiadania.
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dniemu posiadaczowi ustąpić, choć na jego rzecz istnieje faktyczne 
wykonanie własności. Ten jest posiadaczem, ale mimo tego relatywnie 
stanowisko jego jest gorsze niż tego, który posiadaczem być przestał,
i gorsze, niż stanowisko innych posiadaczy; tamten nie jest już posia
daczem, ale ma zato roszczenie prawne oparte na tem, ie  posiadał, na 
podstawie którego wydrze rzecz posiadaczowi. W stosunku do natural
nego posiadania różnica jest zupełnie wyraźna, a prawo może ją, wyra
zić w ten sposób, że owemu byłemu posiadaczowi właśnie ze względu 
na prawo skargi (lub pomocy własnej) nie odejmie posiadania.

Ochrona posiadania może być jednak jeszcze energiczniej ukształ
towana. Prawo represyę przeciw temu, kto gwałci cudze posiadanie, 
może posunąć tak daleko, że mu zupełnie odmówi posiadania. Wspo
mnieliśmy już, że tak postąpiło prawo pruskie; pytanie, jakie znaczenie ma 
taki przepis? Tu trzeba przedewszystkiem zauważyć, że z naturalnego 
punktu widzenia ów gwałciciel przecież będzie posiadaczem, bo stano
wisko, jakie zajął wobec rzeczy, każe liczyć poprawne zachowanie się 
trzecich na jego rachunek. Ale to jego posiadanie „naturalne“, jak  po
siadanie res extra commerciutn*), jest dla prawa bez znaczenia; on nie 
ma ochrony possessoryjnej w żadnym kierunku, nie jest posiadaczem 
w rozumieniu prawa, przyczem nie potrzeba dowodzić, że choć ustawo
dawca przez określenie warunków nabycia i utraty pewne przypadki po
siadania uprzywilejował, resztę zostawił w „naturalnym" stanie, minio 
tego natura jednych nie różni się od istoty drugich. Dalszy wniosek, 
że poprzedni posiadacz nie traci posiadania, jest zupełnie bez realnej 
treści. Prawdą jest tylko to, że on ma środki possessoryjne, i że ten, 
który go pokrzywdził, żadnej ochrony nie ma; co dalej, to tylko słowa, 
to tylko fikcya, której właściwe znaczenie podaliśmy już poprzednio.

Tak więc teza nasza obejmuje wszystkie przypadki, w których 
prawa pozytywne pewną osobę uważają za posiadacza. Pozorne — nie
istotne — wyjątki są tylko formą myślenia, w którą się ubiera skutki 
udzielenia posiadaczowi ochrony. Prawda, że niektóre przypadki fakty
cznego wykonania własności zostają bez ochrony; prawda, że przy takim 
samym stanie rzeczy oznaczenie osoby posiadacza może wypaść rozmaicie 
w dwóch różnych prawach; ale to są objawy zupełnie zrozumiałe, bo 
prawo chroniąc posiadanie przy określeniu warunków ochrony na różne 
momenta zwraca uwagę i z różnego punktu widzenia wyjść może2).

-1) Co do pr. rz. Ihering Grund str. 150 n.; co do pr. austr. Kanda s. 388 n., cf. 
Burćkhard § 135; co do pr. niein.' Strohal w Jahrb. f, Dogm. t. 38 str. 30 n.

2) Nie można wstrzymać sie od uwagi, że poruszone tu kwestye były w litera
turze bardzo zaniedbane. Widząc tylko nabycie i utratę posiadania, w tych tylko pun-
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IV. Poprzednie wywody odnoszą się do zewnętrznej strony posia
dania. Według opinii jednak powszechnie panującej owo władztwo, uży
wanie rzeczy — więc i faktyczne wykonanie własności, które tamte 
terminy zastąpić winno— stanowi tylko jedną stronę stosunku posiadania. 
Stosunek osoby do rzeczy musi być oprócz tego przeniknięty wolą tej 
osoby, jeżeli ma stanowić posiadanie; strona zewnętrzna bez woli nie 
tylko nie daje prawa do ochrony, ale nawet z naturalnego punktu wi
dzenia pozbawioną jest wszelkiej doniosłości, t. zn. nie tworzy nawet 
dzierżenia1). W  przeciwstawieniu do tej opinii twierdzimy, że wola po
siadacza przy trwaniu stosunku posiadania jest tylko fikcyą, że w rze
czywistości absolutnie żadnego nie ma znaczenia, że owa strona ze
wnętrzna wyczerpuje całą istotę s t a n u  posiadania.

Idzie nam tu o stan pomiędzy nabyciem a utratą posiadania. Od 
tego powinna rozpoczynać się nauka o posiadaniu; tak jednak nie jest, 
bo stan ten w całym szeregu przypadków jest nader mało plastyczny. 
Dlatego idąc torami rzymskiej plastyki zbywa ffO-aię zbyt często wzmianką, 
że posiadanie konkretne raz ugruntowane trwa aż do utraty, i nie szuka 
się cech tego, co trwa, zadawalniając się powołaniem się na warunki 
nabycia i dodatkiem, że w czasie trwania intensywność tych warunków 
jest mniejszą2). Za warunki nabycia uważa się uzyskanie władztwa, 
czy4 też wzięp.ie -EgacŁy w ekonomiczne używanie i t. p., któremu to- 
warzyszy wola—podjniotu 3)i Czy ostatnie twierdzenie odpowiada pra
wdzie, to inne pytanie, do którego jeszcze wrócimy; w każdym je 
dnak razie te warunki przenosi nauka na stan posiadania, reduku
jąc  tylko ich miarę. Staraliśmy się już wykazać, że co do strony 
zewnętrznej ten sposób postępowania nie prowadzi do rezultatu. Bądź 
co bądź jednak zapomocą dyalektyki można uratować przynajmniej 
pozór władztwa, normalnego położenia rzeczy itp. Przy stronie wewnę-

ktach sprawdzali uczeni swe definicje, a kwestyę „zastępstwa** w posiadaniu z reguły 
wyłączali jako coś zupełnie odrębnego. Ih. np. nie ttómaczy całkiem, gdzie leży „That- 
sachlichkeit des Eigentums“ u posiadacza, obok którego stoi dzierżyciel. Formułą, która 
ma wszystko wyjaśniać, jest zawsze wpływ prawa pozytywnego; a to nie jest wyjaśnie
nie dostateczne. Przecież fakt — a faktyczna natura posiadania jest dotąd przeważnie 
uznaną — musi być jeden i ten sam dla wszystkich praw pozytywnych.

*) Co do ostatniego punktu zdania są, jak wiadomo, podzielone. I ci jednak auto- 
rowie, którzy przypuszczają możność istnienia stosunku detencyi bez woli, utrzymują 
stanowczo, iż prawo zajmuje się jedynie i wyłącznie stosunkiem opartym na woli: zob. 
np. Randa str. 15. Jestto fałsz, jeżeli się ma na myśli trwanie stanu posiadania.

2) Por. Randa s. 376 n .; przeciw temu trafna polemika Kindla s. 255 n., którą 
Kanda zbywa krótko jako „unzutreffend.“

8) Co do tego Ihering i jego przeciwnicy są w zgodzie; zob. wyż. str. 326. Por. 
np. Kohler w Arch. f. civ. Pr. t. 69 s. 151.
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trznej potrzeby Woli podmiotli nie zdoła żadna dyalektyka ani trochę 
uprawdopodobnić. Tu nie potrzeba przykładów ani dowodów ze źródeL 
Jeden rzut oka na życie praktyczne wystarczy j by nabyć przękoiiktiiia, 
że to dziwaczna fikcya, i diii wić ślę tylko trzeba stałości, z jaką to 
konwencyonalne kłamstwo utrzymuje się w nauce; Są wprawdzie spo
radyczne objawy, Stwierdzające przynajmniej świadomość tej fikćyi. 
Tak kiedy Piniński ł) uznaje, że prawo u posiadacza przyjmuje istnienie 
odpowiedniej woli, o ile to przypuszczenie nie jest wprost nieprawdo-1 
podobne, kiedy Strohal2) polemizując z Bekkerem porównywa trwanie 
posiadania z trwaniem życia. Pfersehe3) pośuwra śię nawet do twier
dzenia, że wola jest czystą abstriikcyą; ale mitno tego tak zWoleńńićy 
jak  przeciwnicy Iheringa obstaje niemal bez wyjątku przy tem, że niema 
posiadania bezwoli. Jakich karkołomnych sztuk trzeba do obrony tego zda
nia, dowodzą np. wywody Randy4) zmierzające do wykazania, że chwilowy 
brak świadomości Woli(!) nie wyklucza w<Me jdj istnienia, że ona 
owszem trwa i wtedy, kiedy posiadacz śpi lub 6 Gżeni iiinem myśli — 
wywody, z którymi po prostu polemizować triidnd, bo streszczają się 
jedynie w tem, że skoro już raz Wola jest niezbędna przy posiadaniu, 
to trzeba ją  przykroić w taki sposób, by wszędzie nadawała śię dó’ 
użytku. Możność i konieczność porzucenia tego' W arunku, który ainS 
nie jest, nie przeszła piszącemu przez głowę; a przecież posiada śię ty
siące rzeczy, o których myśli śię raz na ro k : czy to także chwilowa 
przerwa? Jeżeli posiadacz wydzierżawił grunt, ustanowił na nim uży
tkowanie, jeżeli rzecZ zużytą złożył do składu niepotrzebnych sprzę
tów, jeżeli usunął z widoku wszystko, co mu pewną ćfsobę' prży pominą
i t. p. — W tych wszystkich przypadkach mówić o trwaniu Woli, to 
przekręcanie stanu rzeczy, którego nie naprawi i owa genialna psycho
logia przyjmująca egzystenfiyę woli w czasie, kiedy człowiek świado
mości zupełnie jest pozbawiony. Ta fikcyjność występuje jeszcze ostrzej, 
skoro się zWaźy, że dla praWa w grę wchodzi tylko Wola óbjaw'ión£

ł) I. s. 32 n., 198 5 c£ Leriel w Jb. f. Dogm. T. 36 s. 46 n.
2) s. lM n.
7  l  1  s. 8t.
*) str. 577 tiw. 4. „Das fortdauernde Bewusstsein emes bestiftimten Willens ist 

eine psyćhólogiśćhe Unmoglichkeit — es ais Beditiguóg det FOrtdaner des Besitzes hin- 
zustellen, hieśśe' dem Begriffe desseibćto die j urisćiscb'e V er wen dbarkei t eńtźieheń. “ Pór. 
także Stintzing ś. 44,- który argumentuje' tem, że1 brak woli u wierzyciela nie ńiszćźy 
zobowiązania, a z tfego (f) Wyciąga końklirźyę „Der Besitz wird best&ndićf diifcii deń 
Wilien erfralteti. “ yermońd ś. 123 jest o tyle szczęśliwy, Że tu —ja‘k żreśztą w całej 
swej książce — wszystko znajduje naturalnem i tire ma żadnych5 wątpliwości: „il est 
facile de cómprendre (Juer la pbssesśion aćąiiiśe ne devai(i paś exiger pour la conser- 
yation les conditions imposees quand il s’agitł de racqmsitionw i sprśl^a! wyjaśniona.
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na zewnątrz, eo wszyscy uznają *)■ wtedy bowiem i takie przypadki^ 
gdzie posiadacz trwale rttyśli o rzeczy i chce ją  zatrzymać, ale z umy
słu gruntu np. nie używa, muśiałoby si£ uważać za negacyę posia*- 
dania. Wychodząc od pódnl.iotu, przy przesadnem znaczeniu, jakie się 
pod wpływem dóktryfi filozoficznych przywiązywało dó woli w prawie 2); 
była feorya poprostu na pochyłości', a dodać należy, że owa fikcyjna 
wola dostarczała nieraz pokaźnych argumentów, zastępujących korzy
stnie naturę rzeczy s)-. Wystarczy przypomnieć np. jak Savigny *) nie
możność posiadania na części z całości tłórhaczy nie możnością woli, któ- 
raby na pojedyncze części odrębnie była skierowana, więc naturą po
siadania. To wszystko jednak nie usprawiedliwia utrzymania fikćyi 
przy konstrukcyi. Niestety, energia; Iheringa przy omawianiu problem a 
Woli w fałszywym pó^ła  kierunku. Zamiast wystąpić przeciw temu 
warunkowi wógólć, twierdzi on owszem Stanowcza, że wola musi prze
nikać stosunek posiadania, bo ona dopiero oddziela go od czysto fizy
cznego stosunku dó rzeczy, a walczy tylkrt z poglądem, który dopa
truje w poszczególnych przypadkach różnicę woli i operuje nią celem 
Oddzielenia stosunku posiadania od dzierżenia. Z tego pfoi,\tdą jest tylko, 
że iśtotnić w stosunku do rzecży wola subjektywna t. zw. dzietżyciela 
bardzo często nie różni się Zupełnie od woli posiadacza 5), ale poza tą 
zresztą wcale trywialny prawdą trudno doszukać wtem „odkryciu" realnej 
zdobyezy dla nauki. Ihering także miał na myśli przedewśziystkiem 
fakt nabycia posiadania. Co do tego punktu pod wpływem „Zapatrywań 
obrotu", które dla niego były ćo najmniej tak święte, jak  dla Puclity 
np. logiczne powiązanie myśli ®), widział oń tylko jeden objaw, który 
zresztą przed nim widzieli i inni r), że mianowicie śfwjąc na grancie 
wfedy dopiero mam nad nirii naturalną władzę, kiedy we mnie po
wstanie odpowiednia wola. Pogląd to zd. n. zbyt ciasny. Wspomnieliśmy już 
kilka razy, że z naturalnego punktu widzenia do Ugrnntowania posiadania 
nadaje się każdy fakt, Wyrażający pewną relacyę między osobą a rzeczą

Wywód polemiczny fhermga w Beśitżwille' jest co dó tego punktu w prze
ważnej części walka z wiatrakami.

2) Kant według cyt. Kslńcly s’. 3 l i  u w. 10.
*) Randa np (a. 597) presaimnjo amiisus domini przy przeistoczeniu próypadkó- 

wem np: spalaniu' aie rsfeczy, cfióc posiadacz 6 tem nie' wie.
I  I  22.
6) Jak ztesStfĄ fliejźdnokfŚtnie f wdla pośitfdaczar nie róźńi s5ę od \v'o!i tego, kto 

nie' posiada. Fattffność ciążąca aa posiadaniu skłoniła Kmriżego dó' żikwesfyonowanis 
tej właśnie tezy ffleringa (1. c. ś. 11 n'.).

“) Że jedna i druga óstafóran'tfś’ć  jest błędem, a prżeśaćfiie wyobrażenie o do
niosłości „zapatrywań obrot'u“ błędem- nieftBzpfećzmej^żyiii, zofr. wyżej! śtr. 330 nast.

*) Np. BurckhaTd f. <?. str. 14 u.
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i pozwalający liczyć od pewnej chwili faktyczne wykonanie własności na 
rzecz tej osobył) ; czego zaś potrzeba do powstania posiadania chronionego, 
to oznacza prawo pozytywne. Zapatrywanie obrotu, t. zn. rezultat obo
wiązujących przez długie czasy praw pozytywnych, które woli istotnie 
przypisywały znaczną rolę przy uzyskaniu posiadania chronionego, zga
dza się niewątpliwie z poglądem Iheringa, i każdy myśląc o owym przypadku 
wzdraga się mimowoli przed przypuszczeniem, że tam bez woli istnieje już 
substrat posiadania2). Abstrahując jednak od względów praktycznych, 
które znowu są tylko inną formą zapatrywań obrotu, musi się przyznać, że 
nasz przypadek daje prawu pozytywnemu zupełnie dostateczny punkt 
zaczepienia dla udzielenia ochrony possessoryjnej. Czy prawo pozyty
wne z niego skorzysta, to inna kwestya — ale, jeżeli skorzystało nieje
dnokrotnie przy ruchomościach, to już twierdzić nie można, by konie
czność woli przy fakcie nabycia posiadania wynikała z natury rzeczy. 
Tem bardziej nie można utrzymywać, że wola musi przenikać trwający 
stan posiadania, i tylko ciągła pamięć o fakcie nabycia — niewłaściwie 
pojętym — tłómaczy, że Ihering w tym względzie z nauką panującą nie 
zerwał. A byłby to dla nauki większy zysk, niż polemika z teoryą żą
dającą woli kwalifikowanej. Ihering ma zupełną racyę, przecząc, by kwa- 
lifikacya była potrzebna do istnienia stanu posiadania, bo do tego ża 
d n e j  woli nie potrzeba; ale błędem zaprawdę trudnym do wytłóma- 
czenia jest twierdzić, że różnica nastroju woli wogóle nie egzystuje, bo 
ona istnieje i w stosunku do rzeczy i — co Ihering zupełnie przeoczył — 
w stosunku do trzecich. Ze stanowiska prawa rzymskiego nie da się 
również obronić zdanie, by tam różnica woli przy odróżnieniu posia
dania od dzierżenia żadnej nie miała doniosłości. Owszem podstawą 
dystynkcyi jest dla rzymskich prawników właśnie różnica usposobienia 
podmiotu przy powstaniu dotyczącego stosunku; a choć od tego są liczne 
wyjątki, choć ze względu na nie przy k o n s t r u k e y i  od momentu su- 
bjektywnego wychodzić nie można3), to przecież przy badaniu prawa

*) Doskonale Cosack s. 19 n., którego wywody niestety przebrzmiały w nauce 
prawie bez skutku.

2) Z tego odruchu wynikają np. restrykeye Strohala co do § 854 ust. 1 kod. 
niem. Przyznać trzeba, że w myśli redaktorów animus jest niejednokrotnie elementem 
koniecznym do uzyskania władztwa. Myśl redaktorów jednak nie wiąże, a co do możli
wych zarzutów zob. §. 3. I.

s) Zob. wyżej str. 351. Ze względu na to twierdzimy zgodnie z Iher., iż dla 
konstrukeyi dzierżenia rozstrzygające w pr. rz. znaczenie ma causa; uznajemy również, 
iż wola typiczna, in abstracto, znaczy tyle, co porzucenie warunku woli. Iher. jednak 
przeczy, by wogóle różnica dała się logicznie uzasadnić; sądzimy, że się myli, że przy 
dzierżeniu istnieją momenta, pozwalające odnieść bez zrywania z logiką faktyczne 
wykonanie własności do osoby posiadacza. Por. także rozdział ostatni.
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p o z y t y w n e g o  nie można zamykać oczu na to,, co w niem jest zupeł
nie wyraźne i niewątpliwe, a tem jest znaczenie nastroju woli dla rzym
skiej jurysprudencyi.

Tak przedstawia się posiadanie jako stan istniejący. Nie zawsze jest 
ono widzialne, niemniej jednak ma zawsze realny byt, jest więc stanem 
faktycznym. Wszystkie przypadki posiadania chronionego mieszczą się 
w podanem przez nas określeniu; określenie to wyraża więc posiadanie 
naturalne. Wobec różnie praw pozytywnych musimy jednak przyjąć, 
że z tego naturalnego posiadania prawo pozytywne niektóre tylko przy
padki wciąga do swej sfery. Dzieje się to przez oznaczenie podmiotu 
mającego doznawać ochrony, więc przez uregulowanie nabycia i utraty 
posiadania. Zanim do tego przejdziemy, parę słów jeszcze co do zarzutów 
podnoszonych dotąd w nauce przeciw oparciu pojęcia posiadania na wy
konaniu własności *). Zarzuty takie 2) opierano na tem, źe w konse
kwencyi musianoby akty używania rzeczy uważać za wystarczające 
zawsze do nabycia posiadania, a z drugiej strony nie dałoby się z tego 
punktu przeprowadzić odróżnienie między dzierżeniem a posiadaniem. 
Wywody poprzednie wykazały zd. n., że niebezpieczeństwo jest uro
jone, skoro się posługuje właściwem pojęciem wykonania; a że wyko
nanie prawa musi być osią nauki o posiadaniu, tego dowodzi niewąt
pliwie posiadanie praw obligatoryjnych 3).

§. 3. Warunki nabycia i przyczyny utraty posiadania rzeczy.

L. Na pytanie, kto jest posiadaczem,, na czyją rzecz istnieje wy
konanie prawa własności, nie można z naturalnego punktu widzenia dać 
zadawalniającej odpowiedzi. Poglądy dotychczas w nauce objawione, nie
dostateczne, skoro idzie o określenie istniejącego posiadania, nie dają 
również wyjaśnienia, kto jest posiadaczem, mimo tego, iż tym zarzutem 
wojują wszyscy przeciw wszystkim 4). Najbałamutniejszy jest zd. n. po
gląd Iheringa. Według niego 5) posiadacz musi być widzialny; co jednak 
znaczy ten postulat, zostający w związku z zapatrywaniem autora na

*) Właściwie na używaniu, bo w tym tylko kierunku uznawano dotąd zwią
zek. O tyle zarzuty te naszej teoryi nie dotykają, owszem są nam na rękę, bo według 
naszego poglądu używanie rzeczy jest także bez znaczenia. Omawiamy je tylko dla 
dokładności, aby się przekonać, czy ich ostrze nie da się zwrócić przeciw poglądowi 
przez nas bronionemu. Por. zresztą trafny wywód Barona Jb. f. Dogm. t. 7 s. 105 n.

®) Por. zam. wszystkich Randa s. 20, 366.
8) Gf. Heim w Haimerl’s Vierteljschr. t. 13 str. 265 n.
4) Zob. np. Piniński I. 163 przeciw Iheringowi.
B) Grund s. 194 n.
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tradycję i constjfutum possessorium!), zrozumieć trudno2). Dla kogo 
ma być widzialnym? dla otoczenia (existimatio circumcolentium) nie, 
bo sąsiad nie traci posiadania przez to, że go sąsiedzi nie znają i znać 
nie moga, ani właściciel domu posiadania przez to, że przechodzień 
nie wie, do kogo ten dom należy. Więc idzie chyba o widzialność 
objektywną, o rozpoznalność dla prawa. Że ona jest konieczna, to pra
wdą, ale co dla prawa jest rozpoznąlne, o tera decyduje tylko ono 
samo, czyli pięknie brzmiące wywody Iheringa dadzą się zredukować 
ilo zdania, że prawo m.ugi oznaczyć, kto jest posiadaczem, a dążą tylko 
do tego, by jego ^zapatrywania de lega ferenda wcisnąć w ramy intęr- 
pretącyi. Z normalnego położenia rzeczy również odgadnąć nie można, 
dla kogo pna leży normalnie ? a tak samo, gdyby nawet powiedzieć 
można, że dany przedmiot człowiekowi służy, to jeszcze niewiadomo 
któremu. Co do teoryi, które powołują się na prawdopodobieństwo, 
możność i t. p., jest również jąsnem, że gdyby nawet te pechy dopi
sały w konkretnym przypadku, t- zn. gdyby posiadacz miął istotnie 
możność i t. p., to i tak, by się dowiedzieć kto posiada, nie wystarczy rzucić 
pytanie, kto ma tę możność. Skądkolwiek się wyjdzie, zawsze dochodzi 
się do przekonania, że posiadanie raz nabyte trwa aż do utraty, i na 
tej odpowiedzi, która przerzuca kwestyę na pole prawa pozytywnego, 
poprzestać trzeba. Przy naszym poglądzie nie jest to zupełnie rezy- 
gnacyą teoryi, bo jego podstawą jest właśnie odgraniczenie tego, co jest 
wspólne i przez to naturalne, t. zn. istoty stanu posiadania, od tego, co 
się zmienia według prawa pozytywnego, t. zn. zasad konkretnego po
siadania. Faktyczne wykonanie własności to istota stanu; aby z tego 
Stanu korzystał Ą lub B, musi istnieć pewne odniesienie osoby do rze
czy; poza ten ogólnik, nie mówiący nic, z naturalnego punktu widzenia 
przejść nie można. Najbardziej ścisły związek: A wziął rzecz do ręki, 
nie pozwala jeszcze powiedzieć, Że A posiądą, bo on może działa w za
stępstwie B, którego jest generalnym pełnomocnikiem, a może dostał 
rzecz od B pręcario tak, że każdej chwili obowiązany jest do zwrotu,
i to bez względu na to, czy B jest właścicielem czy nie 3). Z drugiej

|) Besitzwille
Piniński 1. pit.

3) To zobowiązanie, związane z stanowiskiem dzierży cięła wobec rzeczy a nieza
wisłe od cudzej w ł a s n o  ś c i , stanowi kry tery um objekty wne, pozwalające w danym razie 
odnieść wykonanie do osoby B — przynajmniej według tęgo poglądu, który uważamy 
za najwłaściwszy i najbardziej odpowiedni naturze rzeczy, choć nie jest jedynie możliwym. 
Czy ono wynika z kontraktu, czy z negotiorum gestio ęzy z innej przyczyny, to wszystko 
jedno; ale jak  już na str. 352 podniesiono, musi istnieć objęktywnie (por. Reuling 
w Ztschr. f. Handelsr. 1.17 s. 328). Subjektywny nastrój A nie wystarcza; musi i s t n i e ć
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strony stosunek zupełnie luźny mftteryąlnie: sprzedaż jn absentią, powoła 
nie A do spadku, grzęznączenie mu pewnej rzeczy zapisem, to wszystko 
fakta, które mogą ugruntować jego posiadanie. Prawo pozytywne ma. 
tedy bardzo Ejzęroki zakres możliwości; wobec tego zakresu musi zająć 
pewne stanowisko, i według rtego, ale tylko według tego oznacza się 
osoba posiądąpzą. i^atUjiialng oznączenię jest i niemożliwe i bezcelowe.

Pierwszym krokiem prawa pożytywnegp hędzie ograniczenie zakresu 
rzeczy, które mogą być przedmiotem posiadania, innemi słowy postano
wienie, że przy pewnych przedmiotach niema posiadania (chronionego), 
clipe zaszedł fakt, któryby przy innej rzeczy był oznaczoną osobę 
uczynił posiadaczką. Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą, ale ząleżną 
tylko od prawa pozytywnego. Z naturalnego punktu widzenia stan po- 
sjądąnią jpst tu równie dobrze możliwy jak  przy innych rzeczach,
i wszelkie próby, by to ograniczenie wytłómaczyć koniecznością logi
czną, idą na marne. Tak np. argumentacya1), że wola podmiotu u z n a n a  
przez  p r awo  tworzy posiadanie, że więc przepis iuris cogentis wyklucza
jący własność prywatną wyklucza zarazem uznanie woli podmiotu co 
do tej rzeczy. Pomijamy już wciągnięcie woli w tę sprawę, w żadnym 
punkcie nieuzasadnione; ąje i poza tern mamy do czynienia jedynie 
z pet. principii, bo o to właśnie chodzi, czy przepis reprobująey wła

pierwiastek, ze względu na który stosunek A do rzeczy można przecież uważać za 
uznanie wyłącznego stanowiska B co do tej rzeczy. Wystarczy, by to wykazać, przytoczyć 
dwa przypadki bezpośredniego posiadania. A zajmuje mój grunt optima fide: niema mowy 
o wykonaniu prawa własności na mą rzecz mimo idealnie poprawnego nastroju z jego 
strony (§ 856 kod niem/, inna kwęstya, czy A odpowiada possessoryjnie); A trzyma się 
od mego gruntu z daleka, protestuje jednak przeciw memu uprawnieniu: moje posiadanie 
nie doznało naruszenia. Te,n punkt widzenia tłómaęzy sławną 1. 21 1). de usurp. 41.
3. (cf. Baron w Jb. f. Dogm. t. HO s. .198 n.), gdzie najmobierca jest posiadaczem, bo 
brak objektywnego kryteryum, któreby pozwalało jego stosunek do rzeczy liczyć na rzecz 
najmodawcy. Przeciw tej konstrukeyi możliwe są, o ile widzimy, dwa zarzuty: a) że 
przy posiadaniu bezpo.średniem otoczenie spełnia faktycznie obowiązki, które mogą 
obję^tywnie' nie ąstnieć; więc poco żądać objektywnej egzystencyi obowiązku dzierży
ciela? b) że przy iura in re aliena takiego obowiązku niema, a mimo tego posiadacz 
rzeczy zatrzymuje posiadanie. Ad a) jednak podnieść należy z naciskiem, że posiadacz 
bezpośredni ma za sobą abjektywnie jedną rzecz, t. zn. to, że wszyscy trzymają się od 
rzeczy zdaleka, a o ile tego nie ma, subjektywne usposobienie innych nie ratuje jego 
posiadania; dzierżyciel objektywnie narusza cudze posiadanie, jego subjektywny nastrój 
tęgo nie naprawi, więc musi istnieć jakiś inny moment objektywny ceehujący należycie 
jego stosunek do rzeczy. Ad b) zaś zarzut jest czysto dyalektyczny, bo użytkowca (na 
pewien p.ząs) nie dlatego jest obowiązany do zwrotu, że kto inny jest właścicielem, lecz 
dlatego, że on jest tylko użytkowcą; w jego własnem prawie leży granica jego prawa* 
Ze zresztą prawo pozytywne może postanowić inaczej i sankeyonować subjektywizm, to 
już powiedziano zob. także niżej str. 374 uw. 1.

*) Kanda s. 388 uw. 1.
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sność reprobuje i posiadauie, a błąd tem większy, że go popełnili autor 
wierzący jak  w dogmat w rzymskie dictum: separata esse debet pos
sessio a proprietate. Przyznać atoli trzeba, że charakter przepisów wy
łączających pewne rzeczy z obrotu z reguły przemawia za wyłącze
niem ich także od posiadania; ale to tylko reguła1), i mimo niej można 
zupełnie słusznie przyjąć w przypadkach pozbawionych ochrony istnienie 
naturalnego posiadania, co nie jest bez znaczenia n. p. przy obronie 
koniecznej 2).

Prawo pozytywne może dalej pewne osoby jako takie wykluczyć 
od ochrony possessoryjnej. Charakter takiego przepisu jest zupełnie taki 
sam jak  ograniczeń przedmiotowych: i tu również przyznać trzeba, że 
w razie wątpliwości wyłączenie pewnych osób od praw poddmiotowych 
wogóle odnosi się także do ochrony possessoryjnej3), nie zapominając 
jednak, że to tylko przepis pozytywny i że osoby takie będą posiada
czami bez ochrony, t. zn. w naturalnem słowa tego znaczeniu, o ile co
do nich 'zajdą okoliczności, z któremi prawo przy innych podmiotach 
łączy posiadanie chronione.

Mówiąc o ekstensywności ochrony possess. nie można również po
minąć dopuszczalności posiadania na częściach rzeczy. Z naszego punktu 
widzenia jest rzeczą zupełnie pewną, że posiadanie części rzeczy zło
żonej przysługuje w znaczeniu naturalnem posiadaczowi całości4). To 
zdanie jednak nie przesądza kwestyi, czy faktyczne wykonanie wła
sności co do takiej części (n. p. koła od wozu) musi się rachować na 
rzecz naturalnego posiadacza, czy może owszem być liczonc na korzyść 
trzeciego. W  tym względzie rozstrzyga jedynie i wyłącznie prawo po- 
zytywne. Jeżeli ono tego tylko uzna za posiadacza, na czyją rzecz 
prima facie realizuje się własność, wówczas posiadacz części utraci swe 
posiadanie, które przejdzie na posiadacza całości. Jeżeli jednak prawo 
obok posiadania zna także dzierżenie, lub, jak kod. niem. (§§. 855,. 
863)nadto także drugi rodzaj „pomocniczego11 posiadania5), wówczas dzier
żenie względnie pomocnicze posiadanie zupełnie dobrze odnosić się może

ł) O tyle ma racyę Ihering: okoliczność ta nie dowodzi jednak związku histo
rycznego posiadania z własnością. Vermond s. 295 i tu widzi wynik „de la naturę 
mśme de la chose.u

а) Ze obrona konieczna nie jest ochroną posiadania, zob. np. Bekker w Jahrb. 
f. Dogm. t. 3|j s. 11.

s) O tyle trzeba przyznać słuszność Randzie s. 384 n. przeciw Burckhardowi
1. c. s. 18 n.

4) Zob. Burckhard 1. c. s. 28 n., Hackfeld-Pfluger: CJeber Besitz u. Ersitz. von
Theilen 1886.

б) Bekker Jahrb. f. Dogm. t. 34 s. 22.
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i do części. Sprawę komplikuje jednak inne pytanie, nie mające z nauką
0 posiadaniu nie wspólnego: co jest wobec prawa rzeczą, co może być 
samoistnym przedmiotem uprawnień, czy rzecz stając się częścią nie prze
staje jako taka istnieć dla prawa? Na pytanie to odpowiedzieć winna 
ustawa (np. §§. 93—95 kod. niem.); mimo takiego rozstrzygnienia jednak 
odpowiedź w konkretnym przypadku może być wątpliwą!), a z dru
giej strony, choć brak przepisu ustawowego, życie wytworzyć musi 
pewne przeciętne zapatrywanie w tym względzie, które wiąże przy za
stosowaniu prawa, choć tem bardziej in concreto nie wyklucza wątpli
wości. Rozwiązanie tego pytania zależy więc w każdym razie bardzo 
często od ąuaestio facti, a wpływa stanowczo na sprawę posiadania 
części. O ile część przez połączenie przestaje być rzeczą, nie może być 
odrębnie od całości przedmiotem posiadania ani dzierżenia; nie można 
wogóle mówić o faktycznem wykonaniu własności co do niej, bo ona 
jako taka nie istnieje, i w takim razie przy każdym systemie pozytywnym 
posiadacz rzeczy traci jej posiadanie z chwilą, kiedy ona stała się 
częścią, bo odtąd posiadanie tylko do całości odnosić się może2). Tu 
znów rozchodzą się drogi, bo prawo pozytywne może mera subtilitate 
wyciągnąć z tego rozpłynięcia się części w całości krańcowe kon
sekwencye, więc postanowić przerwę zasiedzenia z chwilą połączenia
1 żądać po uchyleniu połączenia odrębnego faktu nabycia co do byłej 
części a obecnie nowej rzeczy; może jednakowoż nie ignorować tego, 
źe w całości posiada się i część, i owych konsekwencyi nie dopuścić. 
W  wątpliwości np. w braku postanowień ustawowych oświadczyć się 
należy za tym drugim poglądem, który dokładniej uwzględnia istotny 
stan rzeczy; powtarzamy atoli, że o tem wszystkiem w pierwszym rzędzie 
decyduje prawo pozytywne 3).

*) Czy np. według kod. niem. dachówka stanowi istotną część składową (§ 93 
ale i § 94 ust. 2)1 Kiedy następnie zachodzi taki stosunek przy ruchomościach? Ze 
przepis § 93 odnosi się i do posiadania, nie może ulegać wątpliwości: cf. Strohal Jahrb. 
f. D. t. 38 s. 32 n.

2) Scheurl s. 163 n.
3) W pr. rzym. odnoszą się tu 1. 23 § 7 D. de R. V. 6. 1, 1. 7 § 11 D. de A.

E. D. 41. 1, 1. 30 pr. D. h. t.,1. 23 pr. § 2, 30 § l D. de usurp. 41. 3, 1. 7 § 10., 8 
D. quod vi aut clam 43. 24, 1. 1 § 1 D. de tigno iuncto 47. 3. Co do ruchomości 
sprawa jest zupełnie jasna (1. 30 § 1 cit.; bez znaczenia jest tu 1. 8 i. f. D. de R. V. 6.1,  
gdzie idzie o posiadanie rzeczy jednolitej pro diviso, oraz 1. 7 § 1. 2 D. ad exh. 10.
4, gdzie idzie o facultas restituendi, a słowo „civiliter“ na kilka sposobów może być 
zrozumiane); co do nieruchomości sprawa przedstawia się gorzej, bo między 1. 30 § 1 
cit. a resztą ustępów zachodzi niewątpliwie sprzeczność, dotąd mimo wielu prób (zob. 
Randa s. 513 n.) nie wyjaśniona. Z stanowiska kompilacyi zd. naszem przyjąć należy, 
,iż Pomponius w 1. 30 § 1 cit. nie przyjmuje zdania Labeona (cf. „placuit“ w 1.7 §11
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Normując sposób nabycia posiadania może prawo żądać do tego 

aktu woli nabywcyj ale nie musi tego żądać. Dowodem pozytywnym 
jest przepis §. 854 k. hieni., wobec którego wszelkie próby wprowa
dzenia woli tylną furtką upaść muszą. Co do ruchomości rzecz jest nie
wątpliwa; przeciwieństwa nie dowodzi także §•. 867, któty Oznacza tylko 
warunki prawa ścigania rżeczy na cudzym gruncie (prawa nie mającego 
związku z ochroną poss essoryjną) i stanowi, że prawo to gaśnie z chwilą 

wzięcia11 rzeczy przez innego w posiadanie*), przycżeni nie porusza 
zupełnie kwestyi-, czy przed chwilą wzięcia posiadacz gruntu nie nabył 
już posiadania rżeczy. Więcej dziwną wydaje się możność uzyskania 
faktycznej władzy bez woli co do gruntów. Przeciw temu przypu
szczeniu uczynić można dużo zarzutów, które jednakowoż wydają się nam 
nieistotne. Przedewszystkiem zauważyć należy^ że dziedzic nabywa we
dług §. 857 posiadanie b’ez swej woli, bo już przez śmierć spadko
dawcy (§§. 1922, 1942 k. n.), a gdyby nawet dó nabycia koniecznem 
było przyjęcie spadku, to i tak niema woli> o ile dziedzic o gruncie 
spadkowym zupełnie nie wie. Zaszedł poprostu fakt stwarzający pe
wien punkt zaczepienia między osobą a rzeczą; skoro nikt się na tę 
rzecz nie wdziera, skoro istnieje faktyczne wykonanie własności, ów 
punkt zaczepienia wystarczy, by to wykonanie policzyć na rzecz owej 
osoby. Inter vivos ustawa w §. 854 ust. 2 (nie objaśniająćym, lecz po
mimo wyrażenia y,geniigt“ ograniczającym ustęp 1) wymaga zgody na
bywcy; z naturalnego punktu widzenia jednak — a o ten tylko Hani 
chodzi — oświadczenie Woli dotychczasowego posiadacza w połączeniii 
z późniejszem poprąw-neni zachowaniem si'ę trzecich wystarcza zupeł
nie, by za posiadacza uznać osebę^ na którą, ten posiadacz „prze- 
niesie“ posiadanie, i to bez je j wiedzy i Wóli2). W innych przy
padkach nabycie posiadania na gruntach według kod. niem. schodzić 
się będzie najczęściej z aktem woli, i nie ulega kwestyi, że tu  re- 
daktorowie zostając pod wpływem Współczesnych zapatrywań3) uważali

cit. i silnie polemiczny ton 1. 23 pr. cit. Javolena, który Labeona w epistulae często 
miał na myśli). Kod. niem. uznaje przerwę zasiedzenia (§§ 940, 93).

4) Gdyby tu istotnie „animus“ był potrzebny do nabycia posiadania, to z chwilą, 
gdy posiadacz gruntu rzecz dostrzegł i objawił zamiar wzięcia jej w posiadanie, stałby 
się stanowczo jej posiadaczem. Czy wtedy prawo z § 867 zgasło'? Uwaga ta dCwodzi 
bezwarunkowo, że § 867 z sprawą nabycia posiadania nie ma nic wspólnego.

2) Znan^ jest rzeczą, że już rzymscy prawnicy przy tradycyi główny nacisk 
kładą na wolę tradenta; zob. Chlam łącz: die reehtl. Natnlr der t^b&reign. d. Traffiłioń 
1897 s. 38 n.

8) Mętności tych zapatrywań dowodzą np. wywody Bahra w Jahrb. f. Dógfti. t. 
26 s. 225 n., 227 n., których ćżęśó 0 „produkcyi" należy 'do — nader póptilartie^o — 
podręcznika ekonomii, a cfcć&ć drulga j!est filózóficz^O-Mstoryćzńą de du kc y  ą posiadania.
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wolę za warunek istotny. Według ustawy jednak możliwe są i takie 
przypadki, gdzie się władzę faktyczną zyskuje bez woli. Tak najpierw 
przy nabyciu posiadania przez zastępcę1), gdzie zastąpiony staje się 
posiadaczem z chwilą ugruntowania faktycznej władzy u zastępcy. Zre
sztą wobec ciągłości powierzchni ziemi wola jest z reguły niezbędna 
celem ofcnaczenia^ co w d&nym razie stanowi przedmiot władzy, ale 
konieczność ta nie odnosi się już do realności (cf. §. 865 k. n .2), 
a nadto z naturalnego punktu widzenia podnieść należy, że o ile grunt 
jest podzielony na kawałki należycie odgrodzone i tylko te części sta
nowią jednostki przy obrocie (co się da pomyśleć), wówczas obecność 
na gruncie choćby przemijająca może już dać punkt zaczepienia do po
liczenia wykonania na rzecz pewnego podmiotu 3), zwłaszcza iż w ża
dnym razie trwałość nie jest konieczną częścią składową faktycznej 
Władzy.

Idziemy jednak jeszcze dalej. Twierdzimy, że we wszystkich Usta- 
wodawstwach, które wolę uważają za warunek faktu nabycia, przepis 
ten jest regułą i z tego względu, że dopuszcza liczne wyjątki. W  szcze
gólności co do prawa rzymskiego zwracano już niejednokrotnie uwagę4), 
że w całym szeregu przypadków wola nabywcy nie jest potrzebna do 
nabycia posiadania; a choć pogląd ten spotkał się z żywą opozycya6), 
to jednak zd. n. on tylko wytrzymać zdoła krytykę^ Przedewszystkiem 
stanowczym dowodem ńa jego korzyść są przepisy o nabyciu posia
dania prztez zastępców. Gdyby się nawet zakres t. z w. zastępstwa bez
pośredniego w prawie rzymskicm jak  najbardziej zredukowało6), to prze
cież w całym szeregu przypadków zastępca nabywa posiadanie dla za
stąpionego etiam ignoranti, a z tą chwilą reguła: animo nostro jest już 
tylko frazesem. Choć się przypuści, że w danym razie istniało zlecenie

*) Bliższe uzasadnienie przy rozbiorze prawa rzymskiego.
2) Nie widzimy też powodu, dlaczego by ktoś zamknięty w pokoju nie miał być 

•jego posiadaczem. Pr&wdâ  że we wszystkich tych przypadkach posiadanie nabiera 
dopiero wtedy praktycznego znaczenia, gdy posiadacz zechce z niego skorzystać (utrzy
mać się przy rzeczy), ale, o ile ta wola przyszła już po utracie posiadania, kwestya 
ochrony zależy właśnie od tego, czy się bez niej było posiadaczem.

*) Nie rozbieramy tu praktyczności tego przepisu, ale zauważyć musimy, &e w re
zultacie płoty byłyby wyższe, że prawo samopomocy dawnego posiadacza starczyłoby 
za lekarstwo, a wobec trzecich ochrona possess. tego, kto drugiego gwałtem wyzuł, 
dlatego tylko wydaje się nam mniej dziwaczna i przeciwną etyce, żeśmy się... przy
zwyczaili. Z pr. rz. por. 1. 7 § 1. D. pro empt. 4ti. 4, 1. 60 §. 2 V. S.

4) Zob. np. Kindel s. 203, 212.
. 5) Piniński I. s. 173 n., Randa s. 69.

6) Schlossmann Besitzerwerb durch Dritte 1881 s. 164 n .; przeciw temu Mitteis 
-die Lehre v. d. Stellvertret. 1885 s. 51 n.
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szczegółowe odnoszące się do oznaczonej dokładnie rzeczy, musi się prze
cież odróżnić zamiar od woli posiadania, jeżeli się nie chce przekręcać 
znaczenia tych słów. Przechodzę koło jubilera i widzę klejnot, który mi 
się podoba; postanawiam go nabyć, zaopatruję się w tym zamiarze 
w odpowiednią gotówkę, ale nim zamiar urzeczywistniłem, złodziej ukradł 
ten klejnot i ścigany wsunął mi go do kieszeni lub porzucił w mem 
mieszkaniu: jeżeli z tą chwilą zostałem ignorans posiadaczem, czy zo
stałem nim z wolą i przez wolę? Tem bardziej nie można mówić o na
byciu z wolą, skoro procurator omnium bonorum nabywa posiadanie 
sprawujac libera administratio, lub filius familias na zasadzie concessio- 
peculii; nabycie następuje wprawdzie w takich okolicznościach, że od 
chwili uzyskania posiadania w naturalnem słowa znaczeniu przez za
stępcę wykonanie własności na dotyczącej rzeczy może być liczone dla 
zastąpionego, ale wola zastąpionego nie odgrywa przytem roli, a wola 
wyrażona przy powierzeniu zarządu to jedna z okoliczności pozwalają
cych na odniesienie wykonania własności do sfery zastąpionego, lecz 
nie więcej, czego dowodzi nabycie posiadania ignoranti, choć za
rząd nie wynika z woli zastąpionego (tutor, eurator1). Ale poza za
stępstwem nie brak także przypadków, w których brak woli nie prze
szkadza nabyciu posiadania. Nie należą tu przypadki połączenia (avulsior 
wybudowanie domu przez dzierżawcę), bo choć tu posiadanie „nabywa11 
się bez woli, to przecież nabycie to oznacza właściwie tylko zwiększenie 
przedmiotu posiadania i o tyle tylko o nabyciu można mówić, o ile się- 
cofnie w przeszłość i przypomni sobie dawniejszy samoistny byt przy
bytku. Jeżeli jednak kura znajdująca się w mem posiadaniu zniesie 
jaja na moim gruncie, nabywam posiadanie już z tą chwilą, choć o tem 
nie wiem; jeżeli zastawię łapkę na lisa, a złapie się inne zwierzę, na 
które ze względu na przepisy o ochronie zamiar mój nie był skiero
wany, nabywam posiadanie już z chwilą, kiedy ono się złapało bez 
względu na to, że dopiero w parę dni później o tem się dowiedziałem, a tu 
nie można dorobić woli n. p. przez zwrot, że się zastawiło łapkę w za
miarze schwytania zwierzyny pewnego rodzaju2). Jeżeli mam ogrodzony 
należycie zwierzyniec (vivarium), a zwierzę drapieżne dostało się tam 
na moje nieszczęście przez otwarte drzwi, które później zamknięto, po

*) Dowiaduję się, że administrator ma zamiar nabyć pewną rzecz, telegrafuję, 
by tego nie czynił, ale telegram przychodzi zapóźno: czyż tu mój „animus possidendi” 
jest czem innem jak marną fikcją?

!) Tak mylnie Piniński I. 71, który zresztą 1. 55 D. de A. R. D. 41. 1 tłómaczy 
zupełnie trafnie.
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siadani drapieżnika1), a przecież wola moja była ternu wprost przeciwna,
i trzeba niezwykłej odwagi, by powiedzieć, że zamiar mój skierowany 
jest na wszystko, co się do zwierzyńca dostaje2). Równie dobrze mo- 
żnaby twierdzić, że moja kieszeń w przytoczonym dopiero co przypadku 
jest przeznaczona na przyjęcie rzeczy skradzionych przez innych. Przy
kładów tego rodzaj u można przytoczyć szereg nieskończony 3); jednym z naj
bardziej charakterystycznych jest nabycie posiadania na przedmiotach nie 
zamówionych, przysłanych mi wraz z zamówionymi w jednej skrzyni. 
Wobec tego wszystkiego wydaje nam się rzeczą zupełnie pewną, że 
warunek animi w prawie rzymskiem nie obejmuje wszystkich przy
padków nabycia posiadania, a teorya, która go chce utrzymać, jest bez
warunkowo za ciasna 4). Z naszego punktu widzenia tłómaczenie tego jest 
zbyteczne; naturalne posiadanie może bardzo dobrze zaistnieć bez woli 
nabywcy, bo inne okoliczności starczą do związania stanu faktycznego 
wykonania z pewnym podmiotem. Błędem też jest tłómaczyć n. p. mo
żność posiadania u osób bez woli modyfikacyą naturalnego pojęcia 
posiadania przez prawo pozytywne. Rzecz ma się wprost odwrotnie:
o ile prawo żąda woli, oddala się od naturalnego pojęcia, wyłączając 
cały szereg przypadków naturalnego posiadania od ochrony.

Jeżeli posiadanie nabyć można bez woli. to do nabycia nie po
trzeba oczywiście woli kwalifikowanej. W tym punkcie przyznać musimy 
Iher. zupełną słuszność, ale nie o to mu chodziło. Owszem, jak  już 
wspomniano omawiając cechy stanu posiadania, on do istnienia dzier
żenia żąda aktu woli, a przeczy tylko, by natura woli była inna przy 
akcie gruntującym dzierżenie, a inna przy nabyciu posiadania, i o tem, 
co ma być tylko dzierżeniem, każe rozstrzygać jedynie prawu pozyty
wnemu i względom utylitarnym. Że akt woli nie jest konieczny ani przy 
nabyciu dzierżenia, ani przy uzyskaniu posiadania, tego już po poprze
dnich naszych wywodach dowodzić nie potrzeba. Akt woli jest regułą

*) 1. 62 § 1  D. de usufr. 7. 1. „ipsae inciderint delapsaeve fuerint." Sam Pin. I. 
77. przyznaje, że wpadnięcie to początek posiadania, choć w polemice z Kindlem s. 176 
tema zaprzecza. Por. Baron w Jahrb. f. Dogm. 7 s. 6 8  n.

2) Banda str. 424 uw. 32.
a) cf. np. 1. 12 § 5, I. 25 § 1 D. de usfr. 7. 1; 1. 13. D. quib. mod. usfr. 7. 

4., gdzie Piniński (I. 109) widzi bezpodstawnie „Besitzlosigkeit**; 1. 2 D. A. R. D.
4) Pomijamy tu sporną jak wiadomo kwestyę, kiedy przy neg. gestio dominus 

negotii staje się posiadaczem. O ile się uznaje retrotrakcyę, to także tylko frazes słu
żący do zakrycia zbędności woli. Charakter aktu nabycia występuje w źródłach zupełnie 
wyraźnio np. w 1. 25 § 1 D. de usfr. 7. 1., gdzie „numerationem pretii declaraturam" 
musi się odnosić i do nabycia posiadania, gdzie więc o tem, na czyją rzecz liczyc wy
konanie własności, rozstrzygają okoliczności późniejsze, a wola nabywcy nie ma ża
dnego znaczenia: cf. 1. 68  § 2, 69, 70 § 1, 2 eod. Por. § 43. I. 7. A. L. R.
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w największej ilośei przypadków, i pod wpływem tego terminologia 
żyeia codziennego żąda woli nawet przy dzierżeniu1); ale teorya tą termino
logia krępować się nie powinna. Co do pr. rz. nie da się zaprzeczyć, że juryści 
rzymscy niewątpliwie ex cathedra wolę uważali za rekwizyt niezbędny, 
i wykluczali posiadanie tam, gdzie brak wqli wpadał w oczy. Od tej 
teoretycznej zasady dopuszczali jednak wyjątki, usuwające teoryi grunt 
pod nogami, i dlatego w nauce prawa rzymskiego, o ile się ją dz iś  buduje, 
ich wyobrażenia utrzymać się nie dadzą. Inna jednak k\vestya, czy różnioę 
między posiadaniem a dzierżeniem oprzeć można tylko na względach 
utylitarnych. Jeżeli idzie o teoryę rzymskich jurystów, to zd. n. znowu nie 
ulega wątpliwości, iż pewien szczególny nastrój woli był dla nich cha
rakterystyczną cechą posiadania. Ihęr. uważa ta za wymysł Paulusa 
i obchodzi się z nim z tego powodu bardzo niedelikatnie. Ale faktem 
jest, że element psychiczny u wszystkich jurystów rzymskich gra przy 
posiadaniu pierwszą rolę. Wystarczy tu wspomnieć o possessio alieno 
nomine2), o posiadaniu cum cogitatione domini, cum opinione domini3). 
Nic też dziwnego, że już glossatorowie różnicę między posiadaniem 
a dzierżeniem składają ńa element psychiczny 4), a przeeież jeżeli 
czego, to niezależności w stosunku do źródeł zarzucić im nie można. 
Ta synteza rzymskich jurystów może nie być dokładną i istotnie, jak  
Ihering wykazał, dokładną nie jest; nie mniej jednak taką była i z tym 
faktem pogodzić się trzeba. Inna rzecz, jeżeli się d z i ś' chcę dać syntezę 
prawa rzymskiego. Wtedy musi się uwzględnić i te konkretne rozstrzy- 
gnienia, które u rzymskich jurystów szły równolegle obok teoryi, choć się 
z nią nie zgadzały 6); wtedy musi się też dojść do porzucenia subjekty- 
wizmu, i w tem postawieniu kwestyi leży wielka zasługa Iheringa. 
Tylko w tem. Nieprawdą jest, by między wolą dzierżyciela a wolą po
siadacza żadnej nie było różnicy; błędnem jest twierdzenie, że różnicę 
stworzyło prawo jedynie pod wpływem utylitaryzmu, i to błędnem tak 
z historycznego jak  i z dogmatycznego punktu widzenia. Odmienny nastrój

fj Randa str. 15 \jw. tJ.
2) 1. 21 C. de furtis 6 . 2.
3) 1. 13 § 1. D. de Publ. 6 . 2, 1. 22 § 1. D. dę no*, act. 9. 4.
4) Cf. np. Azo według Duąuesne s. 57 n. Por. 1. 6 8  (§7) D. de furt. 47, 2. „ha- 

bere pro su o destinaverit,“ Kuntze s. 36 n., Endemann: Einłijhrung in d. Stud. des 
htirg, Gb. ii. 1. (1898) s. 1Q3.

5) Nie wdajemy się tu w rozbiór pytania, czy prawnicy rzymscy posiadanie t. zw. 
pochodne uważali za singularitas, czy nie. Zd. naszem pierwsze zdanie jest prawdziwe 
(cf. Duąuesne s. 342 n.)f ale gdyby nawet sprawa nie była sporna, to okoliczność tą 
dowodziłaby tylko świadomości sprzeczności, nie porzucenia „teoretycznego1* kryteryum. Ze 
h"yteiyum nie znosi wyjątków, tem można argumentować W dzisiejszej teoryi, ale nie 
przy szkicach konstrukcyjnych w źródfach.
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woli występuje zupełnie wyraźnie w stosunku do trzecich, bo dzierźyciel 
przy akcie dającym mu dzierżenie uznaje z reguły subjektywnie, że 
rzecz należy do cudzej sfery, i tego nie można pomijać, choć się wy
każe, żo taki nastrój subjektywny dla dzisiejszej tearyi jest tylko acciden- 
tale dzierżenia-—a jednostronnością jest widzieć tylko „ekonomiczną11 wolę 
osoby w stosunku do rzeczy zwłaszcza, że i tu różnice są możliwe. Ze dalej 
odróżnienie whistoryi prawa rzymskiego wynikło nie tylko z utylitaryzmu, 
tego dowodzi z jednej strony odmówienie ochrony possessoryjnej dzierża
wcy, które w pierwotnych czasach może się da wytłopiaczyć charakterem 
społecznym klasy dzierżawców, ale którego w prawie klasycznem nie 
można w ten sposób usprawiedliwiać tak, że przynajmniej zatrzymanie 
dzierżenia w tym przypadku musi iść na karb prawniczej logiki, opartej 
na wytworzonem z biegiem czasu pojęciu posiadania; z drugiej zaś 
strony 1. 9 D. de R. V. 6. 1 nie pozwala wątpić, że Rzymianie różnicę 
między dzierżawcą a posiadaczem widzieli właśnie w tein, że pierwszy 
nie uważa się za papa rzeczy. Jeżeli wreszcie idzie o dogmatykę, to 
staraliśmy się już wykazać, że różnica da się ująć w formułę bez po
mocy teleologii, że wykonanie własności, związane na pierwszy rzut 
oka z ogobą dzierżyciela, da się odnieść do innej psoby, skoro zaistniała 
okoliczność nakładająca dzierżycielowi objektywne obowiązki, nie pły
nące z cudzego prawa własności. Prawo pozytywne może wtedy bez 
niekonsekwencyi uznać tego, kto bliższy rzeczy, za dzierżyciela; może 
wprawdzie postąpić inaczej, ale w każdym razie postanowienia jego, 
choćby nawskróś u ty litary styczne, z podanego tu punktu widzenia wy- 
tłómaczyc się dadzął).s

O ile cp do znaczenia wcli musieliśmy stanąć w opozycyi do po
glądów dotąd panujących w literaturze, o tyle co do zewnętrznej istoty 
nabycia posiadania mpźemy tylko zakwestyonować formuły, nie wy
stępując przeciw szczegółom przedstawienia. Formuły wspomnieliśmy 
już mówiąc o istocie gtąnu posiadania; wracają one przy nabyciu, bo 
tworząc je  z małymi wyjątkami wyłącznie akt nabycia miano na wzglę
dzie. Tam są stanowczo błędne, bo stan posiadania a ugruntowanie go

*) Zauważono ju ż  poprzednip, że prawo pozytywno może pijsyjęó także teoryę 
subjektywistyczną. Będzie to niekonsekwencją o tyle, że protestatio facto contraria z strony 
tego, kto mnie wyzuł z posiadania, nie ratuje dla mnie posiadania, .choćby jego uzna
nie, że cudzej sfery nie chce naruszać, było zupełnie poważne i niewątpliwe; ale ta 
niekonsekweneya jest możliwa, Wtepjy zakres przypadków dzierżenia ^większa się, te
oretyczne jednak ich ujecie jest nader łatwe: poprostu prawo w tym przypadku wolę 
subjektywna należycie wyrażoną (choć nie wiążącą: usus fructus na r.es nuliius) uważa 
za wystarczający moment objpktywny. W wątpliwości przyjąć należy pogląd objekty- 
wny jako więcej odpowiadający istocie rzeczy.
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in concreto to rzeczy zupełnie inne; tu można im zarzucić tylko to, że 
zapominają zawsze o jednej rzeczy, mianowicie o znaczeniu i wpływie 
prawa pozytywnego. Z naszego punktu widzenia właśnie prawo pozy
tywne stanowi tu o wszystkiem, a powoływanie się na naturę rzeczy— 
niewłaściwe wszędzie, póki się tej natury ściśle nie określi— jest w tym 
punkcie wprost niedopuszczalne.

Rozwój historyczny prawa rzymskiego w tym kierunku był już 
V nieraz przedmiotem badańx). Pierwotnie żądano do nabycia posiadania 

aktu przedsięwziętego wprost i bezpośrednio na rzeczy przez osobę. 
Jest to objaw zupełnie zrozumiały na tle dawnego prawa zwłaszcza, 
źe posiadanie staje się dostrzegalne dopiero tam, gdzie istnieje własność, 
i do nabycia posiadania wymaga się pierwotnie takiej samej czynności, 
co do nabycia własności, f W tym względzie ma Klein stanowczo słu
szność; tworząca się teorya posiadania żąda manu capere t. zn. na
bycia corpore, i ten postulat stanowi jeszcze w czasach klasycznych 
punkt wyjścia, choć mancypacya jako taka nigdy nie była warunkiem 
nabycia.!Rozwój prawa wytwarza coraz to nowe wyjątki od pierwotnej 
zasady; zdania jurystów różnią się na każdym niemal punkcie między, 
sobą, ale to wpływa tylko na tempo, a kierunku nie krzywi. W yjątki 
odnoszą się tak dobrze do nabycia pierwotnego jak  i do nabycia po
chodnego. Przy nabyciu pierwotnem końcowymi punktami rozwoju są: 
nabycie posiadania na zwierzęciu, które się złapało w zastawione przez nas 
sidła, gdyż obecność przy sidłach nie jest w tym razie wymaganą, a wystar
czy pervenire in nostram potestatem 2), i nabycie posiadania skarbu leżącego 
w naszym gruncie3), co do którego spotykamy odosobnione zdanie: „si the- 
saurum in fundo meo positum sciam, eontinuo me possidere simulatque 
possidendi affectum habuero.“ Pierwszy przypadek daje nam tylko elasty
czny termin potestas, a te różne momenta, o których Proculus wspo
mina i których znaczenia nie rozbiera, odbierają jego decyzyi zasadnicze 
znaczenie. Nierównie wyraźniej przemawia przykład d rug i4). Tu do
wiadujemy się, źe właściwie niema naturalis possessio, a mimo tego

’) Nie mamy zamiaru przedstawiać tej ewolucyi szczegółowo; zob. Kleiu 1. c. 
a w ostatnich czasach Hruza 1. c., którego przedstawianie jednak dużo 'zostawia do
życzenia.

2) L. 55 D. A. R. D., 1. 14 ibid.; Piniński I. 62 n.
8) 1. 3 § 3 Dht. Słowa „quod desit naturali possessioni** dowodzą tylko, iż pi

szący zdaje sobie sprawę z odstępstwa od zwyczajnych warunków; cf. str. 376 uw. 4,5.
4) Hruza 1. c. jest przeciwnego zdania: 1. 3 § 3 cit. uważa za połowiczną, a do

piero w 1. 55 cit. widzi świadomą siebie teoryę. Własne jego wywody dowodzą jednak, 
przeciwieństwa ; ■ przecież 1. 55 cit. przyjęto do kompilacyi bez zastrzeżeń, a mimo tego 
sam Hruza (s. 297) twierdzi, że naukę Proculusa odrzucono.
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jurysta uważa, że istnieje substrat wystarczający do nabycia posiadania. 
Pogląd ten, odrzucony na tym punkcie, gdzie go autor jasno sformu
łował !), utrzymał się przecież pod płaszczykiem potestas w kompilacyi, 
tak, że warunek corpore musimy uważać za porzucony 2). Dużo więcej 
■śladów rozwoju widzimy przy nabyciu pochodnem, stanowiącem regułę 
w obrocie. Już a priori przypuścić można, że tak być musiało, bo jeżeli 
przy okupacyi pojawia się spirytualizm, to musi on mieć tem więcej 
prawo obywatelstwa tam, gdzie wola dotychczasowego posiadacza t. zn. 
tego, w czyjej sferze rzecz się znajduje, nowe nazwisko na faktycznem 
wykonaniu własności umieszcza. Dlatego też za chybione uważamy 
próby mające na celu wykazać, że zmiana wynikła z rozwoju nie była tak 
wielką — a argumenta takie, jak  n. p. Vermonda3), dowodu nie zastąpią. 
■Owszem, nie ulega wątpliwości, że n. p. Celsus, najśmielszy nowator w tym 
punkcie4) doskonale wiedział, jak  bardzo się oddala od pierwotnych po
jęć , a i u innych jurystów mamy wyraźne ślady tej świadomości 5). Co do 
treści zaś nie dochodzą wprawdzie Rzymianie do zasady, że zgodna 
wola stron wystarczy do przeniesienia posiadania, ale są ku niej na 
najlepszej drodze. Przy nieruchomościah demonstratio ex turre nie do
puszcza interpretacyi ścieśniającej, a wyjątek sięga tak daleko, ie  wy- 

'wody Iheringa o „spacerze" na grunt i jego zbyteczności są istotnie 
tylko kontynuacyą rzymskiej myśli, choć się źródłom sprzeciwiają. Przy 
ruchomościach mamy najpierw wyjątki co do rzeczy, qnae propter ma-

Ł) I co do tego, czy w 1. 3 § 3 cit. pogląd Proculusa odrzucono zupełnie, czy 
też tylko in concreto, przyjmując równocześnie jego teoryę w powodach odrzucenia, można 
mieć wątpliwości. Z 1. 15 D. ad exh. 10. 4. „utpote cum fieri possit ut nescias eum thesaurum 
in tuo fundo esse“ przegląda zupełnie wyraźnie swobodniejszy pogląd na corpus nabycia; 
w 1. 3 § 3 cit. z słów „quia non sit sub custodia nostra" można również wyczytać 
zrezygnowanie z dawnych wymagań; 1. 44 pr. D. h. t. wreszcie mówi tylko o nieod- 
krytym jeszcze skarbie, a ostrze zwrotu „non alias possiderem, quam si ip s iu s  rei 
possessionem su p ra  terra m  adeptus fuissem** zwraca sie tylko przeciw poglądowi 
Brutusa i Maniliusa (cf. „nec a l ie n u s  locus").

2) 1. 5 § 3 D. A. Ji. D. 41. 1. nie odnosi sie do tej kwestyi, bo nie wyklucza 
nawet tego, że właściciel gruntu o niczem nie wie, a inclusio do favi nie może miec 
zastosowania.

8) 1. c. s. 58. „Oculis et affectu“ w 1. 1 § 21 Dht. tłómaczy się naturalnie: 
„Pourąuoi, en effet, les yeux ne joueraient — ils pas le róle de la main?“ Podobnie 
i Hruza s. 263.

4) 1. 18 §. 2 Dht.: Si venditorem quod emerim deponere in mea domo iusserim, 
possidere me certum est, q u a m qu a m  id ne mo dum a t t i g e r i t :  ut si yicinum 
mihi fundum mercato venditor in mea turre demonstret vacuamque se possessionem tra- 
dere dicat, non  mi nu s  possidere coepi, quam s i p e d e m  f i n i b u s  i n t u l i s s e m .

5) Javolenus w 1. 79 D. de solut. 46. 3, Paulus w 1. 1 § 21 D. h. t.
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gnitiulinem pondęris mo,veri non p,o,ssunt 1); z tein zestawią doktryną — 
niesłusznie, ale zgodnie z kieniukiem rozwoju — nabycie posiadąiiią 
przez wręczenie kluczy2), a Cęlsus i tu kończy rogwój w rewolucyjnej 
nieinal 1. 18 § 2 D kt,3), Jeżeli się przytęm uwzględni naukę o zastę
pstwie przy nabyciu posiadania, to właściwie corpua jest tylko zaby
tkiem antykwąrskim, i w tem podminowaniu pierwotnej za sądy tylu 
wyjątkami szukać należy przyczyny, dlaczego wszystkie dotychczasowe 
próby ujęcia fik tu uabyęia w dęfinicyę są nieudane. Ocenić źródła na
leżycie ulotna dopiero wtedy, kiedy się postawi zasadę, że sa naturą1- 
nego punktu widzenia najluźniejszy związek między osoba a rzeczą 
wystarczy, by osobę zrobić, posiadaczką. Wtedy nie wydaje się dzi- 
wnera, że prawo pozytywne może żądać d° ochrony więcej lub mniej, 
i że tam, gdzie prawo pozytywne tworzyło się tak jak w Rzymie, mu
siały istnieć różnicę zdań.

Usiłowania, by streścić, w jednej formule. to, co zawierają kon
kretne rpzstrzygnięnia źródeł, a nie wyjść poza źródła, musza w tym 
stanie rzeczy zostać bezowocne, jęźęli się eheę bpąe na sei-yo słowa, 
któremi się operuję. I przy nabypiu posiadania nie moźyia żądać ugrun
towania władztwa, ho władztwo czy władzą fizyczną to określenie zą 
ciasne, a władztwo faktyczne to przede wszy stkiem wyrażenie be? treści, 
którego nie wypełni powołanie się pa doświadczenie życią czy na 
zapatrywania obrotu, a w którem prawdą jest tylko to, że od pewnej 
chwili późniejsze poprawne zachowanie się otoczenia uważa się za po
siadanie konkretnego podmiotu. Nadto władztwo faktyczne, o ile ma 
być kontrastem władzy fizycznej, stąnowi już wobec źródeł projekt, 
legem ferendam, bo bądź co bądź przy tradycyi źródła zbyt silnię akcen
tują praesentiam rei, a choć 1. 18 § 2 D. ht. idzie — przynajmniej co 
do ruchomości — dalej, to na .tym jednym ustępie nie można budować

•) 1. 1 § 21 D. ht.
-) 1. 1 § 21 cit., Bruza s. 255, 25S n.
3) Je żel' się nie ma powziętego z góry przekonania, to w ustępie tym nie można dopa

trzeć śladu, by Cel sus żądał praesentia rei przy emtio i inssus. Z stanowiska kompilacyi 
rozstrzyga n. zd. potestas 1. 55 D. A. R. D. Pomijamy tu sigaatio, ho ono nie stanowi, 
daleko sięgającego odstępstwa, a orzeczenia źródeł są sprzeczne; nie tiwzględuiąmy ró
wnież 1. 1 C. de don. 8. 53, bo choć tu według brzmienia reskiyptu zerwano rady? 
kalnie z^dawnymi warunkami i cluić ustęp ten, w ten sposób pojęty, stwierdza, że prawo 
rzymskie pojmowało nabycie posiadania zgodnie z naszym po g ląd y , !tt jednak lióma-r 
ozenie jest sporcie i przeciw przypisani^ mu nawet \v koijipilącyi takiej doniosłości po-* 
ważne przemawiają względy. Por. Hruzą 1. c. s. 2135; jego interprętaeyą sfoi z brzmie
niem ustępu (et ideo) w zupełnej sprzeczności. Cf, także Yermond s. 74, który jednak 
nie daje nic nowego.
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syntezy. Podnieść wreszcie należy, że owo władztwo prowądzi do za
tarcia różnicy między posiadaniem a np, własnością, bo skoro się stan 
posiadania uważa za władztwo ą nabycie posiadania za ugruntowanie 
władztwa, to potem nie mo&na już, jąk  to czyni R andał), polemizować 
z Bekkerem, skoro się owszem samemu uznaje, że ów stan faktycznej 
władzy w y n i k a  z ąprebęnzyi, Rąpda winien był podnieść, że to osta
tnie zdanie jest wprost nieprawdy Nie mą związku przyczynowego 
między tem, że rzecz złożono w moim domu, i tem, że ja  jestem po
siadaczem. Posiadaczem jestem ty lk o  pr$e? to  i tylkp. o ty le ,  o ile 
otoczenie od danej rzeczy jęgt wyłączone: to jest jedyny węzeł kau
zalny, który z naturalnego punktu widzenia dostrzedz można. Stan 
posiadania moąe doskonale iątnieę bez pod miotu, choć wtedy o ochro
nie possessoryjnej niema, mowy; własność bez podmiotu pomyśleć się 
nie da, Prawo moje stanowi ppsiądania dać ochronę, i, o ile ją  daje, 
musi oznaczyć, na pzyją rzecz tąn stan. $i§ liczy; ale ten unormowany 
prawnie akt nabycia nie s t w a r z a  posiadania, pozwala tylko liczyć je  
dla mnie, ma znaczenie etykiety, Jeszcze mniej odpowiadają źródłom 
poglądy władztwu przeciwne. Chcąc uniknąć powtąrzań zauważymy 
tylko, że wszędzie spotykamy te same w ady: z jednej strony sprze
czność z źródłami w tym kierunku, że źródła żądają nieraz mniej niż 
każe teorya, z drugiej strony porzucenie źródeł przez generalizowanie 
zasady, która w Rzymie tylko w konkretnym przypadku znalazła 
uznanie. Tylko przy zrozumieniu na wskroś pozytywnej natury faktu 
nabycia można źródła pojąć. Prawnicy rzymscy zajmują się posiada? 
niem tylko o tyle, o ile ono doznaje ochrony. Przy tem trzymają się 
ściśle zasady, że na rzecz tego, kogo się ma chronić, musi istnieć fa
ktyczne wykonanie własności 2), ale czy ma z tego korzystać A czy B, 
to w granicach owej zasady oznaczają dowolnie, a dowolność ta jest zu
pełnie zrozumiałą, -skoro faktyczne wykonanie własności jako takie nie 
zawiera w sobie, nazwiska „faktycznego właściciela,“ ho polega na po
prą wnem zachowaniu się otoczenia8). Póki się stanu posiadania i faktu

*) str. 104; przeciw temu także Zoll w Grttnh. Ztsehr. t. 23 s. 346.
2) Ze rzymscy prawnicy to odczuwali, tego powodzi np. 1. 79 D. de sol. 46. 3. 

„nam tum, quod a n u l l o  c o r p o r a l i t e r  e ius  rei  p o s s e s s i o  d e t i n e t u r . -  Ta 
myśl stanowi również podstawę wyrażenia „vacua possessio.1*

3) Hruza 1. c. przywiązuje wielką wagę do „retinere posse“ w 1. 93 D. h. t.,
przez to schodzi się znów na prawdopodobieństwo i musi się dojść do konsekwencyi, że
posiadania nabyć nie można wadliwie, bo wtedy przy dopuszczalności exco vitiosae pos-
sessionis wdarcie się innych osób jest prawdopodobne (str. 238). Z tego też punktu wi
dzenia należy dać odpowiedź na pytanie, czy wpis hipoteczny może być warunkiem
nabycia posiadania. (Bekker Reform s. 288 n.) Zdaniem naszem nie można wątpić,



60 DR. ST. WRÓBLEWSKI [379]

nabycia ostro nie odróżni, tak długo mówiąc o posiadaniu in abstracto 
myśli się zawsze o posiadaniu konkretnego podmiotu; nie akcentując 
dokładnie wpływu prawa pozytywnego na akt nabycia musi się podda
wać wpływowi prawa pozytywnego to, co mu w rzeczywistości nie pod
lega, bo w wszystkich ustawodawstwach jednako wygląda1).

Nie można pominąć tu milczeniem kilku pytań odnoszących się 
do t. zw. pochodnego nabycia posiadania, w ostatnich właśnie czasach 
nader żywo omawianych, mianowicie czy istnieje sukcesya przy na
byciu posiadania, w czem ona polega i jakie jej granice2). Pierwsze 
pytanie zbywano długi czas w romanistyce argumentem, że posiadanie 
jest faktem, a sukcesya do faktów odnosić się nie może. Ze ten argu
ment jest tylko sofizmatem, tego już obecnie dowodzić nie potrzeba. 
Zapewne, gdy się myśli o posiadaniu naturalnem i rozumie się przez to 
jakiś materyalny związek między osobą a rzeczą, wówczas o sukcesyi 
mówić nie można. Ale skoro się posiadanie nawet naturalne pojmuje 
jako faktyczne wykonanie własności8), wtedy łatwo zrozumieć, że ono 
na rzecz A może się liczyć nie tylko przy aprehensio, ale także przez 
to, iż poprzedni posiadacz B swego miejsca A ustąpi. W tym ostatnim 
razie posiadanie poprzednika jest jednym z momentów warunkujących 
nabycie posiadania A, bo i od niego zależy stworzenie związku między 
A i rzeczą. Oświadczenie np. kogoś trzeciego nie może w tym wzglę
dzie żadnego mieć wpływu, oświadczenie zaś posiadacza jest z naturalnego 
punktu widzenia czemś innem i czemś więcej, bo dla niego istniał już 
stan wyłączenia, a prawo pozytywne może to uwzględnić; i już takie 
jednostronne oświadczenie posiadacza, że swe stanowisko faktyczne od
stępuje innemu, uznać za dostateczne, by odtąd faktyczne wykonanie

że nabycie posiadania przez wpis, o ile „a nullo corporaliter eius rei possessio deti- 
netur, “ da się pogodzić z pojęciem posiadania przyjętem w prawach współczesnych, bo 
fakt wpisu wystarcza, by odtąd wykonanie liczyć na rzecz wpisanego, jeżeli prawo po
zytywne uzna to za dostateczne. Natomiast to pojęcie posiadania nie dałoby się utrzymać, 
gdyby wpis z a w s z e  dawał posiadanie czy ochronę possessoryjną bez względu na istnie

jący stan rzeczy. Wynika stąd, że wpis może być koniecznym warunkiem ochrony, ale 
źe on sam jako taki nie może zawsze dać ani utrzymać posiadania. Tych granic prawa po
zytywne nie przekroczyły;- z drugiej jednak strony panujący pogląd na t. z w. posiadanie 
tabularne (Randa s. 126 n.) jest zbyt jednostronny. Uzasadnienie ostatniego zdania za
strzegamy osobnej pracy; por. Till Pr. pryw. austr. II. s. 233 uw. 2.

*) Meischeider s. 180 n. podnosi słusznie, że w prawie rzymskiem nabycie po
siadania stoi na pierwszym planie; ct. Brinz w Krit. Vjschr. t. 20 s. 156, 157.

2) Co do literatury zob. Hruza 1. c. 270, Chlamtacz: Die rechtlic-he Natur der
Ubf reignungsart d. Tradition 1897.

8) To ma na myśli Hruza 1. c. W zmienionej formie składa sofizmatowi hołd
Liebe 1. c. s. 115.
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własności liczyć na rzecz destynataryusza. Mamy tu do czynienia 
z sukcesyą w tem znaczeniu, w jakiem się tego wyrazu zwykle używa, 
bo od istnienia posiadania oświadczającego zależy powstanie posia
dania u drugiego. Stąd trzeba wyjść, by odpowiedzieć na pytanie, 
czy i o ile sukcesyą istnieje w prawie rzymskiem. Idzie tu przede- 
wszystkiem o tradyeyę i o t. z w. corpus traditionis. Przy tradycyi 
według źródeł odrzucić przedewszystkiem należy pogląd, według któ
rego ona ma być kontraktem w tem znaczeniu, że łączy wolę przenie
sienia własności wyrażoną w oddaniu rzeczy z wolą nabycia własności 
objawioną przez przyjęcie rzeczy. Pogląd ten panował przez pewien 
czas w literaturze, obecnie jednak jest mocno zachwiany i utrzymać 
się nie d a 1). W  tem, co w źródłach podpada pod nazwę tradycyi, od
różnić owszem trzeba dwa pierwiastki: iusta causa traditionis i nabycie 
posiadania przez destynataryusza2). Pierwszy punkt jest tu dla nas 
obojętny, idzie tylko o punkt drugi, o to, czego potrzeba, by przy tra
dycyi nabyć posiadanie. Nie ulega zaś wątpliwości, że są przypadki, 
które nie dawałyby podstawy do nabycia posiadania, gdyby nie to 
właśnie, że są częścią z całości tradycyi, gdyby nie to, że zaistniało 
odpowiednie oświadczenie z strony dotychczasowego posiadacza. Kla
syczny przykład stanowi demonstratio ex turre przy nieruchomościach, 
a consensus re praesenti przy ruchomościach: tu i tam posiadanie nie

*) Odparcie go jest celem cytowanej pracy Chlamtacza.
2) Chlamtarz 1. c. s. 19, 46, 49. Pierwszy pierwiastek określa Chi. jako wole 

przeniesienia własności (Ubereignungswille), co do causa traditionis zaś zauważa, że do 
jej zaistnienia nie potrzeba z reguły zgodnej woli stron, chyba wtedy, gdy w razie 
braku tej zgody nie można przyjąć, że wola przeniesienia własności po stronie tra- 
denta objektywnie egzystuje (s. 155). Czy ten ostatni przypadek zachodzi, rozstrzygać 
mają zwyczaj życia i zapatrywania obrotu, (s. 148), Choć egzegeza Chi. nie wszędzie 
jest bez zarzutu (np. co do 1. 10 D. de don. 39. 5 na str. 23 i 24 utrzymuje C., że 
dzierżyciel rzeczy, któremu właściciel w zamiarze darowizny sibi habere iussit, nie staje 
się właścicielem, si nescit rem sibi esse donatam, z tego powodu, ponieważ nie może 
powziąć animum rem sibi habendi i nabyć posiadania — on przecież może nabyć posia
danie samowolnie, a i tak dominus non fit, bo idzie właśnie o causa, a jego wola 
subjeklywna jest bez znaczenia), to jednak przyznać należy, że źródła nie dają pod
stawy do stanowczego oświadczenia się za k o n i e c z n o ś c i ą  zgody; niemniej jednak są
dzimy, że nacisk Chi. na wolę tradenta w kwestyi przeniesienia w ł a s n o ś c i  (inaczej 
w sprawie ułatwienia nabycia posiadania) jest zbyt jednostronny (cf. str. 151 n.). Idzie
o to, co postawić za regułę, co uważać za wyjątek: teorya wymagająca w regule zgody 
stron (Strohal) zdaje nam się więcej odpowiadać źródłom, niż pogląd Chi. Zauważyć 
nadto należy, że takie określenie wyjątku, jakie podaje Chi., jest praktycznie niebez
pieczne, bo otwiera drogę subjektywizmowi. Z tych względów używamy w tekście wy
rażenia ogólnego, nie przesądzając sprawy.
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przechodzi, jeżeli pozbywający gb nie m ia ł1). Z tą chwilą, tradycya 
przedstawia się bezwarunkowo jako przypadek sukcesy i, bo posiadanie 
tradenta jest warunkiem nabycia posiadania przez odbierającego 2). Czy 
prawo rzymskie zna i inne przypadki sukcesyi co do posiadania-, jest 
jak  Wiadomo nader Sporne, i przeważna część uczonych sądzi, iż na to 
pytanie nkleży odpowiedzieć przecząco *). Nie możemy tu wdawać się 
w szczegółowy rozbiór tej kwestyi; podnieść atoli należy, że Sama myśl 
żi'Ódłom nie jest obca. L. 16 D. de prec. 43. 26 uznająca, że posia
dacie prekarysty przechodzi przez adopćyę na adoptującego4), stwierdza 
tó bezwarutlkowO, jakkolwiek by się ją  zrozumieć chciało — a choć ćó 
do spadku źródła głoszą ex cathedra: heies nisi ipse nactus possessio- 
ncm ńon poterit pośsidefes), to przecież nauka o aććessio i zasady obo* 
wiązujące przy interdictum quorum bonOrum6) zmuszają do uziiartia, 
że idea sukcesyi i W tyui Misie nie stoi w zasadniczej sprzeczności 
z źródłami7), choć plastyka nie pozwoliła porzucić wprost wymaganej 
pierwotnie Czynnej foli podmiotu.

Z uwag tych wynika, że t. zw. pochodne nabycie posiadania 
istotą swą nie różni się od nabycia pierwotnego. Z naturalnego punktu 
widzenia tu i tam mahiy fakt dostateczny do ozńacżenia stanu posia
dania nazwiskiem podmiotu; i to nie tylko W tym razie, kiedy n. p. 
przy tradycyi destyniitaryusz chćiał nabyć posiadanie, ale i wtedy, 
gdy zaistniało samo tylko odpowiednie oświadczenie dotychczasowego 
posiadacza — przy dziedziczeniu nie tylko wtedy, gdy dziedzic przyjął 
spadek, ale już przez tó S&mó, że je'st najbliższym krewnym lub że go 
w testamencie na sukcesora uniwersalnego powołano. Z pojęciem po
siadania rzymskiego Wszystkie te możliwości dadzą się pogodzić; czy 
jednak istotnie starczą do uzyskania posiadania chronionego, to zależy 
od prawa pozytywnego. Nie można tedy, o ile się stoi na gruncie np. 
prawa rzymskiego, ignorować jego pozytywnych przepisów, jak  to Czyni

1) Do tych przypadków przywiązuje słusznie główną wagę ŚtrOhal 1. c. s. 170, 
234-—blednie Hruza s. 270 uw. 81, bo idzie tylko o kwestyę sukcesyi, nie o to, czy 
w danym razie zachodzi tradycya. Por. Zoll w Griinh. Ztschr. t 23 s. 345 n.

2) Konsekwencyi pr. rz. nie wyciągnęło, bo w całym szeregu przypadków żąda je
dnostronnego nabycia posiadania: 1. 33 D. h. t., 1. $4 D. cle dolo 4. 3 i 1. 6 D. de 
don. 39. 5. Por. jednak 1. 32 § 1 D. h. t.

8) Zob. np. co do dziedziczenia Ko.ppeń: Lehrb. d. heut. rom. Erbr. 1895 s. 32 uw. 5.
4) Pomponius: Si adop'tavero eum, qui precario rogaverit, ego quoque precario 

possidebo.
| |  1. 30 § 5 D. h. t., cf. 1. 2:Ś pr. eod.
e) Ihering Grund s. 86 n., Ubbelohde w koment. Gliicka serya ksiąg 43 i 44 

tom I. str. 73 n.
7) Wykazanie tego jest zasługą pracy Cosacka.
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np. Iliering. Uważając spacer na grunt za zbędną formalność jest się 
-w zgodzie z duchem prawa rzymskiego, ale wykracza się przeciw jego 
pozytywnym pfzepisom i Wtłaćża projekt ustawodawczy w ramy in
terpretacji ł). Nadto wydaje nam się> że Iher. popada w sprzeczność, 
skói'0 gdzieindziej tak ostro występuje przeciw uważaniu constit. pos- 
śessor. za ogólnie dopuszczalne2). Z punktu widzenia prawa pozyty
wnego wystąpienie tó może być uzasadnione, choć Gelsus w 1. 18 pr. 
D. h. t. wyraża się zupełnie ogólnie; ale wtedy nie trzeba głosić 
zasady, że gdzieindziej oświadczenie woli jest zupełnie Wystarczające: 
przecież dotychczasowy posiadacz w constitutum wolę przeniesienia po
siadania objawia niedwuznacznie3), Z drugiej jednak strony przyznać 
należy, że błąd przeciwny jest dttSó większy, i podnoszenie np. tfzym- 
skiej tradycyi wraz z praeśentia rei do wysokości naturalnej zasady 
niczem śię nie da, usprawiedliwić-. 0 ‘wśżeni, konsekwencye naturalnego 
punktu widzenia sięgają bardzo dalekOj a choć prawo pozytywne rabie 
nie dojść do kresu, tó jednak może bez porzucenia myśli rzymskich 
prawników uznać, że posiadanie przechodzi z spadkiem4)-. Nie potrzeba 
podnosić, że posiadanie nie Staje się ptzez to prawem takiem jak  wła
sność. Idzie o faktyczne wykonanie własności; & w tym względzie oświad
czenie tego, kto d*otąd był podmiotem wykonania, kogo Otoczenie dotąd 
uznawało, musi faktycznie inną 'mieć doniosłość-, niż osoby obcej. To 
stanowi istotę śukeesyi w posiadanie.

Nabycie posiadania przez żastępc^ jest także W doskonałej hat- 
monii z rozwiniętym tu poglądem-. A nie jest tó drobna zaleta. Zazwyczaj 
ten rodzaj nabycia traktuje się jako ć'oś odrębnego, ce właściwie z po
siadaniem nie jest w związku; czy on da Się pogodzić Z póśtawio-nem 
określeniem nabycia, tego się żttpełhie iife bada, a co najwyżej Uwy
datni się-, że tu Zachodzi jjżaStępśtwe“ ; i Złoży się wszystko na karb 
„modyfikacyi pojęcia posiadania przez p^awo pOZyty\V&e.“ To nie wy
starcza. Gdzież 'cień władztwa-, jeżeli u-fcytkowtea owładnie rzeczą clioć 
,,w mem imieniu1* ? gdzież w tym raZie normalne położenie, czy wzięcie 
rzeczy w służbę ekonomiczną? Wobec takieh •„ modyfikacyi “ jedno tylko 
wydaje się wskazane: rzucić owo pierwotne pojęcie, a zastanowić się 
nad tem, co powstało przez modyfikacye. Konieczności tej jednak nie

*) To już właściwość ziaczona oĄjanitósnfe z teleoltogią': zoli. np. \vy\Vody Pin. 
zmierzające do uzasadnienia ochrony possess. znalazcy i przeciw 'temu Jftmda s. '63.

*) Besitzwille X.
8) Względów praktycznych nie można tu wyprowadzać do walki, bo ocenienie 

konkretnego przypadku zależeć zawsze bedżre od ąuaestió faćti.
*) § 858 kod. ińtóim Z histói-yi p'ói\ OósacS -1. c., Champoriu^: Eśs&i s\ir la vis- 

stitura (1899) s. 245, 356 ń.
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ma, bo „pierwotne11 pojęcie posiadania, czy raczej naturalne pojęcie 
w naszem znaczeniu jest tylko poprawnem zachowaniem się otoczenia, 
a podobnie, jak  ten stan faktycznego wykonania własności może liczyć 
się na rzecz innego, nie tego, kto rzecz ma w rękach, tak i przy na
byciu nie ten, kto rzeczą owładnął łub komu ją  tradowano, lecz inny 
może zostać posiadaczem. Można tu zastosować to wszystko, co wyżej 
powiedziano o dzierżeniu. Jeżeli ktoś wchodzi w bezpośredni związek 
z rzeczą tak, że prima facie zajmuje stanowisko posiadacza, może prze
cież mimo tego faktyczne wykonanie własności liczyć się na rzecz innej 
osoby, jeżeli równocześnie zaistniał fakt, stwarzający dla tego posiadacza 
prima facie obowiązki niezależne od cudzego prawa własności, albo jeżeli 
ten posiadacz prima facie uznał (subjektywnie) innego za pana rzeczy. 
Którą z tych ostatnich możliwości prawo pozytywne podniesie do rzędu 
zasady, to zależy tylko od niego1); W obydwu jednak przypadkach istnieje 
moment, o który można zaczepić z naturalnego punktu widzenia, jeżeli 
się posiadaczem chce mieć nie tego, kto rzeczy używa, lecz inną osobę. 
Posiadanie istnieje tylko o tyle, o ile dzierżyciel spełniać będzie owe obo
wiązki, względnie tak długo, póki swego uznania realnie nie cofuie; ale 
jak  długo spełnianie obowiązków trwa, dzierżyciel zachowuje się popra
wnie wobec posiadacza. Mieszanie zastępstwa zwalnia wprawdzie od 
obowiązku konstrukcyi, ale tamuje drogę zrozumieniu istoty posiadania. 
Gdzież zastępstwo, jeżeli neg. gestor nie wie kogo „zastępuje11, a zastą
piony również o jego interwencyi nie w ie?2). Nie ulega zaś wątpliwości, 
źe już z chwilą, kiedy posiadacz prima facie złożył odpowiednie oświad
czenie (przy teoryi objektywnej w sposób wiążący), ten drugi może stać 
się posiadaczem, jeżeli prawo pozytywne nie stawia innych warunków s), 
i według współczesnych wyobrażeń niejednokrotnie nim się sta je4).

W ynika stąd raz jeszcze, że chcąc objąć syntetycznie wszystkie przy
padki posiadania chronionego znane prawom społeczeństw cywilizowanych, 
czyli innemi słowy stojąc na stanowisku naturalnego pojęcia posiadania, 
możemy tylko oznaczyć ogólnikowo granice warunków nabycia i uznać, 
że decyzya w tym względzie należy do prawa pozytywnego. Granice

*) W pr. rz. obowiązuje zasada objektywna, choć teorya jurystów rzymskich 
kładzie nacisk na moment subjektywny. Dowodzi tego 1. 21 D. de usurp. 41. 3 (co do 
1. 25 C. de loc. 4. 65 zob. Baron w Jb. f. Dogm. t. 30 s. 198 n.) 1. 40 § 3 D. h. t., 
1. 33 § 5 D. de usurp. 41. 3.

-) Zarządca spadku nabywa rzecz dla spadku w chwili, kiedy dziedzice nie 
są znani.

3) Tu zastanowić się należy nad nabyciem posiadania pośredniego kod. niem.; 
kwestyę tę omówimy jednak w ostatnim ustępie w związku z nauką o dzierżeniu.

4) Zob. np. co do znalazcy Wendt w A. f. c. Prax. t. 87 s. 62.
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naturalne są, bardzo szerokie. Widzimy posiadanie (chronione) przy 
uzyskaniu fizycznego władztwa, ale i przy nabyciu dowodu ładunko- 
wego x) ; nabywający je  wie z reguły o tern, ale niejednokrotnie nabywa 
je  bez wiedzy i woli; dziedzic nabywa je  według jednego systemu, 
podczas gdy według innego tak nie jest. W wszystkich tych wypad
kach jedna tylko wspólna eeeha: oznaczenie późniejszego stanu fakty
cznego wykonania własności nazwiskiem podmiotu, a to zapomocą faktu 
stwarzającego pewien — nieraz bardzo luźny — związek między osobą 
a rzeczą. W grupie tych faktów występuje naturalna różnica między 
pierwotnem a pochodnem nabyciem, bo akt posiadacza stwarza związek 
między nowym podmiotem a rzeczą, podczas gdy takiż akt nie-posia
dacza tego znaczenia nie ma. Znów jednak prawo pozytywne rozstrzyga, 
jak daleko zaakceptuje tę różnicę, t. zn. w jakim rozmiarze dopuści 
sukcesyi w posiadanie. Tak w tym punkcie, ja k  i przy uzyskaniu fizy
cznej władzy może ono niektóre przypadki wyłączyć od ochrony, i nie 
potrzebuje z zasady uznanej in concreto brać wszystkich konsekwencyi. 
Wówczas w jego systemie pozostaną przypadki posiadania bez ochrony, 
tylko naturalnego — pozbawione znaczenia w jego dziedzinie, ale chro
nione może w innym systemie, a w każdym razie takie, że można im 
dać ochronę bez porzucenia zasadniczego pojęcia.

II. Przejść teraz należy do drugiego punktu granicznego konkretnego 
posiadania, do jego utraty. Tu zauważyć najpierw należy, że ta kwestya 
wogóle w literaturze schodzi na drugi plan. Uznanem jest wprawdzie, 
że utrata posiadania w znacznym stopniu podlega wpływowi prawa po
zytywnego2), ale zwłaszcza przy konstrukeyi uwzględnia się — zabardzo 
nawet, jak  wyżej wykazano — nabycie posiadania, a sprawę utraty tra
ktuje się odrębnie. Bez tego błędu nie utrzymałyby się tak długo ani 
teorya władztwa, prowadząca w konsekwencyi do odróżnienia między 
przejściową a trwałą utratą możności3), podczas gdy możność żadnej 
w tym względzie nie gra ro li4), ani teorye z podkładem ekonomicznym,

*) Nie należy w tem dopatrywać anomalii, lecz owszem starać się trzeba, by 
warunki nabycia odpowiednio uogólnić. Ze nabywca np. terminatki nie nabywa posiadania, 
to wynika z prawa pozytywnego; ale choć takie „spirytualistyczne* nabycie nie w ka
żdym podobnym następuje przypadku, nie jest przez to anomalia: owszem może być 
podniesione do rzędu zasady (§ 870 kod. niem.).

*) Goldschmidt 1. c. s. 22.
8) Nie potrzeba chyba dodawać, że odróżnienie to jest zupełnie płynne: por. 

zam. wszystkich Iher. Grund s. 167 n., który jednak sam popada w ten sam błąd 
str. 218 n.

4) Zgubiłem na spacerze po górach zegarek, ale choć nie wiem gdzie, pamiętam 
szczegółowo całą przebytą drogę; schowałem list do książki i wiem o tem, ale mam ich 
kilka tysięcy w bibliotece; gdzie więcej ugruntowana nadzieja odzyskania?



66 DR. ST. WRÓBLEWSKI [385]

które w całym szeregu konkretnych przypadków nie dopisują1). Iher. 
uchronił się wprawdzie formalnie od tego błędu, bo utrata posiadania sku
tkiem niedbalstwa stanowi owszem jedną z podstaw, na których wspiera 
się jego konstrukcya posiadania. Ale i on określa utratę z uprzedzeniem 
z góry powziętem, i dlatego w pr. rz. nie traktuje źródeł w odpowiedni 
sposób; pogląd też jego na diligentia nie zyskał w nauce uznania.

Przy konkretnem posiadaniu tak jak  je  pojmujemy, wchodzą w grę 
trzy czynniki: rzecz, podmiot i związek między pierwszą a drugim wy
rażony w fakcie nabycia posiadania, polegający na tem, że poprawne 
zachowanie się trzecich co do tej rzeczy liczy się na rachunek i ko
rzyść tego podmiotu. Co do każdego z tych czynników mogą zajść oko
liczności pociągające za sobą utratę posiadania. Niewątpliwie gaśnie po
siadanie, skoro zginie podmiot, ale już przy innych zmianach odnoszą
cych się do podmiotu powstają wątpliwości. W skutek przepisów pozyty
wnych pewne osoby nie mogą nabyć posiadania same, inne wogóle nie mogą 
być posiadaczami. Jasnąjest rzeczą, że utrata zdolności do osobistego nabycia 
posiadania (np. obłąkanie) posiadania istniejącego nie łamie; z tego wszyst
kiego, co powiedziano o woli, wynika niewątpliwie, że ona może być 
warunkiem pozytywnym przy nabyciu, ale w czasie trwania posiadania 
jest zupełnie zbędną. Dlatego też utrzymanie posiadania w tych wa
runkach jest w zgodzie z naszem pojęciem posiadania, a i utilitas, o której 
tu wspominają źródła2), nie uprawnia do przypuszczenia, że juryści 
rzymscy widzieli w tem anomalię3). Utrata zdolności do posiadania ma 
inne znaczenie: posiadanie z naturalnego punktu widzenia trwa, dopóki 
stan wykonania jest niezmieniony, ale prawo pozytywne cofa ochronę 
i zostawia tylko posiadanie naturalne4) tak, że następuje utrata posia
dania chronionego. Podobnie i co' do przedmiotu. Jeżeli rzecz zginie 
t. zn. ulegnie takiej zmianie, która ją  w zupełności usuwa z pod władzy 
praktycznej ludzi („pójdzie z dymem"), niema nadal mowy o posia
daniu, a tak samo i wtedy, gdy prawo pozytywne w tej sytuacyi, 
w jaką rzecz popadła, odmawia ochrony (rzecz staje się extra commer-

H Zob. np. Randa s. 60.
| |  1. 44 § 6 . D. de usurp. 41. 3.
s) I ta kwesty a ma swą literaturę: obojętna dla dogmatyki, skoro sama zasada 

jest i w prawie rzymskiem niewątpliwą, przedstawia ona się z historycznego punktu 
widzenia tylko zabawnie, bo nawet co do Papiniana taki nacisk na „utilitate suadenteu 
nie da się usprawiedliwić; cf. 1. 31 § 3 D. ibid. „donec in eadem causa res fuerit.“

4) Arg. 1. 23 § 1 D. h. t., 12, § 2. D. de captiv. 49. 15, 1. 12, 19. D. ex quib. 
caus. 4. 6 . Mimo zabrania do niewoli stan może być taki jak przy animo retinere pos- 
sessionem; powód utraty leży więc tylko w tem co dotknęło podmiot.
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-ciura) ?)» Tu nasuwają się znowu wątpliwości co do przeistoczenia przy
padkowego; te jednak z punktu widzenia źródeł łatwo rozstrzygnąć, 
gdyż z całej nauki o przeistoczeniu wynika niezawodnie, iż taki .wytwór —
0 ile wogóle może być przedmiotem posiadania— zostaje w posiadaniu 
tego, u kogo był m ateryał2). Dopiero przy pytaniu, kiedy związek 
osoby z rzeczą jest przerwany, kiedy ich wzajemny stosunek zmienił 
się o tyle, że wykonanie własności na danej rzeczy dla tej osoby liczyć 
się nie może, sprawa się komplikuje. Bez lcazuistyki obejść się tutaj nie 
można; a chcąc ją  ograniczyć musimy odróżnić najpierw grupę, kiedy 
zmiana pochodzi od posiadacza lub rzeczy posiadanej (z wewnątrz) od grupy 
obejmującej inne zdarzenia i wpływy z zewnątrz. Za punkt wyjścia przyj
mujemy istniejące posiadanie, t. zn. stan faktycznego wykonania własności 
na korzyść pewnego podmiotu. Otoczenie trzyma się od rzeczy zdaleka, 
a zaszedł fakt stwarzający związek między tą osobą a tą rzeczą, który 
pozwala (także według prawa pozytywnego) odnieść poprawne zachowanie 
się otoczenia do tej osoby. Otóż już z naturalnego punktu widzenia uznać 
musimy, źe przede wszy stkiem osoba może z tej korzyści zrezygnować
1 oświadczyć wyraźnie, że nie chce, by faktyczne wykonanie własności 
liczono na jej rzecz — a wtedy przestaje być posiadaczem, bo choć się 
nim może zostać bez woli i choć się nim niemal zawsze jest bez woli, 
to przecież prawo nie może uważać mnie za posiadacza wbrew mej woli, 
skoro ostatecznie w moim interesie daje mi ochronę possessoryjną. Tu więc 
skutkiem objawienia woli tracę posiadanie mimo, iż zresztą stan rzeczy 
zupełnie się nie zmienił i rzecz znajduje się w takiem samem położeniu 
jak  poprzednio. Z naturalnego punktu widzenia wystarczy do utraty 
każde oświadczenie woli, które nie pozwala wątpić, źe posiadacz nie 
chce nadal być posiadaczem; nie tylko oświadczenie słowne bez porzu
cenia rzeczy, ale także takie zachowanie się, z którego wola porzucenia 
jasno wynika; Już tu jednak zaczyna się przeważający wpływ prawa 
pozytywnego. Najpierw powstaje pytanie, czy niezdolny do działania może

>) 1. 30 § 1. D. h. t.; 1. 3 § 17, 30 § 3 D. h. t. cf, 1. 10 D. de div. rer. 1. 8 ., 
1. 23. D. quib. mod. usfr. 7. 4, 1. 30 § 3. D. A. R. D. 41. 1. Tak samo ma się rzecz 
i  przy inaedificatio, o ile rzecz wmurowana przestaje istnieć jako taka.

s) 1. 80 § 4 D. h. t. mówi o utracie posiadania „si quod possidebam, in aliam 
speciem translatum sit.“ Wynika stąd, że na produkcie zaczyna się nowe posiadanie, 
bo p o w s t a j e  n o w a  r z e c z ;  z tego punktu widzenia można nawet przy przeisto
czeniu przypadkowem mówić o n owem posiadaniu. Dla nas jednak punkt ciężkości 
leży w tem, kto w tym ostatnim razie nabywa posiadanie nowej rzeczy, i nie przyj
mujemy utraty, skoro posiadacz dawnej rzeczy już przez to samo jest posiadaczem 

.nowej.
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wogóle porzucić *) posiadanie? Woli naturalnej odmówić rnu nie można, 
choć ta wola nie jest zdolna do wywołania skutków prawnych, które wola 
innej osoby wywołać może; czy utrata posiadania, w szczególności ochrony 
possessoryjnej, należy także do tych skutków? Jak wiadomo, prawo- 
rzymskie daje odpowiedź twierdzącą; błędem jest jednak dopatrywać tu 
modyfikacyi p o j ę c i a  posiadania przez prawo pozytywne2), bo brak woli 
u posiadacza nie jest, jak  wykazano, odstępstwem od pojęcia posiadania,, 
a skoro się w danym przypadku oświadczonej woli przeciwnej nie bierze 
w rachubę i nie przyznaje jej znaczenia prawnego, toć przez to prawo pozy
tywne swego zakresu działania wcale nie przekracza. Dalej mamy w pr. 
rzym. uznaną zasadę, że oświadczenie woli bez jakiejkolwiek innej dzia
łalności starczy do utraty posiadania3), ale równie dobrze może prawo- 
pozytywne cofnąć ochronę dopiero z chwilą, kiedy fakta odpowiedzą, 
oświadczeniu, kiedy posiadacz opuści grunt eo animo, ne possideret4), 
lub rzecz ruchomą z rąk wypuści, a aż do tego czasu oświadczenie 
jego uważać może za protestatio facto contraria6). Tak samo co do- 
t. zw. domniemanego oświadczenia woli, w szczególności cci do zanie
dbania rzeczy. W takiej negligentia może leżeć porzucenie posiadania, 
ale w każdym razie pamiętać trzeba, że — o ile prawo pozytywne nie 
stanowi inaczej — negligentia wtedy tylko pociąga za sobą utratę po
siadania, kiedy w zaniedbaniu wola porzucenia niewątpliwie się prze
jawiła, a przy tej interpretacyi trzeba być nader ostrożnym 6). Wątpli- 
wem jest wreszcie, jaką naturę ma oświadczenie woli dotychczasowego- 
posiadania, którego celem jest przeniesienie posiadania na kogo innego.

1) Idzie nam tu oczywiście o utratę przez samo oświadczenie woli; jeżeli równocze
śnie zaistniały warunki pociągające za sobą t. zw. utratę posiadania corpore, lub jeżeli* 
równocześnie kto inny nabył posiadanie, przypadek jest już całkiem inny.

2) Tak Windscheid Pand. § 156 uw. l i .
8) 1. 3 § 6 , 1. 17 § 1 D. h. t. 5 por. jednak Czyhlarz Eigent. Erwerbsarten 1887’ 

s. 90 n.
4) 1. 44 § 2 D. h. t. Ze samo oddalenie się nie łamało posiadania, zob. przeciw

Kniepowi 1. c. s. 94 n., który powołuje się na Gai IV 158, Hirsch s. 295 uw. 1.
6) Tak pr. pruskie I. 7 § 117. Przeciw Randzie s. 585 uw. 5, 6 . zauważyć na

leży, że według jego poglądu k o n i e c z n e m  jest nowe posiadanie, skoro ten, kto go- 
się zrzekł a rzeczy z rąk nie wypuścił, napowrót poweźmie wolę posiadania; tymczasem* 
konsekwencya ta jest możliwa, ale wcale nie jest konieczna. Nie przyjął jej też kod. 
niem., który żąda w § 856 Aufgeben der thatsachlichen Gewalt iiber die Sache; mylnie 
Strohal Jahrb. f. Dogm. 38 s. 108 n., który i tu, jak przy nabyciu, chce tylną furtką 
wolę posiadania na pierwszy wprowadzić plan. Co do strony praktycznej wystarczy 
wyobrazić sobie spór, gdzie windykant gruntu przeciw zarzutowi zasiedzenia podnosi 
replikę, że miała miejsce przerwa posiadania, bo posiadacz oświadczył: „mam tyle kło
potów a tak mało dochodu, że rzucam grunt; niech go sobie bierze, kto chce.“

G) Zob. wyżej str. 355 u w. 7.
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T u  należy constitutum possess. i oświadczenie tradenta; idzie o to, co 
się dzieje z posiadaniem konstytuenta lub tradenta, jeżeli druga strona 
aie  nabędzie posiadania, a w sprawie tej rozstrzyga znowu prawo po- 
zytywne 1). W  nauce pr. rzym. omawia się tę kwestyę zazwyczaj tylko 
co do tradycyi, gdzie źródła zawierają jedna z najsłynniejszych sprze
czności 2). Nie ulega wątpliwości, że naszym pojęciom o utilitas odpo
wiada więcej zasada Ulpiana, ale ostatnie słowo należy do prawa po
zytywnego, i ono tylko rozstrzygnąć może spór, w którym każda z stron 
z równem prawem powoływać się może na naturę rzeczy3).

Ale i rzecz, o ile należy do moventia, może wywołać utratę po
siadania. Zwierzę z natury dzikie może uciec i wrócić do stanu natu
ralnej wolności, w którym zwierzęta takie nie stanowią przedmiotu praw 
prywatnych. W tedy rzecz ma się tak, jak gdyby przedmiot wyszedł 
z obiegu, i posiadanie gaśnie, a zasada ta jest uznana bezsprzecznie, 
•choć in concreto rozstrzygnienie, czy nastąpił powrót do naturalnej wol
ności, może dać powód do wątpliwości. Rozstrzygać będzie ostatecznie 
uznanie sędziego, a tylko tyle można powiedzieć, że z jednej strony 
możność odzyskania nie nadaje się na kryteryum 4), że jednakowoż 
prawdopodobieństwo przemawia przeciw przerwie posiadania, jeżeli ta

*) Gdyby jednostronne oświadczenie woli dotychczasowego posiadacza wystarczało 
-do przeniesienia posiadania, co z naturalnego punktu widzenia bynajmniej nie jest wy
kluczone, pytanie tekstu odpada.

a) 1. 18 § 1 i 1. 34 pr. D. h. t. Ze jurystom rzymskim idzie przy tem tylko
o animus, nie można wątpić. Cf. 1. 18 pr., 1. 12 D. de vi 43. 16; 1 .1  §§ 4, 20 D. 
Ł. t. Co do literatury zob. zam. wszystkich Randa s. 588 uw. 9, Chlamtacz s. 170 n. 
•Co do interpretacyi 1. 34 pr. cit. poprawić należy animo adąuiri na animo amitti; ko- 
rektura Momms. nie tylko nie jest potrzebna, lecz stoi wprost w sprzeczności z tokiem 
myśli jurysty. Ulp. rozumuje: w razie błędu in nomine i in corpore nabycie posiadania 
stanowczo wykluczone. Da sie atoli pomyśleć błąd tylko in nomine. Pytanie, czy w tym 
razie mittens nie traci posiadania animo, a w dalszym ciągu, gdyby się utratę przy
jęło, czy missus go nie nabywa? Na to odpowiada Ulp.: Missus posiadania nie nabywa, 
bo błądzi; w i ę c  i mittens go nie traci. Podstawą rozumowania jest wyobrażenie, że 
ktoś musi być posiadaczem; w tem leży błąd logiczny, na którego zakrycie przezna
czone są słowa „ąuodammodo sub condicione. “

8) Trafnie Chlamtacz 1. c. Kod. niem. zdaje się przechylać do poglądu Ulpiana: 
£ 154 kod.

4) Źródła rzymskie wspominają i tu o custodia: 1. 3 § 2 D. de A. R. D. 41. 1, 
1. 3 § 13 D. h. t., a przy tym terminie kładą nacisk na reprodukcyę pierwotnego stosunku do 
rzeczy: cf. Bruckner: Die Custodia 1889 s. 27 n. Prócz tego wspominają także o tru
dności pogoni: 1. 5 pr. D. de A. B. D. 41. 1.; ale ani ta custodia ani owa trudność nie 

west niczem więcej jak ogólnikiem bez oznaczonej dokładnie treści, który przez to wła 
śnie jest prawdziwy, ale nie daje żadnego punktu oparcia.
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sama osoba posiadała rzec* dawniej i posiadp, ją w danej chwili-1). 
Przy zwierzętach swojskich-rozstrzyga według źródeł pr. rzym. custodia *),. 
ale znaezenie tego terminu jest sporne i wogóle i w tym przypadku 
w szczególnośći. Idzie tu przedewszystkiem o t. zw. straż przedmiotową 
(objectiye Gustodia). Barona), który to pojęcie wprowadził do literatury,, 
twierdzi, że takie zwierzęta zostają w posiadaniu, póki znajdują się na 
gruncie posiadacza, a nawet i poza tym gruntem, o ile posiadacz ma 
np. prawo paszenia; dopiero zabłądzenie poza temi granicami ma za sobą 
pociągać utratę posiadania. Pogląd ten nie zyskał uznania w literaturze 
i istotnie z stanowiska pr. rzym. utrzymać się nie da. Według pojęć 
rzymskich rozstrzyga tu przedewszystkiem ęonsuetudo revertendi, jak 
tego dowodzi 1. 5 § 6 D. de A. R. D. 41. 1. W  razie zabłądzenia, 
kiedy consuetudo reyertendi nie ratuje już posiadania, rozstrzyga niemo
żność odszukania; a nie ulega wątpliwości, że w granicach straży przedmio
towej Barona możliwe są przypadki takiej niemożności, o którychby jurysta 
nie powiedział „tantum cessat interim diligens inquisitio.“ Straż przed
miotowa ułatwia bezwarunkowo zachowanie posiadania, ale nad ziemią, 
stanowczo nie sięga tak daleko, jak  chce Baron4), owszem obejmuje 
tylko ten szczupły zakres, w obrębie którego już sama moja obecność 
zapewnia rzeczom należytą ochronę. Z tego wszystkiego wynika jednak 
tylko tyle, że tu prawo rzymskie poza owym szczupłym zakresem żąda 
do utrzymania posiadania bezpośredniego związku między psobą a rzeczą,, 
wyrażonego w słowach „quatenus si velimus, naturalem possęssionem 
nąncisci possimus.“ To jedna pozytywna możliwość. Jeżeli się jednak 
chcę zrozumieć naturę utraty posiadania, to nie można zamykać oczu 
ną to, że są i inne możliwości. Prawo pozytywne może postanowić, ż& 
dopiero z tą chwilą traci 6ię posiadanie, kiedy ktoś inny ję  nabył, a że 
rzymscy prawnicy zdawali sobie sprawę z tej możliwości, tego dowodzą 
w naszym przypadku słowa „licet a nullo possideatur“ w 1. 3 § 13 cit. 
Dopiero nabycie posiadania przez innego wyklucza ostatecznie możność, 
lięzenią wykonania własności na rzecz poprzedniego posiadacza z natural
nego punktu widzenia. Jeżeli prawo pozytywne nie przypisuje posiadaniu 
tej wytrzymałości i zostaje w tyle za naturą rzeczy, to tylko przepis po->

r 1)' arg. 1. 17 D. de vi 43. 16. Nie potrzęb.a w tym względzie ustawowego do
mniemania, jakie stawia art. 2234 Code civ. 

j 2) 1. 3 §§ 18, 15 D. h. |
' 3) Jąhrfe. f. Dogm. t. 7 ą. 92 n.; cf, Męischeider s. 338 n.
*). cf. 1. 3 § 13 cit. nquia prąesentjp. ęius sit.u Ze straży tej wprost wykluczyć- 

nie można mimo 1. 25 pr. Dht., która właściwie nię me mówi, jest rzeczą pewną. Ąle- 
poza tą praesentia trzeba co najmniej takiego stosunku miejscowego, iżby rzecz każdej, 
chwili można mieć w bezpośredniej fizycznej władzy. Mylnie także Bruckner 1. c. s. 26-
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zytywny. Przeciw innemu unormowaniu tej kwestyi nie można walczyć 
takiemi cechami, które się na podstawie tego prawa pozytywnego do 
pojęcia przyczepiło, np. możnością faktycznego władztwa. Ta możność egzy
stuje zresztą zawsze, póki otoczenie daną rzecz zostawia w spokoju1); czy 
się stanie rzeczywistością czy nie, to inne pytanie, którego ogólnikowo 
przesądzać nie można. W  tym kierunku Baronowi przyznać trzeba słu
szność, a rzut oka na inne przypadki utraty stwierdza, że możność 
faktycznego władztwa, tak jak się ją  zazwyczaj pojmuje, już wprawie 
rzymskiem nie dopisuje w całym szeregu przypadków.

Omówiliśmy już moyentia; co do innych ruchomości nasuwa się naj
pierw pytanie, czy i kiedy traci się posiadanie przez zgubienie? L. 3 § 18 cit. 
i tu utratę posiadania przyjmuje dopiero poza granicami straży. Można stąd 
wywnioskować ten ogólnik, że się traci posiadanie ruchomości, skoro zwią
zek między osobą a rzeczą zostanie rozluźniony do tego stopnia, iż w danej 
chwili brak jakichkolwiek zewnętrznych momentów pozwalających od-. 
nieść faktyczne wykonanie własności do oznaczonej osoby; nie można 
jednak dojść na tej podstawie do żadnej reguły, któraby jasno i dokładnie 
określiła, w której chwili nawet według pr. rzym. — to rozluźnienie na- 
.stępuje. Custodia nie jest w źródłach przy nauce o posiadaniu wyrażeniem 
technicznem 2). W  pewnych szczupłych granicach jako synonim praesen- 
tiae rei utrzymuje ona posiadanie, ale i tu nie pokrywa się z możnością 
lub władztwem faktyeznem, bo nie wiedząc np. w której książce przy
lepiłem markę pocztową a mając dużo książek nie mogę się powoływać 
na „erfahrungsgetnSsse Sicherheit“ 3), ani z żadną formułą ekonomiczną. 
Zresztą w innych przypadkach traci się posiadanie, jeżeli się zgubiło 
rzecz ut non inveniatur. Jest to znowu pojęcie nader niedokładne, bo ostateT 
cznie, ta niemożność odnalezienia jest zawsze tylko względna i w kon
kretnym przypadku zdania zawsze mogą być podzielone. . Alę bądź co 
bądź pr. rzym. taką stawia zasadę i przyjmuje utratę posiadania tak' 
wtedy, jeżeli niewierny, gdzie się rzecz znajduje^), t. zn. przy zgii-

1) cf. 1. 47 D. h. t. „quamvis eas nemo alius invaseritu.
2) Odnosi się to także do nauki o nabyciu posiadania. Wprawdzie z natural

nego punktu widzenia nawet- Custodia Barona wystarcza, by wykonanie własności na 
tej rzeczy, która się w obręb custodiae dostała, odnieść do oznaczonej osoby; ale źródła 
tej zasady nie przyjmują, bo nawet 1. 18 §. 2 Dht. nie idzie tak daleko/ Tylko przy 
nauce ó stosunkach obowiązkowych custodia stanowi termin techniczny: Bruckner 1.
o. s. 88 n.

®) Randa s. 597.
4) 1. 25 pr. D. h. t. W. 1. 47 Dht. nie można kłaść nacisku na „neglectą atque 

omissa custodia**, bo Nerva nie może być w sprzeczności z samym sobą. W danym 
przypadku idzie tylko o straż podmiotową; 1. 47 cit. powiada, że przez zmianę woli
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bieniu sensu stricto, jak  i wtedy, gdy wiedząc z powodu przeszkód 
innej natury odzyskać jej nie możemy1). Tu więc prawo pozyt. zo
staje także poza naturą rzeczy; ale i tu musimy powtórzyć, że równie 
dobrze mogą obowiązywać inne przepisy. Przypuśćmy, że ten, kto 
zgubił rzecz, znajduje ją  w tem samem miejscu niespodziewanie na- 
powrót. W  tym przypadku może prawo nie uznać przerwy posiadania 
(lub nawet zadowolnić się domniemaniem, że nie było przerwy, bo pra
ktycznie to ostatnie wystarczy), a taki przepis nie tylko jest możliwy, 
ale wydaje nam się nawet wskazanym praktycznie. Czyż właściciel win- 
dykując potem rzecz ma być zmuszony do dowodu własności, jeżeliby 
ta przerwa wywołana zgubieniem wykluczała zasiedzenie? Ale i w tym 
razie, gdy ktoś rzecz znalazł, może prawo pozytywne utrzymać dawne 
posiadanie aż do chwili, gdy inny je  nabędzie2). Jeżeli znalazca jest 
uczciwy, a dawny posiadacz się zgłosi, nie będzie w takim razie w ogóle 
przerwy posiadania, a przepis taki odpowiadałby duchowi nowszych usta- 
wodawstw, dążących tak gwałtownie do pewności obrotu3). W  przeci
wnym przypadku może znalazca odpowiadać karnie (por. np. §§ 200, 
201 i 205 austr. k. k.), a wobec tego nie byłoby rzeczą dziwną 
uznać go za wdzierającego się w cudze posiadanie. Postanowienie, że 
posiadanie traci się dopiero wtedy, kiedy je  nabędzie kto inny, jest i te
oretycznie i praktycznie w zupełnej zgodzie z naturalnem pojęciem po
siadania 4).

Bliższe już tego, co nazywamy naturą rzeczy, są zasady prawa 
rzymskiego o utracie posiadania rzeczy schowanych pod ziemią. W 1. 
44 pr. D. h. t. przyjmuje Papin., że posiadanie pieniędzy zakopanych

dzierży cielą tę straż (t. zn. ową możność odzyskania, o której mowa w 1. 3 § 13 cit.) 
się traci, bo się złego wybrało stróża.

*) 1. 13 pr. D. h. t. Interpretacya Iheringa (Grund. s. 218) prowadzi do tej konsekwen- 
cyi, że zaniedbanie przez pewien czas pociąga za sobą utratę posiadania, zaniedbanie dłuższe 
utratę własności (l. 44. D. de A. R. D. 41. 1.); dlaczego ta różnica i gdzie granica, 
niewiadomo. Kiedy się posiadanie traci, zależy według tego ustępu od tego, kiedy ma 
miejsce naufragium; o tyle Randa s. 597 ma racyę, choć z drugiej strony przyznając 
nawet, że Rzymianie widzieli tu utratę posiadania i sprowadzali ją do niemożności od
zyskania, nie potrafi się ich zapatrywania logicznie obronić. Jest tu poprostu przepis 
pozytywny, i w tym kierunku Pfersche s. 154 ma zupełną słuszność; odróżnianie l o g i 
c z n e  stopni niemożności nie da się utrzymać.

2) Zob. wyżej 387 uw. 4.
8) Idzie tu o zasiedzenie; celowi temu odpowiada w zupełności § 940 kod. niem., 

który w tym punkcie o tyle tylko różni się od naszego poglądu, że wprowadza fikcyę 
(gilt ais nicht erfolgt). Co do przypadku, kiedy zasiadujący utracił posiadanie, modyfi
kuje § 940 zupełnie trafnie warunki zasiedzenia; cf. art. 2243 C. civ.

4) Z literatury cf. zam. wszystkich Goldschmidt s. 17 n., Klein s. 183 n., Hirsch 
s. 429 n.
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custodiae causa trwa aż do cliwili, gdy inny possessionem invasit. Chwili 
tej nie oznacza dokładnie, ale samą zasadę stawia zupełnie jasno. Tu 
istotnie custodia sięga dalej i grunt trzyma rzecz, którą mu powierzono; 
to też wątpić nie można, że ta custodia ma inną naturę, niż w przy
padkach poprzednio omówionych. Aż dotąd oznacza ona raz przedmio
towe urządzenie zbliżające rzecz do posiadacza i rozszerzające koło, 
w którem on jest praesens, drugi raz bezpośredni związek między 
osobą a rzeczą, wreszcie także związek pośredni zawisły od woli dzier- 
iyciela. Przy skarbie niema mowy o straży podmiotowej, skoro nec 
infirmitas memoriae damnum adfert possessionis; straż zaś przedmiotowa 
ma inne granice jak  w 1. 3 § 13 D. h. t., skoro nec alienus locus 
meain aufert possessionem.

Jeszcze zupełniej odpowiada naturze rzeczy nauka prawa rzym
skiego o utracie posiadania na niewolnikachŁ). Póki niewolnik ma 
animum revertendi czy propositum redeundi, zostaje w posiadaniu, które 
gaśnie dopiero wtedy, gdy inny go posiadać zacznie2). To reguła ró
wnoległa w pierwszej swej części do tej, według której u zwierząt 
rozstrzyga consuetudo revertendi; przerwa między wyjściem a po
wrotem zostaje bez wpływu na posiadanie, a dalsza różnica między 
niewolnikiem i innemi rzeczami3), tak silnie w źródłach uwydatniona, 
jest tylko naturalną konsekwencyą tego, źe niewolnik ma rationem et 
animam i zabłąkanie się w tem znaczeniu, co u zwierząt, pomyśleć się 
nie da. Prawo rzym. idzie jednak dalej i ową zasadę, wynikającą we
dług naszego zapatrywania z natury rzeczy, stosuje także do niewolnika 
zbiegłego (servus fugitivus)4). Z punktu widzenia rzymskiego jest to 
stanowczo anomalią, i juryści rzymscy dobrze o tem wiedzą, bo na 
wszystkie strony szukają wytłómaozenia 5). W każdym innym przypadku 
jest jakiś węzeł między posiadaczem a rzeczą: straż podmiotowa, straż 
przedmiotowa, ukrycie rzeczy, consuetudo lub animus revertendi. Tu

3) Goldschmidt 1. c. s. 28 n.
2) 1. 47 D. h. t. Do twierdzenia, że niewolnik cum proposito redeundi zostaje 

w posiadaniu, choć nim* kto inny zawładnie (jak chce Stintzing Besitz s. 22), nie ma 
w źródłach podstawy; w szczególności 1. 23 D. h. t. nie ma w tym przypadku żadnego 
znaczenia. Co do interd. utrubi zob. niżej przy nauce o ochronie posiadania.

1  1. 3 § 13 cit., 1. 47 D. h. t.
4) 1. 15 D. h. t., 1. 1 § 14 D. h. t., 1. 34 § 2, 50 § 1 D. h. t.
5) 1. 15 cit. „haec ratio est... quod is, ąuemadmodum aliarum rerum possessio

nem intervertere... ita ne suam quidem potest,“ 1. 13 pr. D. h. t ; 1. 1 § 14 cit. „uti- 
litatis causa..* ut impleatur usucapio“; Klein 1. cit. Stąd u Gaiusa i Ulpiana „possidere 
videri,w co jednak nie daje jeszcze prawa do przyjmowania fikcyi; mylnie Scheurl 1. 
•c. s. 139; cf. np. 1. 12 § 3 D. de usfr. 7. 1.
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wszelki węzeł jest stargany; zostaje tylko to, że nikt inny tyra niewol
nikiem nie zawładnął. Fakt ten jednak, który w połączeniu z p r z e 
s z ł o ś c i ą  (faktem nabycia) pozwala z naszego punktu widzenia policzyć 
owe poprawne postępowanie trzecich dla pewnej osoby, stoi zupełnie odoso
bniony, nie wspiera się w d a n e j  c h w i l i  na żadnym takim momencie, 
któryby wskazywał osobę posiadacza. Trzeba cofać się w tył, by od
szukać osobę (podobnie jak  przy saltus hiberni), a dla prawnika rzym
skiego, bo zwłaszcza dziś dla romanisty, musi się to — przy ruchomo
ściach —■ wydawać porzuceniem pojęcia posiadania. To też w tem prawie 
niewolników widzi nauka stek najrozmaitszych nadzwyczajności i traktuje 
je  bardzo często odrębnie, jak  prawo w prawie. Zd. n. to mylne poj
mowanie rzeczy. W społeczeństwie rzym. stosunki prawne odnoszące 
się do niewolników miały w sferze majątkowej największą doniosłość. 
Przy budowaniu pojęć, o ile się do tego zabierano, nie mogli Rzymia
nie tych stosunków zostawić na boku tak samo, jak  przy formułowa
niu reguł prawnych. Dlatego, jeżeli z jakichkolwiek względów inną 
dla niewolników chcą postawić regułę, robią zawsze odpowiednie za
strzeżenie; a w naszej nauce zastrzeżenia takie odnoszą się do przyczyn 
utraty, nie do samego pojęcia. Przepis o zatrzymaniu posiadania na 
zbiegach jest niewątpliwie dawnej d a ty Ł), a mimo tego niema nigdzie 
wzmianki, by słowo possessio miało tu inne znaczenie. Musimy stąd 
wnosić, że Rzymianie pojmowali należycie pozytywne znaczenie utraty 
posiadania. Jeżeli dla innego zaistniał fakt, od którego rachunek wy
konania własności biegł według przepisów prawa na jego rzecz, m u
s i a ł o  dotychczasowe posiadanie zgasnąć. Póki to jednak nie nastąpiło, 
utrata posiadania nie jest konieczna: można ją przyjąć prędzej lub pó
źniej, ale to, co trwa aż do utraty, ma w każdym razie jedną i tę 
samą naturę. Z tego też punktu oceniać należy przepisy pr. rzym.
0 utracie posiadania na niewolnikach przez to, że niewolnik zachowuje- 
się jak wolny, lub wszczyna spór o wolność. Według źródeł nie ulega 
wątpliwości, że posiadanie może zgasnąć, jeżeli niewolnik dłuższy czas 
będzie bawił na wolności. Jego woli przyznano pewien wpływ przy 
utrzymaniu posiadania (animus revertendi); konsekwencyą tego poglądu 
jest uznanie, że j e g o  zachowanie się może za sobą pociągnąć także
1 utratę. On na zewnątrz nie różni się od wolnego: jeżeli sam na s6bie: 
nabędzie posiadanie (possessio libertatis), t. zn. jeżeli postępować będzie 
jak  wolny i ś w i a t  t r a k t o w a ć  g o  b ę d z i e  j a k o  t a k i e g o ? ) ,  wów-

*) Klein s. 184.
2) 1. 3 § 10 D. h. t. „non videtiitm* a domino possirleri. cui se adversanum prae- 

parat. sed hoc i ta verum est, si diu in libertate maratur.“ Zgodnie' z regułą przyjętii.
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Czas nie można już co do niego mówić o faktycznem wykonaniu własności 
na czyjąkolwiek rzecz. Jest to zasada zgodna zupełnie z tem, co źródła po
dają o servus fugltivus i co do skarbu zakopanego. Utrata schodzi się 
zawsze z powstaniem nowego posiadania, a różnica jest tylko ta, że 
niewolnik nie posiada siebie, ale jest in possesione libertatis. Przy pro
cesie o wolność orzeczenia jurystów rzymskich wydają się sprzeczne. 
Paulus w 1. 3 § 10 D. h. t. powiada, że w razie, jeżeli niewolnik ex 
possessione seryitutis wytoczy spór o wolność, „nihilominus in posses- 
śione mea est et animo eum possideo, donec liber fuerit pron.untiatus,11 
podczas gdy Gaius w 1. 25 § 2 D. de liber. e. 40. 12 zgaśnięcie po
siadania łączy z chwilą ordinatio iudicii (vindiciae secundum libertatem). 
Ta sprzeczność jest jednak tylko pozorna '). To, co niewolnik nabędzie 
w toku procesu, należy niewątpliwie do pana, jeżeli niewolnik w re
zultacie spór przegra. Gaius uznaje to, ale utrzymanie posiadania w tych 
warunkach nie godzi się z jego pojęciami, skoro brak wszelkiego zwią- 
sku między podmiotem a rzeczą2). Paulus, speeyalista nauki o posia
daniu, pojął jego istotę i znaczenie utraty dużo głębiej. Dla niego or
dinatio iudicii nie pociąga za sobą utraty posiadania3); dlatego też na
bycie przez takiego niewolnika nie jest w jego oczach odstępstwem od re
guły, zupełnie tak samo jak  przy zbiegu 4). Mamy więc do czynienia tylko

dla innych pr^ypatlków żądają Rzymianie odpowiedniego animus (se adversarium prae- 
parare— czy tak było, rozstrzyga, si paratus sit litigare, si adprehensus fuerit 1. 15 § 1  

D. de usurp. 41. 3) i odpowiedniego stanu zewnętrznego, który tu występuje nader 
jasno, bo polegać może tylko na dłuższem uznaniu wolności i konsekwentnem zacho
waniu sie z strony otoczenia. To znaczenie tylko ma „diu in libertato morari"; zupełnie 
mylny jest pogląd Iheringa i Goldschmidta, według których przyczyną utraty posiadania 
ma być zaniedbanie 3 strony posiadacza. O tem w źródłach niema ani słowa; czyż 
największa staranność i najgorliwsze poszukiwanie wykluczają zawsze diu in libertate 
morari? Sławny przypadek 1. 40 pr. D. h. t., uważany w literaturze za szczyt anór- 
malności; tu nie należy; jest on rozstrzygnięty zgodnie z zasadami obowiązującemi co 
do zbiega.

l) Goldsclimidt 1. c. s. 34. ~ . .
*) cf. 1. 15 D. h. t. „v i de amur fugitivum possidere."
s) 1. 24 pr. D. de lib, c. 40. 12 nie odnosi się do posiadania; . cf. 1, 39 pr, I> 

eod. „in qu}busdam.“
4) Możnaby zarzucić, że przy tej interpretacyi Paulus uznawałby także w toku sporu 

nabycie przez niewolnika, choć niewolnik wygra. Wniosek byłby jednak mylny, bo przez 
wolnego nabywa się tylko w razie, jeżeli zachodzą warunki bona fide seryire (zob. co do 
tego Śąlkowski. Zur Lehre vom Sklavenerwęrb 1891 s. 153 _n.), a o tem w danym razie 
niema mowy. Co do dowodu zaś „posiadaczem" nie jest niewolnik mimo vindiciae: Bekker 
Besitz s. 60. Goldschmidt 1. c. sądzi mylnie, że Wyrok procesu rozstrzyga wstecz, czy posia
danie zgasło, czy nie. To pogląd błędny. Wyrok rozstrzyga tylko o status; posiadania 
według Paulusa trwa w każdym razie aż do wyroku; Idzie tylko o to, czy proclaman-
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2 jednym jeszcze śladem stopniowej spirytualizacyi pojęcia posiadania. W e
dług przedstawionego tu tlómaezenia z poglądem Paula -— a ten dla kompi- 
lacyi mamy wszelkie prawo uważać za'miarodajny — godzi się zupełnie do
brze trwanie posiadania aż do chwili, gdy niewolnik uzyska pomyślny 
wyrok i wejdzie w posiadanie wolności. Dopiero skutkiem tego faktu 
faktyczne wykonanie własności nie może się już liczyć na rzecz byłego po
siadacza. Przepisy więc o utracie posiadania na niewolnikach potwierdzają 
zupełnie nasze pojęcie posiadania. Trwać ono może tak długo, póki kto 
inny faktycznego wykonania własności swem imieniem nie oznaczy; 
przed tym momentem może prawo pozyt. postanowić utratę z powodu 
rozluźnienia związku między osobą i rzeczą, ale może równie dobrze 
tylko to uznać za rozstrzygające, czy istnieje stan faktycznego wyko
nania własności. Pierwsza droga może być w niektórych przypadkach 
wskazaną praktycznie, jak  zobaczymy przy nauce o ochronie; pojęcie 
iednak posiadania do niej nie zmusza, i pr. rzym. co do niewolników 
nia nie poszło. Błędnem jest stanowczo zapatrywanie, że te rzymskie 
przepisy są bez znaczenia dla nauki posiadania, bo stoją na gruncie 
p r a w a  o potestas i furtuni'). Ze tak nie jest, dowodzi najlepiej ta 
okoliczność, iż przy skarbie zakopanym te same obowiązują prawidła. 
Czyż związek pana ze zbiegiem, którego pilnie szuka, jest więcej luźny, 
niż między skarbem a tym, kto go zakopał in alieno i absolutnie 
nie ma pojęcia, gdzie się ten skarb znajduje.

Ostatnie przypadki dotykają już pytania, kiedy traci się posia
danie skutkiem wpływów zewnętrznych. Ponieważ posiadanie polega na 
poprawnem zachowaniu się otoczenia, więc tylko zmiana tego zacho
wania się może złamać posiadanie; idzie tylko o to, jakiej zmiany po
trzeba do wywołania tego skutku. Jasną jest przedewszystkiem rzeczą, 
ie  tracimy posiadanie, skoro trzeci bez czy wbrew naszej woli je  
nabędzie. To jest konieczna konsekwencya; że prawa pozytywne ją  
uznają mimo pozornych odstępstw, wynikających z dążności do zape
wnienia jak  najskuteczniejszej ochrony, staraliśmy się już poprzednio 
wykazać. Ale nie nabywając posiadania można przecież postąpić w taki 
sposób, źe to sprzeciwia się tym obowiązkom, jakie na otoczenie wkłada 
cudza własność, a które dotąd faktycznie spełniano. Tu odróżnić należy 
przedewszystkiem naruszenie od wyzucia. Różnica jest oczywiście tylko 
ilościowa; zawsze mamy do czynienia z takiem postępowaniem, które

tem można traktować jak niewolnika, w którym to razie stoi w toku sporu co do na
bycia na równi z zbiegiem, czy nie, w którym razie nabycie musi być (nie dla braku 
posiadania, lecz dla braku innych warunków) wykluczone.

*) Goldschmidt 1. c. s. 35.
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stanowi przedmiotowo naruszenie prawa własności na danej rzeczy. Ten 
krok jednak, to złamanie spełnianego dotąd faktycznie obowiązku, może 
być dwojakiej natury: albo da się pogodzić z trwaniem cudzego posiadania, 
jeżeli łamiący obowiązek łamie go tylko częściowo, zachowujac się zresztą 
poprawnie wobec posiadacza, albo nie, jeżeli zachowanie się łamiącego 
w żadnym punkcie i w żadnym kierunku nie jest poprawne, jeżeli 
zawiera w sobie zupełną negacyę tego faktycznego stanowiska, które 
dotąd zajmował posiadacz *). W tym ostatnim razie posiadanie gaśnie, 
bo od chwili wyzucia2) mówić o poprawnem zachowaniu się trzecich 
byłoby stwarzać fikcyą, a choć prawo może w formie fikcyi dać prze
pisy, to teoryą treść przepisu, ale nie jego forma wiąże. To tylko pod
nieść musimy z naciskiem, że do utraty posiadania (jak i do naruszenia) 
trzeba takiego czynu, który objektywnie narusza w ł a s n o ś ć ,  który stoi 
w sprzeczności z normami chroniącemi r zecz  cudzą. Zadziałanie na pod
mi ot  tego rodzaju, iż mu odbiera możność korzystania z rzeczy, możność 
używania w znaczeniu ekonomicznem, nie niszczy posiadania, i w tym 
względzie tylko kierunek objektywny, zainicyowany przez Iher. choć nie 
przeprowadzony nigdzie konsekwentnie, daje konsekwencye zgodne z na
turą rzeczy i z źródłami. Jeżeli się wychodzi od podmiotu i kładzie nacisk 
na jego możność używania, to ciężkie naruszenie podmiotu odbiera mu 
możność używania i musi stanowić złamanie, a choćby tylko naruszenie 
posiadania. Tej konsekwencyi ominąć nie można, a wystarczy ją  sobie 
uświadomić, by zrozumieć, że plastyka nie może być podstawą kon- 
strukcyi. Trzeba koniecznie podmiot posiadania, choćby to miało brzmieć 
ja k  paradoks, zostawić na dalszym planie; j e g o  posiadanie — to, że on 
posiada—jest tylko wypadkową z tego, że otoczenie trzyma się zdaleka 
od pewnej rzeczy i że zaszła okoliczność, pozwalająca to nieosobiste po
prawne zachowanie się trzecich liczyć na jego rachunek. Nie można 
nadto przy porzuceniu plastyki zatrzymywać się w połowie drogi. Choć 
się, jak  lhering, zacznie od rzeczy, to przecież, mając na względzie tylko 
je j stosunek do posiadacza, zostaje się przez to samo w zaklętem kole 
plastyki i podmiotowości; czyż można n. p. obronić zasadę, że czyn 
wyrywający rzecz z dotychczasowego — przypuśćmy nawet normal
nego — położenia łamie dotychczasowe posiadanie?8) Z drugiej zad 
strony żadne prawo pozytywne nie uświęca, o ile nam wiadomo, zwal-

*) Randa s. 235 u.
2) Kiedy to nastąpiło, to ąuaestio facti; zob. np. 1. 17 D. de vi 13. 16.
s) A zbiera nawóz z pola B i w domu B wyrzuca go na podłogę.
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ezanego tu poglądu l). W  szczególności źródła prawa rzym. mimo całej 
plastyki nigdzie zadziałania na podmiot, nie dotykającego rzeczy, nie 
uważają za przyczynę utraty posiadania. Błędem jest powoływać się 
tu ńa 1. 1 § 47 D. de v i2). Tam kto inny i n g r e s s u s  e s t  in pos- 
s e s s i o n e m ,  wiąże posiadacza i zmusza go do uprawiania tego gruntu, 
a  juryście idzie tylko o wątpliwość, czy można mówić o deicere, skoro 
posiadacz dawny zostaje na gruncie, czy więc słowa edyktu i ten przy
padek obejmują. Z tego nie wynika wcale, by uwięzienie posiadacza 
w innych warunkach stanowiło naruszenie p o s i a d a n i a .  Randa widzi 
niedorzeczność tej konsekwencyi, i dlatego dodaje, że związanie ma na
stąpić w tym celu, by mu uniemożliwić rozrządzanie rzeczą. Wypada
łoby jeszcze tylko dodać, w jakiej formie ten zamiar ma być obja
wiony: czy allokueya wystarczy, czy trzeba świadków i t. p. Mamy 
znów jeden punkt, gdzie poglądy przyjęte nie dopisują. Spędzenie po
siadacza z pewnego gruntu to niewątpliwie czyn taki, którego z cudzą 
r z e c z ą  przedsiębrać nie wolno; postąpienie bezprawne z o s o b ą ,  nie 
wkraczające w owo „ne laede“, które chroni własność, nie dotyka po
siadania. Pomyślmy tylko, że według Randy można jednym czynem 
wyzuć A z posiadania dziesięciu majątków w różnych prowincyach 
i z posiadania nieskończonej liczby ruchomości.

Punktem wyjścia była dla nas zasada, że posiadanie trwa tak 
długo, póki można poprawne zachowanie się trzecich co do pewnej rze
czy liczyć dla posiadacza. Nie można, skoro inny rzecz sobie przywła
szczył lub w niej cudzej własności nie uszanował; związek między 
podmiotem a przedmiotem doznaje w tych przypadkach przerwania z zew
nątrz, i już z naturalnego punktu widzenia nastąpić musi z tą chwilą utrata 
posiadania. Prawa pozytywne są co do tego punktu w zgodzie, więc odpo
wiadają »naturze rzeczy." Zostaje nam teraz do powiedzenia tylko kilka 
słów o t. zw. posiadaniu przez zastępcę. Naturę tej formy posiadania określi
liśmy już poprzednio. Ten, kto ma rzecz w rękach, nie posiada; posiada 
inny, dlatego, że dzierżyciel zobowiązał się do trzymania się w pewnych 
granicach (w szczególności do zwrotu) i tego zobowiązania dotrzymuje, lub

*) Konsekwencję dalszą plastyki jest, że zadziałanie na podmiot narusza 
wszystkie — a przynajmniej wszystkie rzeczowe prawa tegoż podmiotu; cf. Thon 
Rechtsnorm s. 167 n.

2) „Quid dicturi essemus, tractat (Vivianus), si aliquo possidente ego (quoque) 
ingressus sum in possessionem et non deiciam possessorem, sed yinctum opus facere 
cogam: quatenus res, inąuit, esset? ego verius puto eum qUoqU6 deiectum videri, qui 
illic yinctus esta. Zob. np. Randa s. 601 uw. 31, który o tyle tylko ma rAcyę, że — z swego 
stanowiska konsekwentnie — kwestyę, g d z i e  się posiadacza trzyma yinctum, uważa za 
obojętną.
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też dlatego, że dzierżyciel uznał go za pana rzeczy i postępowaniem swem 
swego uznania nie cofnął. W  jednym i drugim przypadku posiadanie zależy 
^przedewszystkiem od postępowania dzierżyciela. Jeżeli on owe realnie 
istniejące czy faktycznie uznane obowiązki w jakikolwiek sposób prze
kroczy, już poprawnego zachowania się otoczenia na rachunek posia
dacza liczyć nie można, bo i dzierżyciel należy do otoczenia. Sprawa 
je s t jasna i niewątpliwa, skoro dzierżyciel nabędzie posiadanie1). O ile 
ten przypadek nie zachodzi, a zaszło przecież przekroczenie obowiązku, 
mamy do czynienia albo z naruszeniem posiadania, lub też z utratą — 
stosownie do tego, jak  daleko objektywnie przekroczenie sięga. Subje- 
ktywne usposobienie dzierżyciela nie ma, w tym punkcie żadnego zna
czenia. Może ono rozstrzygać o tem, czy środki possessoryjne mają za
stosowanie; ale objektywnie zupełnie nieuzasadniona odmowa zwrotu 
.łamie posiadanie, choćby dzierżyciel działał optima fide i wyobrażał 
sobie, że do zatrzymania rzeczy ma prawo2). Zresztą nabycie posia
dania przez osobę trzecią łamie także posiadanie „zastąpionego" bez 
względu na rolę, jaką  przytem odegrał dzierżyciel3). W pr. rz. kwestya 
ta była wątpliwą skutkiem zasady obowiązującej co do tajemnego za
jęcia nieruchomości; ale wiemy już, jakie znaczenie ma ta zasada, 
i nawet w tych przypadkach, w których przynajmniej część rzymskich 
jurystów uznawała trwanie posiadania mimo okupacyi4), nie możemy 
widzieć więcej, niż pewną formę ochrony posiadania. Ze utrata woli za
stępcy ani jego śmierć nie pociąga jeszcze za sobą utraty, to z naszego 
punktu widzenia i pewne i naturalne; wykonanie własności można mimo 
tego liczyć na rzecz dotychczasowego posiadacza 5). Również co do po
rzucenia rzeczy lub zgubienia jej przez dzierżyciela rozstrzyga6) tylko

|j Zob. wyżej str. 353.
2) Wynika z tekstu że — przynajmniej według poglądu objektywnego (zob. wyżej 

-str. 351 n._)— naruszeniu czy utracie posiadania towarzyszy w tym razie zawsze przekro
czenie obowiązków — kontraktowych czy na innej podstawie opartych — po stronie dzier
ży cielą. Okoliczność ta może czynić zbędną specyalną ochronę possessoryjną, ale nie 
Stanowi argumentu przeciw podanej tu konstrukcyi posiadania. Według poglądu sub
iektywnego naruszenie czy utrata posiadania występuje niekiedy całkiem czysto, bo 
obowiązku nieistniejącego naruszyć nie można.

8) Przy deiectio dzierżyciela daje posiadaczowi 1. 1 § 22 D. de vi 43. 16 interd 
unde vi. Niema w tem sprzeczności z nauką o zatrzymaniu posiadania mimo tajemnej 
okupacyi, jak sądzi Meischeider s. 327, bo dokonana vis wyklucza właśnie clandesti- 
nitas. Zob. także 1. 44 § 2. D. h. t. i do tego Hirsch s. 471 n.

4) 1. 12 C. h. t.; Randa s. 611 uw.
6j 1. 60 § 1 D. loc. 19. 2. stoi w związku z regułą: nemo sibi causam possesio- 

nis mutare potest w jej pierwotnem znaczeniu.
6) Przypuszczamy, że prawo pozytywne wiąże ze zgubieniem utratę posiadania. 

IV przeciwnym razie dopiero nabycie posiadania przez trzeciego ma decydujący wpływ?
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to, czy rzecz znajduje się skutkiem tego w takiem położeniu, że dla po
siadacza musi się ją uważać za zgubioną. Twierdzenie, że zgubienie 
rzeczy przez dzierżyciela łamie posiadanie, jest w tem ogólnem sformu
łowaniu nawet z stanowiska prawa rzyin. nieuzasadnione; dzierżyciel 
mógł ją  zgubić u posiadacza Ł).

III. Reasumujmy. Posiadanie jest stanem faktycznego wykonania 
własności. Do konkretnego posiadania trzeba oznaczenia osoby; przedtem 
może istnieć substrat konkretnego posiadania, jeżeli pewną rzecz wszyscy 
traktują jak  cudzą (stosunek podobny do survus sine domino, któryby 
można nazwać vacua possessio). Osobę oznacza fakt nabycia posiadania. 
Do tego nadaje się każde zdarzenie stwarzające w sposób rozpoznalny 
jakikolwiek związek między osobą a rzeczą, bo od tej chwili już pó
źniejsze poprawne postępowanie tizecich odnieść można do oznaczonego 
podmiotu. Prawo pozytywne określa warunki nabycia w granicach tej sze
rokiej formuły, a ma przytem zupełnie wolną rękę, i nawet takie przy
padki, gdzie według jego zasad musiałoby się konsekwentnie uznać stan 
posiadania, może wyłączyć od ochrony. Ono oznacza również drugi 
punkt końcowy posiadania konkretnego t. zn. przyczyny utraty; i tu 
ma tę tylko granicę, że wiążąc posiadanie pownej rzeczy z osobą A musi 
je odebrać osobie B, może więc chwilę utraty przenieść wcześniej. 
Przypadki wyłączone w ten sposób przez prawo pozytywne nie doznają 
ochrony mimo, że inne przypadki zbliżone są chronione, i mimo że takie 
same przypadki w innem prawie pozytywnem mogą być objęte pojęciem 
posiadania. Posiadanie w naturalnem słowa znaczeniu jest tylko syntezą, 
posiadania praw pozytywnych.

§ 4. Ochrona posiadania.

I. Posiadanie konkretne, w granicach przez prawo pozytywne okre
ślonych, doznaje ochrony. Aby można mówić o ochronie posiadania 
jako takiego trzeba koniecznie, by ona skierowana była także przeciw 
własności. Tak przedewszystkiem z punktu widzenia historyi prawa. 
Pojęcie posiadania nie istnieje dla prawa, póki się je  chroni tylko tam, 
gdzie własność nie jest u posiadacza wykluczona. Nie mielibyśmy go

*) Kod. niem. nie zawiera co do utraty posiadania pośredniego żadnych przepi
sów : zob. Strohal Jahrb. f. Dogm. t. 38 s. 105 n. Zauważyć należy, że nawet z punktu 
widzenia Strohala, który zgubienie mimo interwencyi uczciwego znalazcy uważa za 
przyczynę utraty, przy zgubieniu rzeczy przez posiadacza bezpośredniego dotychczasowe- 
posiadanie pośrednie może także zamienić się na bezpośrednie, podobnie jak przy po

rzuceniu władzy (Strohal 1. c. s. 108).
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dzisiaj, gdyby w Rzymie znaną była exco dominii. To też, choć dziś 
można bronić dopuszczalności tego zarzutu, bo pojęcie już ma byt za
pewniony i utrzyma się mimo, iż praktycznie nigdzie zupełnie czysto 
nie wystąpi, mówić o możliwości exeo dominii przy formowaniu się 
pojęcia jest błędem logicznym, wywołanym nieświadomem modernizo
waniem. Ale i w dogmatyce rzecz nie przedstawia się inaczej. Jeżel 
prawo pozytywne uznaje zasadę, że w sporze possessoryjnym zarzut 
własności zawsze jest dopuszczalny, wówczas teorya tego prawa tylko 
per abusum może mówić o ochronie posiadania i o posiadaniu jako 
odrębnym instytucie. W  takim systemie z posiadania w właściwem słowa 
tego znaczeniu zostaje tylko termin; jest pewien stan, który pociąga za sobą 
domniemanie własności i ciężar dowodu przerzuca na przeciwnika, ale on 
ma inne całkiem znaczenie, niż posiadanie rzymskie, choć mu się to samo 
daje miano. Dlatego też każde prawo, dopuszczające choćby tylko warun
kowo exco dominiił), odstępuje o tyle od czystego pojęcia posiadania, a po
rzuca je  zupełnie, gdy jej dopuszcza bez zastrzeżeń. Możnaby tu zarzucić 
nie bez pozornej słuszności, że się zbyt wiele nacisku kładzie na szcze
góły natury procesuąlnej. Przecież przy najbardziej konsekwentnej 
ochronie possęssoryjnej właściciel zwyciężony może in petitorio odebrać 
rzecz posiadaczowi; że się oba spory połączy w jeden, to nie wpływa 
na zmianę pojęć prawno - materyalnych, podobnie jak  pretensye, które 
się potrąca ope exceptionis, nie tracą swej pierwotnej natury. Zarzut 
ten o tyle jest prawdziwy, że sama f o r ma  o c h r ony  jest istotnie dla po
jęcia posiadania zupełnie obojętna. Proces possessoryjny może być w zu
pełności pozbawiony charakteru postępowania przyspieszonego 2), a pojęcie 
posiadania na tem nie cierpi. Tylko chronionem musi być posiadanie jako 
takie; a wtedy musi być chronione i przeciw własności. Inaczej może ono 
mieć wielkie znaczenie przy nabyciu własności, może rozstrzygnąć przy re- 
gulacyi ról procesowych w sporze o własność i z tych dwóch względów 
nie być bez doniosłości w systemie prawa; ale będzie wtedy innem już 
zjawiskiem prawnem, niż to — do prawa podmiotowego tak zbliżone — 
posiadanie, znane prawu rzymskiemu i literaturze prawniczej, którego 
cechą charakterystyczną jest właśnie ochrona possessoryjna w ścisłera 
słowa tego znaczeniu. Innemi słowy: do istoty tego posiadania, które 
ma obieg w nauce prawa, należy ochrona przeciw własności. To, co

*) Np. kod. niem. § 864 ust. 2., którego stylizacya jest zresztą nader nieszczę
śliwa. Czy taka reguła jest wskazana praktycznie, czy innemi tłowy ochrona possesso- 
ryjna w ścislem słowa tego znaczeniu ma racyę bytu, to inna kwestya.

2j W Austryi za panowania dawnych ustaw procesowych spory prowizoryalne 
mimo „sumaryczności“ postępowania trwały nieraz trzy i więcej lat.

6
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zostaje z posiadania po odjęciu tej ochrony, nie będzie przez to, jak  
wspomniano, pozbawione znaczenia prawnegox). Do stanu faktycznego 
wykonania własności przywiązaną będzie korzyść domniemania bez 
względu na to, czy pozwanemu wolno bronić się tylko swem własnem 
prawem (exco dominii), czy też nawet posiadacz chroniony będzie tylko
o tyle, o ile przeciwnik nie wykaże braku własności po jego stronie. 
W tym ostatnim przypadku posiadanie będzie istotnie „pozycyą wła
sności", jak  chce Ihering, będzie przy zasiedzeniu jednym z momentów, 
które są zdolne istniejącemu stanowi nielegalnemu nadać sankcyę pra
wną; ale w porównaniu z prawem rzymskiem zmieni się radykalnie 
znaczenie tej instytucyi, jej funkcya społeczna i zakres ochrony. Posia
danie stanowić już nie będzie głównej podwaliny pokoju społecznego, 
a ochrona jego przekroczy ciasne granice interdyktu i obejmie także 
te przypadki, gdzie pokój nie został ani zagrożony ani naruszony. I  ten 
system, który dopuszcza tylko exco dominii, taki sam nada charakter 
ochronie „posiadania", bo i tu w sporze „possessoryjnym“ rozstrzygnięta 
będzie zawsze kwestya własności, a posiadacz zwycięży nie przez to, 
że jest posiadaczem, lecz przez to, że dla prawa jest bliższym własno
ści. Dlatego też w tym razie ograniczenie ochrony posiadania do przy
padków samowoli jest tylko niekonsekwencyą wywołaną tem, że się nie 
rozumie jasno, jak  dalece modyfikuje się przez taką exco rzymskie po
jęcie posiadania. W sporze possessoryjnym tego nowego typu wystę
puje nie były posiadacz przeciw temu, kto go naruszył w posiadaniu, 
lecz domniemany właściciel przeciw nie właścicielowi; dlatego nie można 
tu mówić o definitywnem prawie posiadacza przeciw nieposiadającym, 
bo między tymi dwoma, którzy brali udział w sporze, sprawa w ł a s n o 
śc i  jest na razie przesądzona 2), a że domniemanie można obalić tylko ex 
iure proprio, to przepis procesowy. Proces possessoryjny musi possessionis 
tantum causam continere, jeżeli to ma być ochrona posiadania w wła- 
ściwem i rzymskiem znaczeniu; inaczej w posiadaniu chronioną jest 
własność.

Nie należy tym naszym wywodom czynie zarzutu doktrynerstwa. Ści
słe określenie pojęć często brzmi doktrynersko; ale to tylko brzmienie, 
skoro się uznaje możność innego uregulowania i zostawia otwartą kwe- 
styę, czy zmiana roli posiadania nie jest praktycznie wskazana. Skonstato 
wać w każdym razie należy, że dopuszczenie choćby tylko exco dominii po-

*) Por. do tego nie pozbawione trafności, choć nader bałamutne wywody Kindla 
s. 8 6  n., 164 n., i uwagi Bahra 1. c. s. 271, Krit. Vjschr. t. 27 s. 184 n.

2) Cf. Babr 1. c. s. 239, Endemann 1. c. s. 106, 187 n.
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ciąga za sobą taką zmianę, a ta zmiana nie jest pozbawiona i w innych 
kierunkach praktyeznego znaczenia 1). Wystarczy tu przytoczyć przypa
dek zgubienia rzeczy. System pozytywny, w którym posiadanie ma znacze
nie tylko jako moment zasiedzenia i procesu o własność, prowadzi niemal 
koniecznie do negacyi utraty posiadania przez zgubienie. Tam przeciwnie, 
gdzie posiadanie jako takie ma ochronę, i gdzie skutkiem tego jest 
chronione tylko przeciw samowoli, rzecz ma się inaczej. Znalazca przywła
szczający sobie rzecz częstokroć nie narusza samowolnie cudzego stano
wiska i nie zakłóca pokoju powszechnego; przeciw niemu więc ochrona 
nie dopisuje, i z tego punktu widzenia da się nawet bez plastyki zro
zumieć, że utratę posiadania zwiąże się z chwilą zgubienia, skoro ono 
już od tej chwili w kierunku ochrony jest bez praktycznej wartości2).

Schodzi się tu do sławnego pytania, dlaczego posiadaniu dano 
ochronę? Po wywodach B ekkera3) próby filozoficznego rozwiązania tej 
kwestyi powinny ustać; nie można dla zjawisk prawnych czynić spo
strzeżeń apriorystycznych, bo doświadczenie nie jest wyczerpane. Mo
żliwa więc jest tylko odpowiedź oparta na prawie pozytywnem lub 
pewnej grupie praw pozytywnych — i to znów historyczna albo dogma
tyczna. Co do prawa rzymsk. pierwsze pytanie jest to, czy pojęcie po
siadania istniało już przed interdyktami, czy się dopiero po nich i pod 
ich wpływem wyrobiło4). Nie interesuje nas tu oczywiście odgraniczenie 
posiadania od dzierżenia5), lecz jedynie tylko odgraniczenie posiadania 
od własności; a skoro się tak postawi kwestyę, to ona już jest rozstrzy
gniętą, bo dopiero przez ochronę skierowaną przeciw własności t. zn. 
przez interdykt zaistniało posiadanie w znaczeniu technicznem. To jednak 1 
nie zamyka jeszcze sprawy, zmienia tylko treść pytania, bo teraz zbadać \ 
należy, na co wprowadzono interdykta, a przy tem badaniu odróżnić;! 
się musi sposobność, przy której powstały interdykta, od celu, dla któ- / 
lego były przeznaczone. Jeżeli się zważy, że już pierwszy interdykti

A) Dowodzi tego i rzymskie pojęcie „possessio ad unam causam**, które nie 
idzie razem z possessio: cf. Randa s. 359 uw. 1.

2) Ochrona bonae fidei possessio nie jest według tego ochroną possessoryjną; 1. 7 § 6 

D. de Public. 6 . 2. Tu przyznać należy z lher., że w tem posiadaniu chroni sie tylko
Własność.

8) Besitz s. 14 n. Na tę filozofię schodzi się mimo wszelkich zastrzeżeń: por. 
Randa s. 377 i. f., ale i s. 378, gdzie swój pogląd przedstawia jako postulat filo
zofii prawa.

4) Zob. co do tego zam. wszystkich Bekker Besitz s. ?>9 n. Stosunek między 
„possessio” przed interdyktami a „possessio** po interdyktach tu nas nie interesuje.

5) Zob. w tym względzie Duąuesne 1. c. s. 266 n.

6 *
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(czy nim był interdykt de vi |) ’,- czy uti possidetis) zwraca ostrze ewen
tualnie także przeciw właścicielowi, okoliczność ta każe-nam wykluczyć 
wszystkie poglądy wiążące powstanie interdyktów z interesem właści
ciela i uważające za ich cel umożliwienie czy ułatwienie ochrony wła
sności 2). Gdyby się nawet przyjęło jako rzecz pewną, że interdykt uti possi
detis tworzy początek formacyi pojęcia posiadania3) i że powstanie jego 
wiąże się z dawnym procesem windykacyjnym, to w tem widzieć można 
co najwyżej occasio, nigdy ratio ochrony. Zużyto już dość dyalektyki na to, 
by wykazać, że własność można chronić przeciw właścicielowi. Wcią
gnięto w grę statystykę, politykę ustawodawczą, względy procesowe *— 
wszystko bez skutku. Stwierdzenie, że posiadanie w przeważnej części 
przypadków schodzi się z własnością, może przemawiać za usunięciem 
ochrony possessoryjnej lub jej zmianą, skoro forma procesu zapewnia 
szybką ochronę własności, ale tam, gdzie owa ochrona istnieje w całej 
czystości, błędem jest tę właśnie czystość kłaść na karb t e j  statystyki. 
Polityka chroniąca jedną ręką własność, a burząca drugą ochronę już 
istniejącą, to mimo wszystkiego tylko niezręczność — a że nawet zasada 
jednego pytania w procesie do tej niezręczności nie zmuszała i że Rzy
mianie z tą przeszkodą nie robili sobie skrupułu, to Wykazał sam Ihe- 
ring: można było posiadanie rzeczy dowodnie cudzej uznać za nullius 
momenti wobec prawa, jak  emptio suae rei. Związek historyczny interd. 
uti poss. z windykacyą niczego zupełnie nie dowodzi. Nawet widząc 
w tym środku surogat yindiciarum datio, co zd. n. bezwarunkowo nie 
da się obronić4), nie ma się jeszcze słowa zagadki, bo i tak nie jest

*) Przypuszczenie to uważamy za prawdziwe: cf. Karłowa Rom. RG. II. s. 320, 
Ubbelohde w koment. Gliicka do ksiąg 43 i 44 część V s. 633 n. Charakterystyczny 
brak klauzuli „cum ille possideretu: cf. Lenel Ed. s. 372, 375.

2) Ihering Grund s. 45 n .; z nowszych zwłaszcza Vermond 1. c. s. 288 n., który 
w tem widzi wyjaśnienie wszystkich szczegółów (1) nauki o posiadaniu.

8) t. zn. że historycznie poprzedził interdykt de vi (armata); inaczej bowiem po
jęcie tworzy się od tego ostatniego bez względu na brak klauzuli „cum ille possideret“.

4) Zob. Duquesne s. 304 n. Tak samo nie dają odpowiedzi na interesujące nas 
pytanie wszystkie inne poglądy, według których interd. uti possid. ma na celu tylko 
przygotowanie sporu o własność. Jeżeli np. Balir 1. c. s. 242 znajduje wykluczenie 
zarzutów petytoryjnych w sporze przygotowawczym zupełnie naturalnem, to to jest po
dwójnie fałszywe: raz dlatego, źe dopuszczenie zarzutu własności w pewnych przynaj
mniej warunkach kończyłoby prędzej całą sprawę, powtóre dlatego, że włożenie ciężaru 
dowodu na nie-posiadacza jest nowością dawnemu procesowi windykacyjnemu nieznaną. 
Podzielamy w tym kierunku w zupełności zdanie Jobbe-Duvala (Etudes I. s. 352 n.), 
według którego spór toczył się tylko o to, czy ćontravindicans uskutecznił kontrawin- 
dykacyą iniuria, i tylko porządek windykacyi rozstrzygał o obowiązku, czy raczej 
prawie dowodu,
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wyjaśnione, po co konieczność dalszego ciągu sporu głównego, jeżeli 
ta sama kwestya mogła być stanowczo rozcięta w procesie wpadkow ym ? 
Powstania tedy rzymskiej ochrony possessoryjnej trzeba bezwarunkowo 
szukać gdzieindziej, i zd. n. odnieść je  można tylko do wzrostu powagi 
władzy państwowej i do idei porządku i pokoju1). Że się nie chroni dzier
żenia, to nie argument. Przedewszystkiem idea, której urzeczywistnieniu 
ma służyć pewien instytut prawny, nie jest siłą elementarną; więc niekonse
kwentne jej przeprowadzenie zawsze jest możliwe. A nadto wykluczenie 
od ochrony odnosi się do dzierżyciela, do pewnej osoby, nie do sto
sunku2)- Stosunek dzierżenia jest z reguły stosunkiem posiadania , i to 
posiadanie jest chronione. Kto z istniejącego stanu korzysta, kto jest 
powołany do akcyi w razie zakłócenia pokoju, to kwestya pozytywna; dość, 
że tego stanu naruszać w taki sposób, który burzy pokój, nie wolno■*). Stąd 
tłómaczy się przewaga posiadania nad własnością 4) — a silny prąd przeciw

*) Tak już Wetter s. 32 n., a teraz Pernice Ztscbr. d. Sav.-St. XVII s. 194 n. 
„consularische Behelfe zur Wahrung des gemeinen Friedensw. Myśl pochodzi już od 
Savigny’ego, choć tenże niewłaściwie skargi possess. uważał za skargi ex delicto. Po
stępowanie przy uti possidetis godzi się z tą ideą doskonale; zakaz naruszenia staje 
się punktem zaczepienia dla sponsiones. Por. Endemann 1. c. s. 95.

2) Czy interd. unde vi przysługiwał także dzierżycielowi, jest nader wątpliwe. 
Da się to pomyśleć co do vis armata, ale pewności w tym względzie źródła nie dają: 
w szczególności 1. 1 § 9 D. de vi 43. 16. niczego nie dowodzi. Zob. Karłowa 1. c. 
s. 328 n.

8) Że podstawą interd. uti poss. była controversia de possessione, tego kwestyo- 
nować nie można: zob. już Machelard: Theorie generale des interdits s. 220 n., a te
raz świetny wywód R. Saleilles w Nouv. Revue Bisior, t. 16 s. 255 n. To jednak prze
ciw naszej tezie niczego nie dowodzi, bo z tego nie wynika zgoła, by spór miał cha
rakter prejudycyalny.

4) Warto tu dla ciekawości przytoczyć wywody Yermonda 1. cit. Według niego 
w procesie possessoryjnym wolno wykazać, że nabycie dzierżenia nastąpiło w warun
kach wykluczających na pewno własność nabywającego, który wówczas nie ma ochrony, 
bo ją wprowadzono w interesie własności; ale przy tem wykazaniu nie wolno poruszać 
kwestyi, kto jest właścicielem. Nie wchodząc w krytykę szczegółów przytoczymy tylko 
ustęp mający usprawiedliwić wykluczenie kwestyi własności (s. 293): En protegeant 
la possession on a vo-ulu proteger le propriótaire, de telle faęon, qu’il n’ait pas a faire 
la preuve difficile de son droit de propriete... Comment, d&s lors, conęevoir que, pour 
trancher une ąuestion de possession, on puisse avoir a trancher une question de pro
priete ?. . .  La decision rendue ne pourrait śtre qu’inutile ou dangereuse: ellę serait 
inutile, si c’est le propriótaire qui doit Stre declare possesseur; elle serait dangereuse 
si la possession devait śtre reconnue k un autre qu’au proprietaire, car alors, la possession 
viendrait certainement a 1'encontre de la propriete“. Mimo teleologii i dostatecznej dozy 
pewności siebie (zgodnie z receptą autora nBesitzwille“). mimo zachwycającego dyle
matu na końcu, sądzimy, że Ihering wyparłby się adepta.
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samopomocy w póżniejszem prawie rzym sk.1) tłómaczy utrzymanie tej 
Ochrony. W dzisiejszych prawach utrzymanie tej ochrony posiadania 
winniśmy przedewszystkiem sile bezwładności. Jeżeli zarzut własności 
nie jest dopuszczony, to tak intensywna ochrona nie da się, jak sądzimy, 
z współczesnego punktu widzenia usprawiedliwić. Oparcie ochrony na woli 
jest tylko ideologią; wola indywidualna dla nas przestała być źródłem 
prawa. Porządek i pokój społeczny stoi pod ochroną prawa karnego, 
a skarga possessoryjna nie ma dziś ani formalnego związku z imperium. 
Dziś prawo prywatne chroni tylko p r y w a t n e  i n t e r e s a ,  które dla 
społeczeństwa przedstawiają się jako godne ochronys), a z tego punktu 
widzenia ochrona posiadania da się usprawiedliwić tylko względem na 
własność, musi więc zmienić charakter i pozbyć się ostrza przeciw 
własności zwróconego; stąd też dopuszczenie exco dominii odpowiada 
prądowi czasu 3). Czy w tych granicach ochrona possessoryjna jest wska
zana, to znowu kwestya otwarta; sądzimy jednak, że z sfery prawni
ków poświęcających się praktyce mało za tem podniosłoby się głosów.

Cechą charakterystyczną, ochrony posaessor. w znaczeniu_rzym-
skiem jest wykluczenie kwestyi własności. Pytanie teraz, które środki 
prawne tę mają cechę? Z punktu widzenia pr. rz. pytanie to odnosi się 
tylko do interd. de precario i condictio possessionis; nadto zwrócić należy 
uwagę i na skargę o odszkodowanie z powodu naruszenia posiadania. 
Co do pierwszego środka rzecz zdaje się być niewątpliwą, skoro w nie
których przynajmniej przypadkach prekaryście wolno się powołać na 
swą własność4). Okoliczność ta jednak pozornie tylko jest stanowcza. 
Interdykt ma ną celu chronić posiadanie precario dantis, i dlatego we
dług pojęć rzymskich rodzi się już _w_chwili preearium .i_to tąkźe w tych 
przypadkach, gdzie prekarysta je s t posiadaczem 5). Przypuśćmy jednak, 
że prekarysta jest tylko dzierżyeielem. Aż do odmowy zwrotu posiada 
precario dans, a posiadanie jego opierać się może albo na objektywnie 
istniejącem zobowiązaniu prekarysty, albo na faktycznem uznaniu stano
wiska precario dantis, wyraźonem w precarium. Jeżeli precarium nie 
egzystuje w pewnym przypadku dla prawa (rei suae precarium non 
esse), wówczas według teoryi objektywnej prekarysta, choć właściwie 
miał być tylko dzierżycieletn, nabędzie przez precarium posiadanie 6), a pre-

*) Cf. Friedemann: Die Selbsthulfe 1898 s. 12 n.; decretum divi Marci (1. 7 
D. ad 1. Jul. 48. 7), 1. 3 C. Theod. ad L. Juliam 9. 10, 1. 7 C. unde vi 8 . 4.

*) Nie mamy zamiaru dawać tu definicyi prawa prywatnego.
8) Cf. Meischeider s. 189.
4) Nie w przypadkach 1. 6  § 4, 1. 11. D. de prec. 43. 26.
6) 1. 8 § 7. D. 43. 26.
6) arg. 1. 21. D. de usurp. 41. 3, 1. 40 § 3 D. h. t,
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cario dans je straci i nie będzie miał środka possessoryjnego, bo nie jest po
siadaczem, i nie był nim w chwili odmowy zwrotu. Ze więc w tym 
razie interdykt de precario nie dopisuje, to nie dowód przeciw jego na
turze possessoryjnej; w tym bowiem przypadku posiadanie precario dantis 
utrzymuje się tylko przez p recar i o  habere1), a nie ma go, skoro nie ma pre- 
carium. Te uwagi dadzą się zastosować i do przypadku, gdzie prekarysta 
jest posiadaczem. Choć jemu i tylko jemu na zewnątrz zapewniono ochronę, 
to przecież nie obcą jest prawu rzym. myśl, że i precario dans posiada 
przynajmniej na wewnątrz. Wystarczy przytoczyć 1. 15 § 4 D. de prec. 
43. 2 6 2); a jeżeli tak, to zarzut własności jest tylko jednym więcej do
wodem, że Rzymianie do utrzymania posiadania przez dzierżyciela ża- 
dali objektywnego istnienia obowiązków niezależnych od własności po
siadacza3). Inne wątpliwości podniesione dowodzą co najwyżej, że środek 
ten służył nie tylko w tym razie, kiedy precario dans był posiadaczem4), 
i dlatego zd. n. oświadczyć się należy za poglądem przeważnie dotąd 
przyjętym, liczącym interd. ten do środków ochrony possessoryjnej 6). Con- 
dictio possess. natomiast za środek possessoryjny w tem znaczeniu uchodzić 
nie może. Oczywiście nie tam, gdzie pozwany ma tylko posiadanie 
i tylko posiadanie zwrócić może6), bo tu posiadanie jest tylko acciden- 
tale i charakteryzuje tylko rezultat skargi. Ale nawet tam, gdzie po
wód miał tylko posiadanie, a „zewnętrzne fakta, nie działające na inne 
prawa, oderwały je  od dotychczasowego podmiotu i przeniosły na in
ny “ 7), uznać trzeba bezwarunkowo dopuszczalność zarzutów petytoryj- 
nych 8), których w tym razie, skoro skarżący przez fakt stanowiący podsta
wę skargi utracił posiadanie, nie można już pogodzić z charakterem posses- 
soryjnym (inaczej przy interd. de precario). To samo odnosi się i do preten- 
syi o odszkodowanie. Możliwe jest wprawdzie i w tym kierunku kon

1) Karłowa 1. c. s. 321 n.
2) (Pomponius) Eum, qui precario rogarerit, ut sibi possidere liceat, nancisci 

possessionem non est dubium: an is quoque possideat, qui rogatus sit, dubitatum est. 
placet autem penes utrumąue esse eum hominem, qui precario datus esset, penes eum, 
qui rogasset, quia possideat corpore, punes dominum, quia non discesserit animo pos- 
sessione.

3) 1. 8  § 1 i. f. D. de'prec. 43. 26, cf. 1. 60 § 1 D. loc. 19. 2. Ostatnie miejsce 
nie może służyć jako argument za objektywną teoryę dzierżenia, jak chce Ihering; 
wykluczaj a to słowa „quamvis colonus non sit“.

4) 1. 18 D. de prec. 43. 26.
6) Yermond s. 405 n.
6) Przypadek ten wciąga tu mylnie Wendt Jb. f. Dogm. 21. s. 107.
7) Rekker Krit. Vjschr. t. 18 s. 13 n.
8) Mylnie Bruns Besitzkl. s. 202 n.; przeciw temu Sclieurl s. 71, Wendt 1. c., 

Kindel s. 106 n.
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sekwentne przeprowadzenie ochrony posiadania, i zdaje się, źe da
wne prawo rzymskie tę konsekwencyę przyjmowałoŁ). Inaczej zd. n. 
w prawie późniejszem, a z wszelką pewnością według współczesnych 
pojęć. Jeżeli Paulus2) określa przy interd. unde vi quanti actoris 
interest w ten sposób, źe to jest alias m i n u s ,  alias plus, to nie może 
zd. n. ulegać wątpliwości, iż wykazana niewątpliwie własność pozwa
nego pociąga za sobą owo minus w condemnatio. Dziś przy odrębnej 
skardze o odszkodowanie z powodu np. naruszenia w posiadaniu sprze
ciwia się pominięcie zarzutu własności pojęciu szkody w rozumieniu 
prawa, a sądzimy, że względy praktyczne również za uwzględnieniem 
zarzutów petytoryjnyćh przemawiają 3).

Określiwszy granice ochrony possess. sensu stricto zbadać nam teraz 
należy, czy i jakie ona ma wyodrębniające cechy. A priori już stwierdzić 
można, źe ochrona ta może być tylko prowizoryczną4). Posiadanie musi 
w rezultacie ustąpić własności, bo inaczej samo byłoby własnością, a to 
z obecnym ustrojem społecznym pogodzić się nie da. O ile jednak co 
do tego punktu nie można mieć wątpliwości, o tyle wzbudza je kwestya, 
czy ta ochrona,ma byćj)ezwzględną czy względną, a w pierwszym razie, 
jaka ma być treść bezwzględnego zakazu. Tu przedewszystkiem zauważyć 
należy, źe ochrona bezwzględna w tym rozmiarze jak przy własności, sprze
ciwia się naturalnemu pojęciu posiadania. Nawet własność doznaje ochrony 
tylko tak długo, póki trwa. Posiadanie nie może być chronione silniej, a do.- 
puszczenie środka possessoryjnego przeciw każdemu późniejszemu posiada
czowi byłoby właśnie taką silniejszą ochroną. Ten, kto bezpośrednio po mnie 
stał się posiadaczem, złam ał— objektywnie — moje posiadanie; nie można 
tego jednak zarzucić jego następcy, skoro w chwili sukcesyi nie istniał już 
stan faktycznego wykonania własności na moją korzyść 5). Postanowienie 
przeciwne usunęłoby nader prędko posiadanie z powierzchni ziemi, bo takie 
posiadanie obok własności utrzymać się nie może6). Są to rzeczy tak

*) 1. 3 § 11 D. uti poss. 43. 17.
*) 1. 6 D. de vi 43. 16.
8) Cf. Meischeider s. 196. Z tego powodu wyłączają ustawy procesowe kwestyę 

odszkodowania z postępowania prowizoryalnego: § 457 nowej proc. austr., § 861 
kod. niem.

4) Na ten moment kładzie nader silny nacisk Krainz Sysfc. I. § 22, 23.
6) Inna kwestya, czy sukcesor pod tytułem uniwersalnym odpowiada za czyn 

prawozlewcy. Również odpowiedzialność tego, kto w koluzyi z dzierźycielem od niego 
nabył rżecz, tezy tekstu zupełnie nie dotyka; por. Canstein w Ztschr. Griinh. t.
6  s. 148.

6) W takim systemie posiadacz wobec trzecich miałby takie samo prawo jak 
właściciel; na wewnątrz wcześniej czy później musiałaby nastąpić konsolidacya (od-
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proste i tak konieczne, że nie poświęcalibyśmy im uwagi, gdyby nie 
owo zagadkowe interd. utruIjj. O ile je  bowiem znamy, było ono wła
śnie środkiem possessoryj. tego rodzaju, zawierającym contradietio in 
adiecto. Mimo tego, że zasady o accessio łagodziły niektóre konsekwen- 
cye1), mimo tego, że niewadliwe posiadanie przez większą część roku 
dawało bezpieczeństwo, trzeci przecież mógł być nieraz skutecznie po
ciągnięty do odpowiedzialności, choć w chwili, kiedy niewolnika nabył, 
posiadanie skarżącego już nie istniało. A to miał być środek possessor. 
i za taki ogólnie jest uznany. Trzeba jednak zauważyć przedewszyst- 
kiem, że tu szło o niewolnika. Przy niewolniku kwestya nabycia posiadania 
i trwania posiadania wyglądała już z naturalnego p. widzenia inaczej, niż 
np. przy nieruchomościach 2). Mieliśmy już jeden przykład przy possessio li- 
bertatis, gdzie Paulus w 1. 3 § 10 D. h. t. kładzie nacisk na diu in libertate 
morari. I  przy interd. utrubi szło o coś podobnego, bo o zbadanie, czy 
posiadanie strony ma w sobie pierwiastek trwałości, a brak tego po
ciągał za sobą negacyę posiadania. Kwestyę tę oceniano wprawdzie tylko 

'relatywnie, i A wykluczony od posiadania wobec B mógł być uznany 
za posiadacza wobec C. Ale bądź co bądź szło O regułę dowodową co 
do przyjęcia istnienia posiadania, i ta odrębna reguła miała ze względu 
na przedmiot racyę bytu Prowadziła ona w konsekwencyi do tego, że 
nabycie posiadania nie miało znaczenia bezwzględnego, ale konsekwencya 
ta w pewnych granicach uznaną była i przy uti possid., a znalazła 
nawet teoretyczny swój wyraz w nauce o podwójnem posiadaniu. Później, 
kiedy znaczenie nabycia posiadania zrozumiano należycie, interd. utrubi 
znika; ale pierwotnie ta myśl stanowiła jego podstawę, zwłaszcza, ża 
ochrona przeciw temu, kto nabył niewolnika z. drugiej ręki, była tylko 
rezultatem sformułowania interdyktu, nie jego celem. Dlatego też mimo 
tego interdyktu utrzymać możemy .w pełni zasadę, że tego rodzaju 
ochrona nie godzi się z pojęciem posiadania. Tak samo musimy jednak 
wykluczyć i drugą ostateczność; ochrona bowiem względna nie jest także 
ochrona posiadania jako takiego, skoro ono polega na poprawnem fak- 
tycznem zachowaniu się c a ł e g o  o t o c z e n i a .  Przyjąć więc musimy, 
że zakaz chroni i s t n i e j ą c e  posiadanie bezwzględnie, a bliżej zastanowić 
się należy nad pytaniem, jakie jest brzmienie tego zakazu, jakie naruszenie 
jest przeciw woli prawa. Mamy tu znów dwie możliwości, Zakaz może

zyskanie rzeczy przez właściciela — zasiedzenie). Pro futuro zaś posiadanie byłoby 
własnością.

Ł) Np. ktoś sprzedał niewolnika i po miesiącu występuje przeciw nabywcy 
z interdyktem.

2) Zob. w tym względzie trafne wywody Bahra s. 245; por. także Cuq Rechercbes 
S ur la possession w Nouv. Revue histor. t. 18 s. 19 n.
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mieć naturę obiektywna, chronić posiadanie k tout prix, choćby ten, 
kto objektywnie złamał stan istniejący i objektywnie wyłamał się z pod 
obowiązków spełnianych dotąd faktycznie, nie miał sobie subjektywnie 
nic do zarzucenia, choćby jego postępowanie subjektywnie zupełnie było 
poprawne. Zakaz jednak może być tej treści, że objektywne naruszenie 
wte ly tylko wywołuje odpowiedzialność, jeżeli zostało dokonane w spo
sób subjektywnie wadliwy, jeżeli naruszający złamał zakaz świadomie 
i w takich warunkach, iż naruszenie uważać można za wypływ jego 
woli. Abstrakcyjnie rzecz biorąc obydwa systemy równą mają wartość; 
motyw jednak, do którego jedynie zd. n. sprowadzić można ochronę 
possessoryjną w scisłem słowa tego znaczeniu, każe bezwarunkowo 
oświadczyć się za drugim: tak też uczyniły znane nam prawa pozy
tywne. Idzie o powszechny pokój; prawo nie chce uprzywilejować po
siadacza, a daje mu ochronę tylko refleksowo przez to, że naruszenia 
pokoju wzbrania. Skoro prawo zwraca się do woli, to z reguły odpo
wiedzialność istnieje tam tylko, gdzie naruszenie było aktem woli i na- 
stapiło świadomie1). Intensywność zakazu jest w prawach społeczeństw 
cywilizowanych tam tylko większa, gdzie idzie o rezultat, o przywilej 
dla pewnych interesów; w tym razie punktem wyjścia jest właśnie ten 
interes podmiotowy, to stanowisko pewnej osoby, które bądź co bądź 
ma jej być zagwarantowane. W  sporze właściciela z posiadaczem w do
brej wierze istnieje już pewien konflikt, bo i postępowanie tego drugiego 
jest subjektywnie zupełnie poprawne. Tu prawo rozcina ten konflikt 
na korzyść właściciela, bo jego chce utrzymać przy rzeczy: stwarzając 
własność miało się właśnie na celu wyłączenie reszty a zapewnienie 
właścicielowi przywileju bezwzględnego. W,^sporze possessor. jiiem a 
mowy o żadnym przywileju, bo nie tylko że kwestyi prawą zupełnie 
się nie przesądza, lecz wyklucza się ją  nawet z ram procesu. Je
żeli więc obecny posiadacz stoi naprzeciw byłego posiadacza, to żaden 
z nich na przywilej powoływać się nie może, bo posiadacz o tyle tylko 
jest chroniony, o ile do jego osoby przyczepił się ułamek pokop po
wszechnego. To przyczepienie istnieje w osobie obecnego posiadacza; 
jeżeli on więc ma doznać porażki, to tylko wtedy, kiedy jego posiadanie 
ma subjektywne braki, bo gdyby tak nie było, to tylko przywilej prze
ciwnika mógłby uzasadnić pominięcie subjektywnej niewadliwości, a ta
kiego przywileju niema i przy ochronie possess. w ścisłem słowa tego

*) Ze względu na główny motyw t. j. interes ogółu ma ochrona possessoryjną cha
rakter zbliżony do prawa karnego; inaczej tam, gdzie przez posiadanie chroni się 
własność.
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znaczeniu być nie może *). Pominięcie kwestyi subjekty wnej wywołałoby 
błędne koło, bo zwyciężony wydawszy rzecz wystąpiłby znów jako 
były posiadacz z skargą, a ten circulus mogłaby przeciąć res iudicata, 
t. zn. stworzenie przywileju na rzecz pierwszego posiadacza. Nawet tam, 
gdzie istnieje przywilej, przy bonae fidei possessio, przecież ceteris pa- 
ribus rozstrzyga posiadanie istniejące 2); tem bardziej musi tak być przy. 
posiadaniu niekwalifikowanem. Granice ochrony possessoryjnej określa 
tedysubjektyw na wadliwość postępowania, wykraczającego objekty wnie 
przeciw istniejącemu posiadaniu — a tylko tam, gdzie exco dominii jest 
dopuszczalna, "gdzie więe ochrona posiadania jest formą ochrony wła
sności, może odpowiadać i ten, kto subjekty wnie jest bez zarzutu: tak
i przy skardze z dawniejszego posiadania3).

Jakiego rodzaju musi być wada subjektywna, która ma uzasadnić 
skargę possess., to zależy od prawa pozytywnego. Od złego zamiaru aż do sa
mowoli opartej na poczuciu swego prawa jest szeroka skala W  prze
ciwstawieniu do dawnego pr. rzym., reagujacego tylko przeciw pewnym 
szczegółowo oznaczonym odmianom wadliwości (vis, clandestinitas, pre- 
earium), skonstatować należy w rozwoju prawa prąd do tego, by każdy akt 
samowoli objąć środkami ochrony4). Jeżeli ten prąd doprowadził w usta

*) Podobnie Schuppe s. 28 n., który jednak mylnie błędne zawładnięcie rzeczą 
posiadaną przez drugiego uważa za samowolę, podczas gdy tu dopiero z chwilą zni
knięcia błędu można mówić o samowoli, a to samowolne postępowanie rozpoczyna się 
już po zniknięciu dawnego posiadania; cf. Pernice w Ztschr. f. Handelsr. t. 20 s. 640. Sam 
S. staje w sprzeczności z sobą, skoro akcentuje tak silnie (s. 29), że prawo nie może czekać, 
aż się zgłosi właściciel „wahrend die Nichteigentumer sich um die bios tatsachlische Bentt- 
tzung die K o p f e z e r s c h l a g e n “. Dalszy błąd S. polega w twierdzeniu, że jeżeli C wydarł 
rzecz B, a B przedtem wydarł ją A, to, o ile przedawnienie nie zaszło, A udowodniwszy oba 
fakta wydarcia, rzecz wprost od C odzyskać może (s. 39). Choć A w rezultacie ma „lepsze 
prawou niż C, nie wynika stąd, by wprost wobec C m u s i a ł  mieć środek do zrealizo
wania tego prawa. To nie jest wykluczone, jeżeli prawo pozytywne tak postanowi
i dwa procesy w jeden ściągnie (cf. 1. 76 § 1. D. de furt. 47. 2), ale logika zacho
waną będzie i wtedy, gdy się każdy akt samowoli oceniać będzie odrębnie i tylko 
osobie bezpośrednio przez drugą dotkniętej da z powodu aktu samowoli przeciw tej 
drugiej odpowiedni środek. Zauważyć tu jeszcze należy, że o ile interd. utrubi skiero
wany jest przeciw bezpośredniemu następcy w posiadaniu, odstępstwa od wymogu sub
jekty wnej wadliwości niema, bo ten następca nie mógł niewadliwie mieć n i e w o l 
n i k a ,  skoro w tem ostatniem słowie leży już odniesienie do p a n a ,  więc kwalifikacya 
rzeczy jako cudzej.

|  Windsch. § 199.
3) § 1007 kod. niem.; cf. Gierkę: Die Bedeutung des Fahrnisbesitzes Jena 1897 

s. 50 n., 6 6  n. Że i tej skargi nie ma ten, kto dobrowolnie wyrzekł się posiadania, 
rozumie się samo przez się.

4) Zob. zam. wszystkich Randa s. 195 n., 205 n., 236 n. „Verbotene Eigen- 
macht“ rozstrzyga według §§ 861, 862 k. niem.
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wodawstwie pożyty wnem do ogólnie brzmiącego przepisu (np. przy na
ruszeniu § 339 k. cyw. austr.), wtedy oczywiście każdy przypadek sa
mowoli uzasadnia odpowiedzialność possessoryjną. Z tego punktu wi
dzenia przystąpić należy do rozwiązania pytania, czy i kiedy dzierżyciel 
może posiadaczowi odpowiadać possessoryjnie. Że taka odpowiedzialność 
jest możliwa, uznanem jest ogólnie bez względu na to, czy się do utrzy
mania posiadania ?ąda objektywnego zobowiązania dzierżyciela, czy nie. 
Ale konstatując samowolę przy przekroczeniu granic dozwolonego wpływu 
na rzecz ograniczają ją  zarazem niektórzy autorowie do pewnej tylko 
kategoryi przekroczenia granic. Przykład tego daje R anda*), który 
w razie odmowy zwrotu z strony dzierżyciela w żadnym razie — prócz 
precarium — nie widzi podstawy do skargi possessoryjnej, Pogląd to zd. 
n. stanowczo mylny, bo idea stanowiąca podstawę interd. de precario 
bynajmniej do precarium się nie ogranicza. Prawda, że prekarysta ni- 
czem odmowy uzasadnić nie może, podczas gdy przy innych stosunkach 
mylne wyobrażenie o prawie zatrzymania da się pomyśleć i wyklucza 
niekiedy subjektywną wadliwość postępowania dzierżyciela. Z tego je
dnak wynika co najwyżej, źe w tych ostatnich przypadkaeh niema 
samowoli; ale jeżeli np. dzierżyciel zawezwany o zwrot odpowie, że nie 
zwróci rzeczy, choć to jest prawdą, że zwrócić powinien, czyż to nie jest 
akt samowolny, łamiący cudze posiadanie? Dotąd dzierżyciel swem po
stępowaniem utrzymywał posiadanie dla innego: teraz posiadacz je traci, 
choć dzierżyciel może go i nie nabędzie *), a utrata następuje skutkiem 
niepoprawnego zachowania się dzierżyciela, który wie dobrze (w danym 
przypadku), że przez zatrzymanie rzeczy w cudze posiadanie wkracza 3). Tu 
więc uznać bezwarunkowo należy samowolę, i, jeżeli w systemie pozyty
wnym znajduje się reguła ogólnie brzmiąca lub jeżeli interpretacya mimo 
ciasnego brzmienia przepisu jego uniwersalne znaczenie ustaliła4), dopuścić 
in thesi oehrony possessoryjnej. Skierowane przeciw temu argumenta Ran

I  s. 241 uw. 30 1  305.
*) Zob. wyżej str. 353 n., 398. Nawet jeżeli dzierżyciel bona fide odmawia zwrotu, 

posiadanie gaśnie, podobnie jak i w tym razie, gdy ktoś bona fide wypędzi posiadacza 
z gruntu w tem przekonaniu, iż utrzymuje tylko swe posiadanie. Mylnie w tym punkcie 
Canstem w Ztsch. Grunh. t. 6 s. 136 n , który żąda u zastępcy woli nabycia posia
dania dla siebie lub trzeciego. Czy się co do dzierżenia hołduje teoryi objektywnej czy 
subjektywnej, nie stanowi różnicy: i w drugim razie posiadanie trzyma się tylko 
w granicach zakreślonych pierwotnem uznaniem dzierżyciela i traci wszelką podstawę, 
skoro dzierżyciel je cofnie.

3) Z tych powodów nawet zaniechanie zwrotu stanowić może naruszenie posiadania: 
A nie odnosi mi na termin rzeczy wygodzonej, choć i termin i odniesienie były zastrze
żone. Co do oehrony zob. str. 414: uw. 4.

4) Idzie tu o deiectio, a zd. n. i w pr. austr. § 346 w ten sposób tlómaczyć 
należy; zob. Randa s. 288, Canstem 1. c., Bahr s. 306 n.
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dy *) stanowią zd. n. petitio prinoipii. Odmowa zwrotu rzeczy jest według 
niego procesem psychicznym, który może naruszać prawo, ale nie może 
nzasadnie interdyktu.' Tu jednak mamy zawsze więcej niż proćes psy
chiczny, bo akt zewnętrzny, zewnętrzne objawienie woli *), a twierdzenie, 
że taki akt może naruszyć prawo, nie dotyka jednak posiadania, jest 
wprost niezrozumiałe, skoro sam Randa 3) przyznaje, że taki akt pociąga 
za sobą utratę posiadania. Uznając jednak w zasadzie, że i odmowa 
zwrotu może być samowolnym zamachem na posiadanie, trzeba przy
pomnieć dwie ważne okoliczności. Przedewszystkiem odmowa taka przy 
objekty wnej 4) formie dzierżenia będzie zawsze naruszeniem innych obo
wiązków wiążących dzierży cielą wobec posiadacza, np. obowiązków kon
traktowych, a i tam, gdzie prawo pozytywne dzierżenie pojmuje subjekty- 
wnie, taka koincydencya zachodzić będzie w przeważnej ilości przypadków. 
W ynika stąd, że w procesie possessoryjnym rozstrzygniętą być musi z re
guły i kwestya, czy nastąpiło naruszenie zobowiązań kontraktowych, 
tak że skarga possessoryjna nie będzie się różniła zasadniczo od skargi 
z kontraktu. Teoretycznie okoliczność ta jest bez znaczenia, bo złamanie 
posiadania nie traei tego charakteru przez to, że równocześnie jest na
ruszeniem stosunku obligatoryjnego. Praktycznie jednak skarga z kon
traktu (tak samo skarga petytoryjna przeciw użytkowcy) wystarczy 
w przeważnej ilości przypadków, bo prowadzi do tego samego Celu
i niczego więcej do uzasadnienia jej nie potrzeba5), tak, że ochrona 
possess. miałaby racyę bytu tylko przy subjektywnem pojęciu dzier
żenia i to wyjątkowo t. zn. wtedy, kiedy kontrakt nie istnieje *). Druga

*) s. 307. Oczywiście prawo pozytywne może tylko pewien oznaczony rodzaj sa
mowoli reprobować, ale idzie o zasadę, o to, czy logika żąda takiego ograniczenia.

2) Randa sam z sobą popada w sprzeczność, twierdząc — mylnie zresztą — że preka- 
rysta, który jest dzierżycielem, przez udzielenie trzeciemu precarium bez zastrzeżeń 
przywłaszcza sobie posiadanie (s. 215; ten sam błąd s. 239 uw. 29, gdzie R. pisze, że 
puszczenie w dzierżawę jako takie stanowi naruszenie posiadania). Błędne koło wystę
puję jeszcze wyraźniej w argumentacyi (str. 307), że posiadacz dobrowolnie dał rzecz 
dzierźycielowi, więc brak samowoli przy objęciu rzeczy. Przecież o to właśnie chodzi, 
czy samowola i później pojawić się może.

|  Ś. 307 uw. 32 b.
*) Co do znaczenia tego terminu zob. wyżej str. 352.
| |  1. 14 D. de prec. 43. 26.
6) Dla illustracyi rozbierzemy tu przypadek użytkowania. Dla uproszczenia przy

puszczamy, że czas jego trwania jest ograniczony i kończy się za życia użytkowcy. 
Możliwości są następne; I) „użytkowca** uzyskał rzecz jednostronnie (wziął oświad
czając, że ją na 5 lat bierze w ususfructus) — według poglądu objektywnego nastąpi 
utrata dawnego posiadania, skoro owo oświadczenie nie wiąże, ale dawny posiadacz 
ma odrazu zwyczajne środki przeciw samowoli, według poglądu subjektywnego dotych
czasowe posiadanie trwa i skarga possessoryjna finito usufructu p o t r z e b n a ,  bo ina-
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okoliczność jeszcze więcej redukuje wartość ochrony possessoryjnej w ta
kich wypadkach, mianowicie trudność rozwiązania pytania, czy zaszedł 
akt samowoli, gdzie ostatecznie rozstrzygać by musiało to, czy dzier- 
życiel mógł być co do treści zobowiązania w błędzie, czy nie 1). Z tych 
tedy dwóch względów sądzimy, że ochrona possessoryjna w tego ro
dzaju przypadkach nie jest praktycznie wskazana. Z sporu possesso- 
ryjnego w danym razie nie dadzą się usunąć kwestye odnoszące się 
do samowoli i do rozciągłości zobowiązań dzierżyciela; a wynikłej stąd prze
włoki nie wynagrodzi nawet nadanie sporowi takiemu charakteru jak  naj
bardziej sumarycznego 2), co zresztą prowadziłoby do podwójnego sporu na 
tle tego samego materyału. Jeżeli się nadto zważy, że przy takiej samo
woli dzierżyciela pokój społeczny nie jest narażony ani w małej części 
na takie niebezpieczeństwo, jak  w innych przypadkach samowoli, to 
z tego punktu widzenia wykluczenie ochrony possess. w razie np. od
mowy zwrotu z strony dzierżyciela wydaje nam się ze wszech miar 
wskazanem, a praktyka sądowa, która się tej reguły trzyma, zupełnie 
zdrową, choćby nawet czysto logiczna interpretacya do innych prowa
dziła rezultatów 8).

Wspomnieliśmy już, że ochrona possess. ustaje tam, gdzie się 
kończy samowola. W razie usprawiedliwionego błędu po stronie osoby 
łamiącej nasze posiadanie zostaje nam condictio, ale interdykt nie ma 
zastosowania. Ta zasada rzuca zd. n. nowe światło na sprawę utraty 
posiadania ruchomości przez zgubienie. Wspomnieliśmy już, że z natu
ralnego punktu widzenia można odsunąć utratę aż do chwili, kiedy po
siadanie nabędzie kto inny. Tu podnieść należy, że w licznych przy-

czej musiałoby się dowodzić własności; II) użytkowca dostaje rzecz na podstawie 
woli drugiego: a) jeżeli oświadczenie woli inter vivos czy mortis causa jest ważne 
i skuteczne, ochrona possessoryjna jest zbyteczna bez względu na to, czy ustanawiający 
był posiadaczem i właścicielem czy tylko posiadaczem, bo w każdym razie ten, kto ma 
prawo do zwrotu, potrzebuje wykazać tylko akt ustanowienia i to, że on ustanowił użytko
wanie lub że jest sukcesorem czy legataryuszem (nawet bez cautio); b) jeżeli nie ma uży
tkowania (res sua, kontrakt nieważny), według teoryi objektywnej traci sie posiadanie 
bez ratunku, według teoryi subjektywnej posiadanie nie gaśnie i ochrona possess. jest 
p o t r z e b n a ,  bo in petitorio trzeba wykazać własność.

1) Skarga więc possessoryjna nie dopisałaby nieraz tam, gdzie skarga petytoryjna 
odniosłaby skutek. Por. dla analogii 1. 63 D. de R. J. 50. 17, 1. 24 pr. D. de usur. 
22. l .j  Waldner: Die Lehre von den Processkosten 1883 s. 7 n.

2) Ograniczenie liczby świadków i terminów do ich przesłuchania i t. p.
8) Zob. z ostatn. czasów orzecz. Links Rechtsprechung Nr. 4446 (lokator w wy- 

najętem mieszkaniu umieścił piece i wyprowadzając się zabrał je: S. N. oddala skargę 
prowizor, właściciela, bo należałoby orzekać „iiber Zugehor und Vertragsrechte“).
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padkach l) rzecz zgubiona znajduje się w takich warunkach, iż słusznie 
przypuszczać można, że poprzedni posiadacz zupełnie z niej zrezygno
wał. Ten, kto ją  zabiera, nie popełnia w takim razie aktu samowoli,
i possessoryjnie odpowiadać nie może; dlatego w tych przypadkach 
utrzymanie posiadania nie ma racyi bytu. Nie należy jednak tego wy
jątku podnosić do rzędu zasady, bo w wątpliwości rzecz uważać należy 
za zgubioną, nie za porzuconą; wtedy zaś zabranie stanowi z natural
nego p. widzenia naruszenie posiadania tak samo, jak  wdarcie się na 
cudzy grunt, którego właściciel zaniedbał uprawy.

Aż dotąd wychodziliśmy z założenia, że każde samowolne wkro
czenie w cudzą sferę uzasadnia środek possessoryjny. Zasada ta, teore- 
tyc2Trie-~aiewątpliwa, nie da się w praktycznem życiu przeprowadzić 
konsekwentnie. Wskazaliśmy już jeden punkt, gdzie ograniczenie jest 
na miejscu, mówiąc o pewnych przypadkach samowoli dzierżyciela. Prócz 
tego jednak konieczne są ograniczenia dalsze. Posiadacz nie ma czego 
dochodzić, jeżeli naruszenie nastąpiło w takich warunkach, że ani nie 
jest trwałe, ani obawa powtórzenia nie zachodzi, ani też nie powstała 
żadna szkoda.?); ochrona possess. nie może mieć zastosowania, skoro jej 
żaden skrzywdzony nie wzywa interes8). To wszystko jednak quaestio 
facti; tu zauważyć należy tylko, że sama zasada tego ograniczenia spe- 
cyalnej nie potrzebuje sankcyi pozytywnej, bo wynika z natury pra
w a4), że jednak wymagany często w praktyce zamiar naruszenia (t. z w. 
animus turbandi), o ile nie jest tylko terminem na oznaczenie samo
woli, wtedy jedynie może być warunkiem ochrony possess., jeżeli prawo 
pozytywne wyraźnie inne samowolne działanie z zakresu ochrony tej 
wyłączy 3).

II. Określiliśmy dotąd w ogólnych rysach charakter ochrony pos- 
sessoryjnej. Że udzielenie ochrony nie modyfikuje pojęcia, wykazano 
już poprzednio6) ; jeżeli się tylko skutki ochrony uchwyci należycie, 
sprawa nie przedstawia wątpliwości. Zapewne — powstanie różnica mię
dzy przypadkami chronionym a pozbawionymi ochrony, a nadto exco

•) Uwzględnić należy położenie („normale Lage“ Iheringa), wartość rzeczy itp.
Praktycznie ochrona possessoryjną przy ruchomościach wogóle małe ma znaczenie.

*) Ten ostatni moment wchodzi w grę nawet i tam, gdzie skarga o odszkodo
wanie nie ma charakteru possess. w ścistem stówa tego znaczeniu.

8) W takim razie nie zachodzi również naruszenie pokoju powszechnego.
*) Pozytywne argumenta znajdują się w przepisach żądających interesu do skargi 

ustalającej n. p. § 228 aus. p. c. Dlatego także zbyteczna ochrona w przypadku wspo
mnianym na str. 411 uw. 3, jeżeli na wezwanie nastąpi zwrot.

6) Randa str. 247 n.
e) Zob. str. 346 n.
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yitiosae possessionis, o ile ją  prawo pozytywne uzna'), stwarza różnicę 
nawet między zupełnie na pozór jednorodnymi przypadkami posiada
nia chronionego, ale jasną jest rzeczą, że to tylko skutek i konse- 
kweneya ochrony2). Dotknęliśmy już również pytania, czy posiada
nie skutkiem ochrony staje się prawem podmiotowem3). Tą bezuży
teczną kontrowersą zajmować się nie będziemy; z dotychczasowego 
przedstawienia wynika, że nawet wliczenie posiadania do praw pod
miotowych różnicy między niem a innemi prawami nie zatrze. Na
leży jednak poświęcić słów parę stanowisku posiadacza w procesie pos- 
sessoryjnym, a to z uwagi na wielki nacisk, jaki Iher. przy uzasadnieniu 
swego poglądu na „próbę procesową“ kładzie. By wykazać jednorodność 
woli przy posiadaniu i dzierżeniu twierdzi on, że posiadacz w procesie 
udowodnić ma tylko zewnętrzną stronę faktu posiadania (corpus) opartą 
na swej wolfj a szczególnej kwalifikacyi tej woli dowodzić nie potrze
buje, że owszem rzeczą przeciwnika jest udowodnić w konkretnym 
przypadku istnienie przyczyny (causa), dla której prawo pozytywne 
skarżącemu odmawia ochrony possess. i robi z niego tylko dzierżyciela. 
Nie wyciąga on z tego należytych konsekwencyi, bo próba procesowa 
prowadzi do tej konkluzyi, że posiadaczki woli dowodzić nie potrzebuje, 
że więc wola wogóle dla posiadania nie ma znaczenia; zresztą jednak 
tezie jego nie można zd. n. odmówić słuszności4). Tylko z tezy tej nie 
można wyciągać żadnych wniosków co do natury posiadania i jego sto
sunku do dzierżenia. Przedewszystkiem przy takiem uregulowaniu do
wodu prawo pozytywne może co do dzierżenia hołdować tak dobrze 
teoryi objektywnej jak  i teoryi subjektywnej; w jednym i drugim razie 
pozwany ma obowiązek wykazać, że nie ma posiadania, ale przy teoryi

1) Randa s. 332 n., §§ 858, 861 kod. niem.
2) Zdawacby się mogło, że tu z naszego punktu widzenia zachodzi pewna 

sprzeczność. Jeżeli bowiem ochrona possessor. ma na celu pospolity pokój, toć przecież
i skrzywdzony posiadacz oJbierajae rzecz sine iudioe dopuszcza się aktu samowoli. Ale 
wyciąganie krańcowych konsekwencyi nie jest dla prawa koniecznością, a nadto tutaj 
wobec jednorodności stojących przeciw sobie pretensyi ściągnięcie obu sporów p o s s e s- 
s o r y j n y c h  w jeden jest tylko krótszą drogą do tego punktu, na którymby rzecz 
stanęła w rezultacie in possessorio.

8) Zob. wyżej str. 345.
4) Wywody np. Randy s. 54 n., 459 n. o tem, że i jak posiadacz ma dowodzić 

woli posiadania, doprowadziłyby w praktyce do smutnych rezultatów, bo aktów dosta
tecznie animum domini charakteryzujących jest — poza causa possessionis ~  chyba nie
wiele, a trudno się zgodzić, by posiadacz w razie zaprzeczenia musiał się opierać na 
tej causa. Tem bardziej nie można n. p. w sporze z powodu wyzucia uważać docho
dzenia posiadania (Geltendmachung des Besitzes) za moment dowodu potrzebnej woli, 
jak chce np. Holder (Krit. Yjschr. t. 38 s. 397).
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objekty wnej wygra tylko wtedy, jeżeli wykaże objektywnie ważną causam 
detinendi, przy poglądzie subjektywnym wystarczy udowodnić nastą
pione z strony powoda uznanie cudzego wyłącznego stanowiska 1). Tej; 
właściwej i głównej różnicy między różnymi poglądami na dzierżenie 
Iher. jak wogóle tak i tutaj nie uwydatnił, a nadto nie ocenił zd. n. 
należycie stosunku między prawem materyalnem a formalnem. Założe
niem jego jest, że ten, kto się na pewien stan powołuje jako na pod
stawę swego prawa skargi, musi udowodnić w s z y s t k i e  faktyczne 
inomenta tego stanu. To założenie wydaje nam się błędne 2J. Pomijamy 
już to, że za pomocą domniemania ustawa może materyał dowodowy 
rozdzielić między strony, przez co materyalna natura dotyczącego sto
sunku prawnego żadnej nie doznaje zmiany. Ale i bez domniemania 
ustawowego sprawa nie przedstawia się inaczej. Staraliśmy się wykazać, 
że posiadanie to stan faktycznego wykonania własności na rzecz ozna
czonej osoby, że istnieje z chwilą, kiedy taki stan do pewnego pod
miotu odnieść można, że z naturalnego punktu widzenia wola tego pod
miotu jest bez znaczenia, że jednak prawo pozytywne dając ochronę 
może zażądać także i woli kwalifikowanej do n a b y c i a  posiadania 
chronionego. W  tym więc ostatnim razie chcąc dojść do ochrony trzeba 
mieć za sobą warunki nabycia, trzeba więc, aby kwalifikowana wola 
objawiła się przy nabyciu posiadania, a oczywiście prócz tego stan po
siadania musi trwać w chwili, w której nastąpiło naruszenie stanowiące 
przedmiot sporu. Z tego jednak nie wynika bynajmniej, aby skarżący 
musiał wykazać jedno i drugie, istnienie stanu posiadania i zaistnienie 
warunków potrzebnych do nabycia posiadania chronionego. Jeżeli stan 
posiadania da się wykazać bez cofania się wstecz aż do tego, co Rzy
mianie nazywają causa possessionis3), t. zn. do faktu gruntującego po
siadanie, jeżeli więc skarżący zdoła przytoczyć i udowodnić np. fakta 
używania tego rodzaju, iż zdołałyby ze względu na swą stronę zewnę
trzna uzasadnić nabycie posiadania, lub też fakt istnienia stosunku ze
wnętrznego miedzy sobą a rzeczą wykluczającego wszelki obcy wpływ, 
z reguły więcej dowodzić nie potrzebuje. Przez to stwierdzonem będzie, 
że w pewnej chwili istniało faktyczne wykonanie własności na rzecz

') Różnica ta występuje tylko tam, gdzie za dzierżycielem stoi posiadacz. Dzierżyciel 
np. kontraktowy nie będzie miał skargi według pierwszego poglądu, jeżeli kontrakt 
był ważny, według drugiego nawet i wtedy, gdy kontrakt był nieważny. Niema ró
żnicy np. przy rzeczach estra commercium, a nie potrzeba dodawać, że kwestya po
siadania prawa zostaje poza zakresem badania.

=) Kindel s. 118, Pfersche s. 80 (por. atoli s. 100 uw. 4).
3) Cf. Klein s. 436 n , Vermond s. 253 n. Termin ten przychodzi zresztą w żró- 

dłach i w innem znaczeniu.



98 D R . ST . W R Ó B L EW SK I [417]

skarżącego; zarzut, że ten stan przecl chwilą naruszenia przestał istnieć, 
należy do przeciwnika. Również nie potrzeba dowodzić istnienia woli 
dnrante possessione, bo ona dla stanu posiadania jest czems zupełnie 
obojętnem, i w tym względzie żadne domniemanie woli, jakie wpro
wadza np. Piniński *), nie jest potrzebne. Ale nawet wtedy, kiedy stan 
posiadania był tak nieuchwytny, że skarżący żadnego faktu używania 
przytoczyć nie jest w stanie, kiedy więc musi wykazać fakt nabycia,
i w tedy wystarczy udowodnić, że ten fakt posiadał warunki z e w n ę t r z n e  
wymagane przez prawo do tego, by odtąd poprawne zachowanie się 
trzecich liczyć na jego rzecz (np. obejście gruntu, pociągnięcie granic
i t. p.). To zd. n. nie może ulegać wątpliwości, i o tyle ma bezwarun
kowo raeyę Iher. stwierdzając, że około istnienia corpus obraca się 
wyłącznie spór possessoryjny. Przeciwnikowi atoli wolno wykazać2), że 
ten stan nie nadaje się do ochrony, i tu powołać się może na brak wa
runków wymaganych przez prawo pozytywne do nabycia posiadania 
(chronionego). Jeżeli tedy prawo pozyt. żąda przy nabyciu woli kwali
fikowanej, to dowód braku woli należeć może do przeciwnika tak samo 
dobrze, jak  i w systemie, według którego trzeba objektywnej causa do 
dzierżenia; tak samo jak przy skardze z pożyczki pozwany ma wy
kazać, że był małoletnim w krytycznej chwili, jak  przy skardze z wła
sności tradent, który po tradycyi rzecz niewadliwie dostał w ręce i od 
którego się ją  windykuje, powołując się na dokonaną tradycyę, musi 
wykazać, że w chwili tradycyi był niezdolny do działania i t. p. Czyż 
z tych ostatnich przypadków można wysnuć wniosek, że zdolność do 
działania nie jest warunkiem ważności pożyczki? Zresztą podnieść na
leży i to, że choć pozwany wykaże objektywną czy subjektywną eau- 
sttin detinendi, to powód jeszcze przez to nie przegrał sporu, bo może 
replicando wykazać, że powziął i zamanifestował an. domini 11. p., że 
odmówił posiadaczowi zwrotu3) lub że nastąpiła brevi manu traditio, 
a wtedy jasną staje się rzeczą, że fundamentum agendi stanowiło prze
cież odpowiednie ustawie nabycie posiadania, w szczególności nabycie 
cum animo domini, a tylko w procesie ciężar dowodu był rozłożony.

J) II. s. 173.
2) Zarzuty dotyczące zgaśnięcia stanu posiadania, t. zn. odnoszące się do t. zw. 

corpus pomijamy. Dowodzić ich ma pozwany, ale uwzględnienie tego szczegółu przy 
konstrukcyi prowadzi do nauki o tkwiącej w posiadaniu vis inertiae i w ten sposób daje 
dowód, że procesu z prawem materyalnem mieszać nie należy.

8) Samowola jako taka nie stanowi propria turpitudo; tam zwłaszcza, gdzie tego 
rodzaju samowola nie stanowi nawet powodu do procesu possessoryjnego, replika jest 
możliwa i z strony dzierżyciela przeciw posiadaczowi, skoro temu ostatniemu nie daje 
materyału do exco vitiosae possess.
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Można tu mówić co najwyżej o domniemaniu faktycznem *), o ile się 
nie uzna, źe tego rodzaju terminy powinny być wykluczone.

§. 5. Posiadanie prawa i wykonanie prawa.

Faktyczne wykonanie własności na rzecz oznaczonego podmiotu 
stanowi według dotychczas rozwiniętego poglądu naturalne posiadanie tej 
rzeczy. Idea, na której opiera się pojęcie posiadania rzeczy, da się zastoso
wać i do innych praw, a przez to powstanie pojęcie posiadania prawa 2), któ
rego stosunek do naszej konstrukcyi w głównych rysach wyjaśnić teraz 
należy. Nie twierdzimy bynajmniej, aby pojęcie posiadania prawa, o ile 
w prawie rzymskiem było uznane, wytworzyło się na podanej przez 
nas podstawie. Zapewne, analogia z wykonaniem własności nie była rzym
skim jurystom obcą3), ale nie tylko ona wpłynęła na formacyę pojęcia 
posiadania praw a4), a nawet tam, gdzie wpływała, rzymski punkt wi
dzenia różnił się zasadniczo od naszego. Wykonanie własności nie miało 
dla nich tego znaczenia, którem tu operujemy; owszem pojmowano je  
nawskróś plastycznie. Choć więc rzymscy prawnicy dojrzeli, że posia
danie rzeczy tak się ma do własności jak  posiadanie użytkowania do 
użytkowania, to podobieństwo to występowało dla nich tylko w tej 
formie, że tam się rzeczy u ż y w a  w całości, tu tylko w ograniczonym 
rozmiarze. W dzisiejszej teoryi łączność tę, uzasadnioną rozwojem hi
storycznym, należy zd. n. bezwarunkowo utrzymać; trzeba jej jednak 
dać właściwy wyraz. Tego zaś nie można uczynić inaczej, jak  tylko 
kładac nacisk na wykonanie prawa w naszem znaczeniu. Używanie 
do stworzenia łącznika między posiadaniem prawa a posiadaniem rzeczy 
stanowczo się nie nadaje, jak  świadczy już rzut oka na służebności 
ujemne, quae in vetando consistunt, a zwłaszcza na wierzytelności.

Istotną treść każdego prawa stanowią według nas pewne obowiązki 
czy uczestników prawa wogóle, czy też oznaczonych tylko osób; prawo 
jest jedynie odwrotną stroną tych obowiązków, a wykonanie prawa tylko 
odwrotna stroną ich spełniania. Obowiązki te niezawsze są tego rodzaju, 
by o ich spełnianiu czyli o wykonaniu prawa można mówić jako o czemś 
trwałem, jako o stanie. Tu powstaje dla nas pierwsze pytanie zasadni
cze, czy ten moment trwałości jest czemś koniecznem. bez czego nie można

*) Por. Randa s. U34.
2) Literatura zob. Randa s. 86 uw. 6.
8) Zob. np. 1. 20 D. de serv. 8. 1 „usum eius iuris pro traditione possessionis 

accipiendum esse ideoque et interdicta ,veluti possessoria constituta suntu.
p  Bossert 1. c. s. 7 n.
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przyjąć istnienia stanu faktycznego wykonania, ezyli posiadania prawa. Je
żeli się kwestyę postawi w ten sposób, to zdaje się ona już rozwiązaną; 
przy zobowiązaniu o świadczeniu jednorazowem nie można przecież
0 spełnieniu dotyczącego obowiązku mówić przed świadczeniem*), a po 
świadczeniu mamy do czynienia z spełnionym obowiązkiem, nie z speł
nianiem obowiązku. W rzeczywistości jednak sprawa nie jest tak prostą. 
Poznaliśmy już przypadki, gdzie pewna osoba z cudzą rzeczą postępuje 
tak jakby cudzą nie była (dzierźyciel), a mimo tego posiadaczem jest 
kto inny; przy subjektywnej teoryi dzierżenia nawet właściciel, który 
z swoją rzeczą postępuje jak  z swoją, może nie być posiadaczem, jeżeli 
uznał ją  poprzednio za cudzą. Można więc nie spełniać faktycznie zo
bowiązań odpowiadających własności, bo nie spełnia ich dzierżawca, 
a mimo tego z pewnego punktu widzenia uchodzić za spełniającego je. 
Potrzeba tylko jakiejś okoliczności, z którejby wynikało, źe dzierźyciel 
uznaje cudze panowanie, a okolicznością taką może być nawet akt nie 
rodzący dla dzierżyciela żadnych zobowiązań (locatio suae rei). Także 
przy stosunkach zobowiązaniowych podobne zjawisko nie jest wyklu
czone. Przypuśćmy, źe ktoś uznaje swe zobowiązanie do zapłaty ozna
czonej kwoty. Mniejsza o to, czy ten akt sam jako taki wystarcza do 
stworzenia zobowiązania2); choć prawo tej zasady nie uzna, to przecież 
nastąpiło subjektywne uznanie obowiązku, więe i odpowiadającego mu 
prawa. Jeżeli takie uznanie może utrzymać, a nawet rozpocząć3) posia
danie dla tego, kogo się uznaje panem rzeczy, i to pomimo tego, że 
objektywnie zachowanie się dzierżyciela stoi z cudzą własnośeia w sprze
czności, to oczywiście przy stosunku obligatoryjnym możliwość ta tem 
więcej nie może być wykluczona, skoro tu o objektywnej sprzecz
ności między zachowaniem się uznającego a prawem uznanem nie
ma mowy. Nie przesądzamy tu bynajmniej, czy takie uznanie ma 
mieć dalsze skutki prawne i jakie; stwierdzić jednak musimy, że ono może 
stanowić początek posiadania, bo może zastąpić w tym punkcie speł

*) Por. do tego dziwaczne wywody Stintzinga Besitz s. 37 n. St. twierdzi, że
1 przy obligacyach pozytywnych istnieje zawsze strona negatywna „dass keine andere 
Leistung des Schuldners diese unmoglich machew. Argumentacya, że to występuje 
w konkursie, jest zabawna, bo o to właśnie chodzi, jakiej zmianie ulegają prawa wie
rzycieli z chwilą konkursu, a St. przyjmuje, że wtedy dopiero wychodzi na jaw wła
ściwa ich natura; czyż konkurs jest przypadkiem normalnym? Actio Pauliana i odpo
wiednie instytucye nowszych prawodawstw dają roszczenia zupełnie samoistne, nie wy
nikające bynajmniej z złamania normy: por. moją Coli. s. 96 n. Odpowiedzialność za 
culpa, dolus itp. to tylko wyszczególnienie przypadków, kiedy dłużnik od zobowiązania 
staje się wolny, a nie konsekwencya odrębnego zobowiązania.

2) Bahr: Anerkennung ais Verpflichtungsgrund. 2. A.
8) Kupiłem rzecz i poleciłem sprzedawcy wydać ją np. komodataryuszowi.
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nienie obowiązku. Uznający go wprawdzie nie spełnił, ale go uznał
i przez to mu się poddał; dlatego posiadania prawa nie można w tym 
przypadku zasadniczo wykluczyć, choćby nawet pretensya w rzeczywisto
ści nie istniała. Myśl ta nie jest w literaturze nową. Znaczenie uznania dla 
posiadania zaakcentował bardzo trafnie już Burckhard1), choć kładąc 
uprawnienie na pierwszym a obowiązek na drugim planie punkt ciężkości 
widzi w tem, że druga strona musi się zachowywać jak  gdyby była 
uprawnioną2). B ahr3) nie idzie wprawdzie tak daleko, zestawia jednak 
uznanie i obligacyę formalną przy stosunkach zobowiązaniowych z po
siadaniem i podnosi, że posiadanie przy prawach rzeczowych podobne 
ma znaczenie, jak  obligacya formalna przy zobowiązaniach. Ma on przy- 
tem wprawdzie na myśli tylko ułatwienie dowodu, ale jeżeli przypu
ścimy, że obligacya nie istuieje, a faktowi uznania przyzna prawo po
zytywne choćby ten tylko skutek, że ciężar dowodu przechodzi na 
dłużnika, to tu mamy już do czynienia z zjawiskiem zupełnie tej samej 
natury, co ochrona possessoryjna, przy której istnieje exco dominii. Nie 
jest to, jak  już wyżej powiedziano, ochrona possessoryjna w ścisłem 
słowa tego znaczeniu, bo też pokój powszechny przy zobowiązaniach 
takiej ochrony nie żąda, ale bądź co badż mamy tu objaw towarzy
szący posiadaniu rzeczy. U z n a n i e  obowiązku pozytywnego staje 
przecież wjednym  punkcie na równi z s p e ł n i a n i e m  tego obowiązku, 
choć mu spełnianie nie towarzyszy, i jeżeli gdzieindziej stan rzeczy roz
poczęty przez takie uznanie nazywa się posiadaniem, nie widzimy po
wodu, dlaczegoby tu ta terminologia była wykluczona. Skarga oparta 
na uznaniu nie będzie jeszcze przez to skargą possessoryjna sensu stricto; 
do tego trzeba, by uznanie musiało pociągnąć za sobą skazanie, choćby 
nawet potem condictio bez zastrzeżeń była dopuszczalną. Sama jednak 
ta okoliczność, że uznanie choć formalnie stanowić może dostateczną 
podstawę skargi i wywołać przerzucenie ciężaru dowodu, nadaje mu 
już pewne znaczenie dla prawa, a w tem mamy dowód, że posiadania 
także przy zobowiązaniach o świadczeniu jednorazowem nie można za
sadniczo wykluczać, bo ono z naturalnego punktu widzenia jest zupeł- 
nio tak samo możliwe, jak  możliwa jest subjektywna teorya dzierżenia, 
a w dzisiejszem prawie pociąga nawet za sobą skutki prawne4).

1) Syst. des osterr. Priv. r. III. 1. 1885 s. 10L n.
2) „Die Gestio einer Person gegeniiber einer anderen ais forderungsberechtigtu. 

Pogląd ten jest w związku z stylizacyą § 313 k. a., który — wierny plastyce — żąda 
koniecznie czynnej roli posiadacza; por. atoli Burckhard s. 108 uw. 3.

3) s. 255 n.; cf. także Bekker Reform s. 358.
4) Przy obligacyach o świadczeniach powrotnych nabywa się posiadanie w ka

żdym razie przez kilkakrotną zapłatę na żądanie wierzyciela. • A przecież w stosunku
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Tam, gdzie jest możliwy stan wykonania prawa w tem znaczeniu, 
Że jednorazowe wypełnienie obowiązku nie wyczerpuje treści prawa, 
nie ulega kwestyi, że faktyczne spełnianie obowiązków, faktyczne po
słuszeństwo normom tworzącym pewne prawo jest możliwe, choć obo
wiązek in conereto nie istnieje, choć prawa niema. Posiadanie rzeczy 
więc i posiadanie prawa należą do jednej kategoryi, a jeszcze raz podnieść 
należy, że tylko nasz punkt widzenia pozwala dostrzedz ich jednoro
dność i zarazem określić rozmiar posiadania prawa w konkretnym przy
padku, a uniknąć konstrukeyi tak z gruntu błędnych, jak  np. pogląd 
uznający stosunek dzierżawcy za obligatoryjny, dzierżawcę tylko za 
dzierżyciela rzeczy, a przyznający mimo tego dzierżawcy ochronę w po
siadaniu prawa wobec osób trzecich ł). Uznaje też zgodnie niemal nauka, 
że w moście między posiadaniem rzeczy a posiadaniem prawa wyko
nanie prawa musi tworzyć wiązanie, i tylko fałszywe, a raczej niejasne 
pojmowanie wykonania prawa (zwłaszcza wykonania własności) nie po
zwoliło kwestyi należycie rozwiązać 2).

I. Przystępując do rozbioru szczegółowego zaczynamy od posia
dania służebności gruntowych, przy którem właściwości posiadania praw 
bardzo wybitnie występują. Posiadanie to, chronione już w pr. rzym., 
jest w literaturze uznane bez zastrzeżeń. Stan faktycznego wykonania 
według naszego pojęcia ma tu zawsze cechę trwałości. Ażeby to zja
wisko należycie przedstawić, przypomnieć musimy, że tu idzie o prawo 
bezwzględne, związane po stronie czynnej z własnościa gruntu panujacego. 
Po stronie biernej takiego związania niema, bo według współczesnych pojęć 
zakaz jest bezwzględny i sięga dalej, t. zn. nie tylko każdoczesny posiadacz 
czy właściciel gruntu służącego, ale wogóle każdy trzeci jest tym zakazem 
związany. Ponieważ jednak, praktycznie rzecz biorąc, rozstrzyga postępowa
nie tego, kto gruntem służebnym faktycznie włada, przeto nie ulega zd. n. 
kwestyi, że ten sam praktyczny rezultat wyniknąłby i w tym razie, gdyby 
istniała tylko obligacya (tej samej zresztą treści), wiążącą zawsze tylko pe
wną oznaczoną osobę, odpowiadająca rzymskiemu pojęciu actionis in rem

do obligacyi szczepowej, która się posiada, każda poszczególna zapłata jest tylko 
uznaniem. Kindel s. 460 chce przy obligacyaeh wykluczyć pojęcie posiadania, uznaje 
jednak, że tu jest możliwe ,,vorlaufiges JRecht*1. Twierdzenie to wynika z dowolnej zupełnie 
terminologii, według której posiadanie jest z góry przykrojone w ten sposób, że może istnieć 
tylko na rzeczach zmysłowych z charakterem rzeczowym; por. atoli Strome! w Jb. f. 
Dogm. t. 29 s. 351. Zob. także wywody nasze o skardze possessoryjnej posiadacza 
przeciw dzierżycielowi odmawiającemu zwrotu s. -411 n.

J) Zob. niżej naukę o dzierżeniu.
2) Dla uniknięcia nieporozumień zaznaczyć tu wypada, że w wyrażeniu „wyko

nanie prawa11 powołanie się na prawo jest tylko skróceniem; cf. już Savigny s. 193, 
Wendt Jb. f. D. t. 21 s. 185 n.
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sćriptae. Zaznaczamy tu tę możliwość,- konstatujemy jednak równocześnie, 
że współczesne prawo zna służebność gruntową tylko jako prawo rzeczowe1). 
Zakaz więc chroniący uprawnionego jest zawsze bezwzględny, a treścią 
jego jest zawsze pewne negatywne zachowanie się otoczenia: nie wolno 
zasłaniać światła, naruszać balkonu, przeszkadzać w przechodzie  itp. 2). 
Taką samą sytuacyę prawną może mieć jednak i osoba nie mająca słu
żebności gruntowej, bo według dzisiejszego prawa i służebność osobista 
może nie różnić się treścią od jus praedii8); wreszcie i ten, komu są
siad zobowiązał się nie przeszkadzać w przechodzie, kto więc ma tylko 
zwyczajną pretensyę obligatoryjną, ma — z praktycznego punktu wi
dzenia — zupełnie podobne stanowisko, póki dłużnik włada sąsiednim 
gruntem. Różnica występuje bardzo jasno przy zmianie własności je
dnego względnie drugiego gruntu; przedtem jednak nie widać jej, a mamy 
tylko różną charakterystykę prawną stosownie do okoliczności towarzy
szących aktowi gruntującemu prawo.

Do tego, by można mówić o posiadaniu służebności gruntowej, 
trzeba przedewszystkiem, aby otoczenie postępowało w ten sposób, jak  
gdyby pewnemu gruntowi przysługiwała pewna służebność, aby speł
niało faktycznie obowiązek negatywny tej służebności odpowiadający. 
W pierwszym rzędzie jest tu charakterystyczne zachowanie się tego, 
kto gruntem sąsiednim faktycznie dysponuje, bo z natury rzeczy po
siadanie czy dzierżenie istniejące na tym gruncie wyklucza, póki istnieje 
nie naruszone, wszelkie zamachy trzecich.Ale, choć nawet sąsiad i oto
czenie na sąsiednim gruncie ż a d n y c h  nie przedsiębierze czynności, 
jeszcze niema posiadania pewnej służebności gruntowej. Stoją mu w dro
dze dwie przeszkody. Takie „poprawne11 zachowanie się sąsiada (i oto
czenia) może przedewszystkiem uchodzić za odpowiadający gustowi są
siada sposób korzystania z sąsiedniego gruntu. Przy posiadaniu rzeczy

L) W prawie rzymskiem mamy z jednej strony kons.trukcye ściśle rzeczową, opartą 
na plastyce, według której przedmiotem prawa jest rivus i t. p .: cf. Voigt: Uber den 
Bestand u. d. histor. Entw. der Serv. (S. A. aus den Ber. der Kon. Sachs. Ges. der 
Wisa.) 1874 s. 10 n., 1. 17 D. de exc. 44. 1. „diversa c o rp o ra “. Z drugiej strony 
nie brak jednak i pojmowania obligatoryjnego (L 20 D. do serv. 8. 1.; wyrażenia: ser- 
vitus fundo de be tur ,  fundus d e b e t  servitutem). W rezultacie utrzymała się 
konstrukcya rzeczowa i ta przeszła do prawa dzisiejszego. Co do pierwiastków obliga
toryjnych, które mimo tego pozostały, zob. uwagę następną; co do resztek plastyki cf. 
zam. wszystkich Meischeider s. 885 n.

2) Obowiązki pozytywne np. reparacyi przy serv. oneris ferendi tworzą obligacyę
związaną czynnie i biernie z gruntem, która z woli prawa stanowi accessorium wła
ściwej służebności. Cf. Pernice w Ztschr. d. Sav. St. R. A. t. 5. s. 94 n. Wywody
Kohlera w Arch. f. c. Pr. t. 87 s. 195 n. są czystą sofistyką.

8) Randa s. 688 uw. 28; 1. 1 § 8 D. de itin. 43. 19.
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objektywnie poprawne zachowanie się otoczenia wynika wprawdzie 
nader często z tego, że otoczenie o danej rzeczy ani wie ani myśli. 
Zachowanie takie uważamy jednak za faktyczne spełnianie obowiązków 
odpowiadających własności i faktyczne jej wykonanie, a to dlatego, że 
dobra są rozdane i własność jest regułą1). Gdyby wzajemne służenie 
sobie gruntów, sięgająee najdalej jak można, było regułą, możnaby przy 
pewnem zachowaniu się sąsiada (i otoczenia) dointerpretowaó, że to za
chowanie się jest faktyeznem wykonaniem całego szeregu służebności 2). 
Skoro tak nie jest, skoro w dzisiejszem prawie wolność własności jest za
wsze regułą 3), musimy każde postąpienie sąsiada w obrębie jego sfery uwa
żać tylko za wykonanie jego własności, póki szczególne okoliczności tej in- 
terpretacyi nie wykluczą. Służebność jest ograniczeniem własności, a mo
ment ten i przy posiadaniu służebności musi się odzwierciedlić. Musi więc 
nastąpić jakaś okoliczność pozwalająca liczyć od danej chwili pewne 
negatywne zachowanie się sąsiada i otoczenia jako faktyczne wykonanie 
służebności gruntowej dla drugiego. Na tem jednak nie kończy się 
proces zróżniczkowania. Jeżeli sąsiad całkiem swym gruntem się nie 
zajmuje, to stan ten, gdybyśmy już nawet uważać go mogli za fakty
czne spełnianie obowiązku, zawierać może tak dobrze wykonanie słu
żebności światła lub widoku, jak  służebności altius non tollendi, jak 
służebności przechodu, jak i wszystkich' razem4). W ynika stąd konie
czność takiej okoliczności, któraby pozwoliła oznaczyć in concreto „przed
miot" posiadania i dać odpowiedź na pytanie, jaka właściwie służebność 
znajduje się w stanie wykonania. Wreszcie musimy wiedzieć, że idzie 
o służebność g r u n t o w a ,  o prawo rzeczowe związane z gruntem, nie
o służebność osobistą ani o obligacyę sąsiada. Zjawisko, które ozna
czamy mianem faktycznego wykonania iuris praedii, musi czemś różnić 
siy od faktycznego wykonania innych zbliżonych uprawnień.

Tak przedstawia się na tle dzisiejszych stosunków prawnych „na
tura rzeczy11 przy posiadaniu służebności gruntowej. Szczegółowe unor

*) L. 11 § 1 C. unde vi 8. 4.: „omnes scire debent, quod non suum est, hoc 
ad alios modis omnibus pertinere“.

2) Taką myśl można dopatrzyć w op. n. nuntiatio i interd. quod vi aut ćlam. 
Interdykt taki ma niejednokrotnie naturę środka pos&essoryjnego, chroniącego posiadanie 
tej „służebności*, której wyrazem jest np. ao. aquae pluviae arcendae. Cf. Wendt w Jahrb. 
f. Dogm. t. 21 s. 121 n.

s) § 903 kod. niem.
4) Przy posiadaniu rzeczy pomieszanie takie jest możliwe tylko o tyle, że rzecz,

której nikt nie rusza, może być res nullius. Tu jednak już potrzeba oznaczenia podmiotu
posiadania usuwa niebezpieczeństwo, podczas gdy przy służebnościach naturalne poło
żenie gruntów już do pewnego stopnia wskazuje podmiot posiadania.
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mowanie sposobu, w jak i ma być oznaczona treść i rozmiar stanu posiada
nia, należy do prawa pozytywnego. Spróbujmy teraz określić, jak  daleko 
sięga owa natura rzeczy, a co za pozytywną tylko odmianę uważać 
trzeba.

Oznaczenie przedmiotu posiadania musi nastąpić przy początku 
posiadania. Przy tym początku musi również wystąpić cecha grunto- 
wości. Służebność osobista czy obligacja negatywna powstać może 
dla każdej osoby bez różnicy; przy służebności gruntowej musi być wi- 
docznem, że późniejsze poprawne zachowanie się sąsiada i otoczenia liczyć 
się ma dla g r u n t u .  W ynika stąd, że nie każda osoba może się stać 
podmiotem posiadania służebności gruntowej. Tu odróżnić musimy przy
padek, gdzie stan istniejący jest już scharakteryzowany jako posiadanie 
pewnej oznaczonej służebności gruntowej, od przypadku, kiedy to jeszcze 
nie nastąpiło. Jeżeli pewne non facere sąsiada i otoczenia zostało już 
n. p. przez właściciela praedii dominantis związane z gruntem, to pó
źniej zawierać ono będzie wykonanie i posiadanie służebności gruntowej, 
choć podmiot się zmieni i na miejsce właściciela wstąpi ktoś taki, kto 
ma za sobą tylko faktyczne wykonanie własności. Obrazowo można po
wiedzieć, że grunt de facto panujący wdarł się już w drugą sferę i że 
odtąd „cum suo habitu possidetur“. Wszystko jedno czy nowy posiadacz 
gruntu n a b y ł. posiadanie jednostronnie, czy też zapomocą tradycyi A). 
Idzie o to tylko, czy w chwili nabycia posiadania gruntu istniało już 
dla tego gruntu posiadanie służebności. Jeżeli tak, wówczas nabywa się 
to posiadanie służebności razem z posiadaniem gruntu. Istnieje bezwa
runkowo stan odpowiedni służebności i to na korzyść t;go, kto posiada 
grunt; a skoro ten stan ma już etykietę „gruntową11, można — z natu
ralnego punktu widzenia — posiadaczowi gruntu przyznać także posia
danie iuris praedii 2).

Aż dotąd sprawa była jasna. Wątpliwości nasuwają się dopiero 
przy pytaniu, czego potrzeba do powstania posiadania służebności grun-

*) Randa s. 691 n. sądzi, że posiadanie służebności przechodzi tylko na pocho
dnego nabywcę posiadania gruntu. Wynikałoby stąd, że ten, kto nabył bez tytułu 
posiadanie gruntu, któremu przysługiwała już służebność, i sam n. p. zakazu altius 
tollendi nie wystosował do sąsiada, zasiedziałby grunt, ale mimo niezmienionego zre
sztą stanu nie zasiedziałby służebności; a wniosek ten przemawia stanowczo przeciw 
poglądowi Randy. Z pr. rz. zob. 1. 32 § 1. D. S. P. U. 8. 2; nie przeciw nam 1. 1 
§ 1 D. com. praed. 8. 4.

s) Zasady te odpowiadają prawom pozytywnym, choć nie ulega kwestyi, że mo
żliwe jest pozytywne ścieśnienie zakresu chronionego possessoryjnie posiadania służe
bności. Rozszerzenie natomiast sprzeciwiałoby się naturze rzeczy, bo stan posiadania 
traci cechę gruntową, gdyby go się liczyło dla podmiotu, który ani de jure ani de 
facto właścicielem gruntu panującego nie jest. Co do dzierżenia zob. niżej.
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tówej dla gruntu, który jej poprzednio nie posiada}, która mianowicie 
osoba to nowo powstające posiadanie nabyć może. Trudność leży w tem, 
że ten stan trzeba związać z gruntem, i idzie o to, przez jaką osobę 
to związanie może nastąpić. Na pierwszy rzut oka jedynie odpowie- 
dniem naturze rzeczy wydaje się zdanie, że podmiotem takiego nowego 
posiadania może być tylko ten, przez kogo grunt i de iure służebność 
nabyć może. Nie znaczy to, by konieczną była jego czynna rola — 
owszem, tego z naturalnego punktu widzenia zupełnie nie potrzeba, jak  
to zresztą jeszcze bliżej uzasadnimy. Ale dużo względów przemawiać 
się zdaje za tem, że tylko za pośrednictwem tego podmiotu może stan istnie
jący nabrać specyficznej cechy wykonania iuris fundi, że więc tym pier
wszym posiadaczem służebności gruntowej może być n. p. tylko właściciel 
gruntu panującego, jeżeli według danego prawa pozytywnego tylko on 
prawo służebności dla gruntu nabyć może. Można tu — nie bez słuszności — 
zauważyć, że w tym względzie zachodzi doniosła różnica między posia- 
dauiein służebności gruntowej a posiadaniem rzeczy. Jeżeli gruntem włada 
ktoś taki, kto go na własność nabyć nie może, faktyczne wykonanie 
własności istnieje mimo tego na jego korzyść; choćby go się nawet 
wykluczyło od oelirony, przecież posiadania w naturalnem słowa tego 
znaczeniu odmówić mu nie można1). Ale też własność z n a t u r y  swej  
nie jest zastrzeżona pewnym tylko podmiotom; inaczej przy prawie 
związanem z gruntem. Tu pewne zachowanie się trzecich może wpra
wdzie i na rzecz p os i adacza  gruntu stworzyć faktyczne wykonanie pe
wnego prawa; ale, jeżeli posiadacz gruntu służebności dla gruntu nabyć 
nie może, to to prawo znajdujące się w stanie faktycznego wykonania 
nie może być służebnością g r u n t o w ą ,  bo nie zostało do gruntu przy
czepione2). Posiadanie iuris praedii odnosić się musi do gruntu, a więc 
do osoby, która w tym kierunku według prawa pozytywnego grunt 
wyobraża i zastępuje. Ale to wszystko to rozumowanie w próżni. Prawo 
pozytywne może bez wątpienia sankcyonować ten sposób pojmowania 
rzeczy3). Równie dobrze jednak może postanowić, że dostateczna cha-

| | Por Randa s. 384- n.
?) Nie idzie tu bynajmniej o zasadę, że posiadanie jest możliwe tylko tara, gdzie 

możliwe jest prawo (Randa a. 701 n.). Zasada ta może co najwyżej dla ochrony po
siadania mieć znaczenie, a z naturą posiadania nie ma nic wspólnego. Zresztą przeciw 
Randzie, który (s. 687, 73i) i posiadaczowi gruntu przyznaje możność nabycia posia
dania służebności gruntowej, choć w tym punkcie jest niezmiernie dyskretny, zauwa
żyć trzeba, że posiadacz gruntu jako taki nie może ani nabyć ani mieć p r a w a  słu
żebności, Por. do tego 1. 3 § 4. D. de itin. 48. 19.

3) Konsekwencye praktyczne nie byłyby zgoła przerażające: a) w procesie skar
żący posiadacz gruntu musiałby w petitum opuścić słowo „gruntowa- , bo inaczej prze-
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rakterystyką będzie w kierunku subjektywnym osoba tego, kto jest 
właścicielem tylko de facto, więc tylko posiada grunt panujący *). Skoro 
idzie tylko o charakterystykę, można z naturalnego punktu widzenia 
zaznaczyć tylko to, że ona jest potrzebna; zresztą jednak sprawa zależy 
od prawa pozytywnego2). Ze wreszcie różnica od służebności osobistej
i obligacyi musi się przy początku posiadania zarysować, jest rzeczą 
jasną.

Zanim przejdziemy do rozbioru „natury rzeczy“ przy pojedynczych 
rodzajach służebności gr., należy jeszcze zastanowić się nad pytaniem, 
czy i tu może istnieć stosunek dzierżenia. Wychodzimy znów od dzier
żenia rzeczy. Dzierżycielem jest ten, na czyj rachunek nie liczy się 
taktycznego wykonania własności, choć jego stanowisko w stosunku do 
rzeczy i otoczenia daje na pozór podstawę do takiego rachunku. On może 
przy tem postępować w taki sposób, że objekty wnie narusza cudzą własność 
(dzierżawca gospodarujący na gruncie, lokator zajmujący mieszkanie), 
może zachowywać się zupełnie poprawnie (dzierżawca w stosunku do 
przedmiotu poddzierżawionego); w obu jednak razach z pewnego punktu 
widzenia można poprawne zachowanie się trzecich odnieść do jego osoby. 
Kie czyni się zaś tego jużto z powodu innych ciążących na nim obo
wiązków, już też z uwagi na sytuacyą, jaką on subjektywnie zajął 
wobec innego podmiotu; owszem faktyczne wykonanie własności przez 
jego głowę przyczepia się do tego innego podmiotu. Stosunek podobny 
może istnieć i przy posiadaniu służebności gruntowej3). Może przede- 
wszystkiem ktoś postępować w sposób przeciwny objektywnie treści 
służebności, a przecież już to inne obowiązki, ciążące na nim niezale
żnie od istnienia służebności de iure, stanowić będą surogat poprawnego

grałby, gdyby przeciwnik wykazał brak własności u niego, względnie — jeżeli on się 
powołuje na poprzednie posiadanie — u jego poprzednika; b) w razie restytucyi wła
ścicielowi (cf. Pfersche 1. c. s. 2 '54) tenże mógłby się powołać na posiadanie restytuenta, 
bo zakaz tego ostatniego może dla właściciela stanowić początek posiadania służebności g r u n- 
to w e j (jak np. zakaz administratora), choć on sam posiada co innego; c) z tego sa
mego powodu zasiedzenie mogłoby obejmować i służebność gruntowa; nie przeciw temu
1. 15 § 7 D. de usfr. 7. 1.

1) Ten pogląd uważać należy za odpowiedni prawu dzisiejszemu, lubo prawa 
pozytywne nie zawierają w tym względzie — o ile nam wiadomo — wyraźnych prze
pisów. Rozróżnienie Pferschego 1. c. między posiadaczem w złej i dobrej wierze nie jest 
uzasadnione, a cała jego argumentacya nie wytrzymuje krytyki. Posiadacza w złej 
wierze nie można przecież także uważać za „zastępcę- właściciela, a o posiadanie pro
wadzące do zasiedzenia (Usucapionsbesitz) zupełnie nie chodzi.

2) Por. już Elvers: Die rom. Servitutenlehre s. 677, Kindel s. 4-H6 n.
8) Por. Elvers 1. c. s. 290, 846. Stosunek ten nie został w nauce dostatecznie 

zgłębiony; przeważna część autorów zachowuje na tym punkcie milczenie.
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zachowania się z jego strony, już też snbjektywne jego uznanie tę sama 
może odegrać rolę. Przypadki takie zna już prawo rzymskie. Ju lian 1) 
wyklucza usucapio libertatis, si precario petierim ut altius tollerem atque 
ita per statutu-m tempus aedificatum habuero. Tu budujący w stosunku 
do służebności zajmuje stanowisko identyczne z tem, jakie ma preka- 
rysta rzeczy, o ile jest dzierżycielem, lub każdy inny dzierżyciel; a i sku
tki prawne są zupełnie takie same, choć się nazywają inaczej. Różnica 
nazwy (prekarystyczne „posiadanie wolności11) jest jednak bez znaczenia, 
a chyba dla tych, którzy utrzymują filccyą i wierzą w to, że dzierżyciel 
wykonywa cudze posiadanie, terminologia zakryć może prawdziwy stan 
rzeczy 2). Dzierżenie służebności zachodzić może i w drugim także przy
padku, skoro na gruncie obok posiadania istnieje i dzierżenie. O ile 
dla tego gruntu powstaje lub istnieje już posiadanie służebności, dzier
życiel gruntu będzie zarazem dzierżycielem służebności, a analogia z dzier
żeniem rzeczy już tu bliższego uzasadnienia nie wymaga.

Przechodząc do poszczególnych kategoryi zaczynamy od służe
bności negatywnych, quae in non faciendo consistunt. Wiemy już, że 
przy nabyciu posiadania takiej służebności dla gruntu, który jej dotąd 
nie miał, potrzeba, by się objawiła jej rzeczowa natura, jej treść i zwią
zanie z gruntem; staraliśmy się następnie wykazać, że ze względu na 
punkt ostatni nabywcą posiadania musi być co najmniej posiadacz gruntu 
panującego. Oznaczenie podmiotu posiadania jest już z natury rzeczy 
zawarte w tem oznaczeniu natury stanu wykonania. Takie zaś ozna
czenie wyjść może albo z- strony gruntu faktycznie służącego, albo też 
od gruntu faktycznie panującego, byleby tylko obejmowało owe cha
rakterystyczne momenta. Przedewszystkiem więc — z naturalnego punktu 
widzenia — początek służebności może stanowić oświadczenie złożone 
imieniem gruntu mającego służyć. Kie jest wcale rzeczą konieczną, by 
ono wyszło od takiej osoby, która de iure grunt służebnością obciążyć 
może. Tu idzie tylko o fakt, i dlatego z naturalnego p. w. wystarczy 
oświadczenie kogokolwiek, kto de facto tym gruntem włada bez względu 
na to, czy on jest posiadaczem, czy nawet tylko dzierżycielem. Taka 
jednak osoba, która w żadnym faktycznym związku z rzeczą obciążoną 
nie zostaje, pie może nawet de facto jej obciążyć podobnie jak  posia

') 1. 32 pr. D. S. P. U. 8. 2.
2) Zob np. wywody Randy s. 702, który w idei „zastępstwa1* widzi podstawę 

konstrukcji. Żadnego natomiast podobieństwa z dzierżeniem służebności nie przedsta
wia przypadek, gdzie ktoś precario rogat, ut via utatur (1. 1 § 11. D. de itin. 43. 19)» 
cf. Scheurl s. 56 n Tu zd. n. o faktyczne ni wykonaniu służebności, dla prekarys ty nie 
ma mowy, bo precarium wyklucza właśnie potrzebną charakterystykę.
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dania rzeczy, którego się niema, nie można przenieść na drugiego 1). 
Oświadczenie natomiast'faktycznego reprezentanta gruntu stanowi dostate
czną przyczynę, by odtąd non facęre liczyć jako wykonanie służebności na 
rzecz posiadacza gruntu panującego 2), i to w razie odpowiedniej treści jako 
wykonanie służebności gruntowej3). Z całym naciskiem podnieść należy, 
że wola podmiotu nabywającego przy nabyciu posiadania służebności 
gruntowej — z naturalnego punktu widzenia — zupełnie nie jest wyma
ganą4). Pozytywny dowód mamy w tem, że np. administrator może na 
podstawie zlecenia ogólnie brzmiącego nabyć posiadanie takiej służe
bności, bez wiedzy nabywającego i jego woli5). Idzie tylko o dostate
czną charakterystykę, a taką zawiera także deklaracya reprezentanta 
praedii servientis, sporządzony przez niego zapis itp. Z drugiej strony wystar
czy i akt podobny od strony gruntu obciążonego. Treścią tego aktu musi 
być zakaz uwydatniający, że idzie o prawo rzeczowe dla gruntu. Nie 
potrzeba wcale, by zakaz wystosowany był do tego, kto grunt sąsiedni 
służebnością obciążyć może6). Przez zakaz zwrócony do dzierżawcy, 
przez umieszczenie na sąsiednim gruncie napisu z odpowiednią treścią, 
przez wpis hipoteczny 7) oznaczonem będzie dostatecznie, co się z cudzej 
sfery dla gruntu uprawnionego bierze.' Zakaz nie potrzebuje też wycho
dzić od podmiotu nabywającego posiadanie, byleby z całego stanu rze
czy wynikało, że idzie o korzyść dia gruntu 8). Zakazujący nie stanie 
się w takim razie podmiotem posiadania, ale od jego zakazu może się 
zacząć z naturalnego p. widzenia faktyczne wykonanie służebności dla 
posiadacza.

Raz nabyte dla gruntu posiadanie służebności przechodzi na ka

Vj Dodać należy, że jeżeli treść oświadczenia osoby reprezentującej grunt odpo
wiada treści służebności, wówczas — z natur. p. w. — powstaje posiadanie służebności,
o ile nie jest rzeczą widoczną, że ów reprezentant siebie tylko wiąże (obligacya ujemna).

2) Quid iuris, jeżeli na gruncie panującym własność i posiadanie są rozdzielone? 
Oczywiście posiadanie ma pierwszeństwo, bo posiadacz jest bliższy gruntu; z posiada
nia jednak służebności korzysta w razie restytueyi i właściciel.

s) Zob. uw. 1, która odnosi się także do odgraniczenia służebności gruntowej 
od służebn. osobistej.

4) Uznaje to już Savigny s. 495; cf. Bekker Ref. s. 350. Nie potrzeba zazna
czać osobno, że wola jest zbyteczna durante possessione, bo przy servit. prohibendi 
nikomu chyba nie przyjdzie do głowy bronić tego zdania.

6j Randa a. 689 uw. 30. Nabycia nie wyklucza i to, że właściciel przedtem 
oświadczył wobec trzecich, iż służebności mieć nie chce.

Tak słusznie Randa s. 735 n., który jednak na str. 733 innego jest zdania.
7) Pfersche s. 231; co do związku kauzalnego między zakazem a zaniechaniem 

zob. Kohler w A. f. c. Pr. t. 87 s. 246.
s) Z tego powodu zakaz przechodnia nie wystarczy, a przeciwnie wyrok sądowy 

stwarza posiadanie.
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żdego posiadacza gruntu i trwa tak długo, jak niezmieniony stan rze
czy. Jeżeli sąsiad lub trzeci wyłamie się z pod zakazu, traci się posia
danie służebności, a ten sam skutek może mieć i protest z tej strony, 
której postępowanie daje charakterystykę sytuacyi 1).

Określiliśmy dotąd „naturę11 posiadania servitutis prohibendi. Prawo 
pozytywne może zażądać przy nabyciu czynnej roli reprezentanta in
teresów gruntu panującego, a wykluczyć nabycie posiadania skutkiem 
oświadczenia reprezentanta sfery obciążonej2); może nawet żądać oso
bistego wystąpienia tego podmiotu, który ma posiadanie nabyć, i nie 
zadowolnić się zakazem teoretycznym, ale wymagać, by sąsiad bezpośre
dnio po zakazie wstrzymał się od zamierzonego facere. To wszystko od
miany pozytywne, których rozciągłość zależy od ustawy, ale których nigdy 
za konieczne wydawać nie można. Na niezrozumieniu roli prawa pozyty
wnego polega np. twierdzenie Randy (s. 730), że legat wystarczy, jeżeli 
obdarowany objawi wolę, że chce mieć służebność dla siebie. Z natu
ralnego punktu widzenia tego uzasadniać nie potrzeba; ale naturalność 
polega tylko w tem, że legat zawiera dostateczną charakterystykę pó
źniejszego non facere, nie w tem, że non facere polega na konieczności 
prawnej (testament nieważny!) wynikłej z woli nabywającego3). Z dru
giej zaś strony ta naturalność, przy której wola nabywcy żadnego nie 
ma znaczenia, musi być podstawą teoryi, ale z prawem pozytywnem nie 
ma nie wspólnego i nie zdoła zmienić ustawy, jeżeli ta żąda wyraźnie 
„zakazu w imieniu wlasnem11. Nie inaczej ma się rzecz i przy utracie 
posiadania, jak  to zresztą przy innych służebnościach omawiając non 
usus bliżej uzasadnimy4). To jednak, co istnieje między początkiem 
a końcem posiadania, nazwać można tylko faktycznem wykonaniem 
służebności w przyjętem tu znaczeniu 5).

Przy servitutes habendi odróżnić należy prawo do urządzenia (serv. 
habendi w ścisłem słowa tego znaczeniu), które przypuszcza istnienie

J) Przy posiadaniu rzeczy takiej osoby nie ma, i protest nie stanowi naruszenia 
ani wyzucia. Tu przeciwnie można przez to z non facere zerwać etykiete i wrócić do 
„posiadania wolności.§

2) § 313 kod. austr. Ze umowa wystarczy, to z naturalnego punktu widzenia nie 
może ulegać wątpliwości; Randa jednak uznając to (s. 730) sprzeczności z ustawą wy- 
tłómaczyć ani usunąć nie zdoła. Ciekawem jest, że przy obradach (Ofner Urentw. I. 
s. 227) stanęło na zdaniu: Genug, dass er leistet, duldet oder unterlasst.

3) Właściciel gruntu obciążonego nie wie o testamencie, ani o przyjęciu legatu; 
tu chyba trudno dotworzyć węzeł przyczynowy.

4) Przepis § 351 k. c. austr. o zachowaniu posiadania przez skargę jest tylko 
antycypacyą ochrony.

5) Ze „możność wykonania* tu nie dopisuje ani przy początku, ani podczas
trwania służebności, dowodzić nie potrzeba. Zob. zam. wszystkich Bossert s. 17 n.
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urządzenia, od związanych z niem iura faciendi. Tem i są prawo umie
szczenia urządzenia (np. wybudowania balkonu) i prawo do używania 
urządzenia (np. do prowadzenia wody rurami umieszczonemi na sąsie
dnim gruncie1). Prawo do budowania ma byt samoistny i jako przedmiot 
posiadania idzie za innemi iura faciendi. Posiadanie to powstaje wpra
wdzie w największej liczbie przypadków równocześnie z początkiem 
posiadania iuris habendi i o tyle stanowi jego aceessoriutn *}. Ale 
pojęciowa jego odrębność występuje bardzo wyraźnie w przypadku, 
kiedy urządzenie znikło n. p. balkon runął. Pytanie, czy właściciel 
balkonu ma p r a w o  go odbudować, tu nas nie interesuje; bądź co bądź 
możliwy jest przypadek, że odbudować nie wolno, skoro ani wola stron 
ani prawo pozytywne nie związało tych odrębnych uprawnień w jedna 
całość. Związanie takie jednak w sferze prawa nie dowodzi niczego dla 
sfery f a k t u .  Grunt sąsiedni należał do mnie; wybudowałem balkon 
i potem grunt sąsiedni sprzedałem3): posiadam bezsprzecznie ius habendi 
in alieno, ale nie ius aedificandi, bo tego nigdy nie nabyłem. Wynika 
stąd, że po runięciu balkonu nie mogę protestu przeciw odbudowie zła
mać skargą possessoryjną, a odwrotnie sąsiad z tą chwilą posiada „wol
ność “ i mnie w budowie przeszkodzić może4). Zapewne, nabywając ius 
habendi mogę także równocześnie stać się posiadaczem juris aedificandi; 
ale do tego trzeba specyalnej charakterystyki, której braku nie zdoła 
zastąpić związanie de iure obydwu tych uprawnień, bo prawo a posia
danie to sfery zupełnie odrębne. Przy początku posiadania musi być 
wyraźnie oznaczonem, jak  dalece negatywne zachowanie się sąsiada 
(i otoczenia) uchodzić ma za wykonanie mego prawa, a w przytoczo
nym przypadku tylko serv. habendi s. str. znajduje się w stanie wy
konania. Jeżeli prawo pozytywne i w tym kierunku da, nie żądając 
specyalnego nabycia, ochronę possessor.5), to jest ochrona sui gene- 
ris, niewłaściwie mianem possessoryjnej ochrzczona, nie mająca w istocie

ł) Zob. co do tego ostatniego punktu Randa s. 721 n,
2) Tak np. budując balkon in alieno nabywam przez budowę posiadanie juris 

faciendi, a przez to, że mam balkon, posiadam ius habendi. Z naturalnego punktu 
widzenia do ugruntowania posiadania w obu kierunkach wystarczy oświadczenie sąsiada, 
że uznaje prawa sąsiedniego domu do balkonu; prawo pozytywne może jednak posta
nowić inaczej.

3) Cf. 1. t. D. de serv. leg. 33. 3; art. 692 — 694 Code civil.
*) Randa s. 778 n. widzi tu tylko „augenblicldiche Yerhinderung der Ausii- 

bung“* Pomijamy już to, że niemożliwość trwała od przejściowej odróżnić się nie da; 
ale zapytać musimy, j a k i e prawo ma być przez odbudowę wykonane? Wo gole zauważyć 
należy, iż w literaturze rozmiar p o s i a d a n i a  prawa ocenia się z reguły według rozmiaru 
p r a w a ,  a to  j e s t  zasadniczy błąd. Czyż nie tracę posiadania, jeżeli sąsiad balkon zburzy?

b) Czy to wskazane, mogą być różne zdania; przypuśćmy np., że runięcie wy
nikło z zaniedbania drobnych reparacyi w właściwym czasie.



nic wspólnego z ochroną stanu faktycznego wykonania, bo w naszym 
przykładzie nie można mówić o faktyeznem spełnieniu obowiązku nie 
sprzeciwiania się budowie, skoro... nie budowano, a innej nie było cha
rakterystyki. Prawo do korzystania z urządzenia ma również byt zupełnie 
odrębny. Z naturalnego p. widz. różnica ta nie wpada w oczy, o ile 
idzie o posiadanie; owszem, samo istnienie urządzenia czy nawet odpo
wiednie oświadczenie sąsiada1) stanowi dla obydwu uprawnień dosta
teczną charakterystykę. Ale, jeżeli prawo pozytywne inaczej normuje 
warunki nabycia i utraty posiadania przy iura habendi, a inaczej przy 
iura faciendi, różnicy w sferze faktu pomijać ani negować nie można.

Co do servitus habendi s. str. jasną jest rzeczą, że do charakte
rystyki stanu wykonania nadaje się przedewszystkiem samo urządzenie2). 
Zresztą jednak sposób, w jaki ono powstało, jest z natur. p. widzenia zupeł
nie obojętny, a nadto i bez urządzenia odpowiednie t. zn. dostatecznie wyra
źne oświadczenie jednej lub drugiej strony może zd. n. być początkiem po
siadania, o ile sąsiad postępuje potem tak, jakby winien był postępować, gdy
by urządzenie już istniało na zasadzie prawa; i w tym bowiem razie zd. n. 
nie brak charakterystyki. Utrata następuje w razie zniszczenia urzą
dzenia; możliwe jest także naruszenie posiadania3). Rola prawa pozy
tywnego jest przy tein posiadaniu taka sama, jak  przy służebn. ujem
nych. Podnieść tylko należy, że nawet tam, gdzie prawo pozytywne do 
nabycia żąda woli, nie. można wymagać woli i świadomości, że się ma 
urządzenie in alieno4). Zapewne, skoro się ma niezmienne szablony, 
musi się wolę korzystania z swej własności uważać za coś zupełnie ró
żnego od woli korzystania z służebności, bo się ją  w tych dwóch przy
padkach inaczej określiło; z tego wynika jednak tylko, że szablonami 
krępować się nie należy.

Zasady dotąd rozwinięte stosują się i do servit. faciendi. Posia
danie ich polega nie na tem, że się przedsiębierze czynności, do których 
służebność uprawnia, lecz jedynie na tem, że nikt przedsiębraniu takich 
czynności nie staje w drodze6). Nabywa się je  z chwila dostatecznej
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1) I to jeszcze, przed zaistnieniem urządzenia.
|  1. 20 pr. D. S. P. U. 8. 2.
3) Przy servit. probibendi działanie przeciwne treści posiadanej służebności po

ciąga za sobą utratę posiadania (Randa s. 791 uw. 37). Dalszą różnicę stanowi to, że 
przy serv. habendi przypadek może wywołać utratę posiadania.

4) Literaturę zob. u Randy s. 674; n.; do tego Kohler 1. c. s. 243.
5) Wywody o „Ausiibangszustand“ (por. Bossert s. 21 n.) opierają się tylko na 

pozytywnych przepisach pr. rzym., a i tu nawet, choć idzie tylko o kwestyą ochrony 
posiadania, nie dopisują: czyż po 80 dniach „Ausubungsverhaltnis“ przestaje istnieć?
Trafnie Wetter s. 223.
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charakterystyki, a taką stanowić może i oświadczenie reprezentanta je
dnego lub drugiego gruntu. Utrata i naruszenie możliwe są przy prze
kroczeniu zakazu z strony otoczenia; sprawa możliwości i tu żadnej nie 
gra ro li1). W  tych granicach wszystkie szczegóły zależą od prawa po
zytywnego.

Nie staraliśmy się tu o przedstawienie szczegółów; pominięte przeto 
zostały wszystkie kwestye niesporne lub nie mające związku z konstru- 
kcyą, jak  n. p. zgaśnięcie posiadania przez śmierć posiadacza, przez 
zrzeczenie się i t. p. Wspomnieć tu jednak należy o stosunku faktu 
stanowiącego początek posiadania służebności do posiadania praedii ser- 
yientis. Że ten pierwszy, o ile wychodzi od strony nabywającej posia
danie, objektywnie narusza to drugie, jest rzeczą jasną nawet co do 
servitutes proliibendi. Ale odtąd już dawne „posiadanie wolności" znikło. 
Na rzecz posiadacza praedii seryientis istnieje już tylko faktyczne wy
konanie własności obciążonej s ł u ż e b n o ś c i ą ,  t. zn. inni wprawdzie 
szanują w nim właściciela, z drugiej jednak strony otoczenie—i on sam— 
spełnia de facto obowiązki odpowiadające służebności. O ile więc ten, 
kto nabył posiadanie służebności, trzyma się później w jej granicach, 
to pojedyncze akty używania z jego strony nie są już objektywnie na
ruszeniem cudzego, lecz owszem tylko zrobieniem użytku z własnego 
posiadania. Pierwszy więc tylko fakt, fakt nabycia, może stanowić pod
stawę skargi possessoryjnej, jeżeli inne wymagane zachodzą w arunki2).

Co do służebności osobistych dotychczasowe przedstawienie zwalnia 
nas od dłuższych wywodów, bo ich podobieństwo prawne z seryit. 
faciendi jest niewątpliwe. Wykonanie faktyczne użytkowania polega na 
poprawnem zachowaniu się trzecich; jest ono według tego określenia identy
czne prima facie z faktycznem wykonaniem własności dla użytkowcy, i sku
tkiem tego użytkowca może być uznany za posiadacza rzeczy. Ponieważ 
jednak te okoliczności, które charakteryzują stan wykonania jako wy
konanie użytkowania, stwarzają właśnie przez tę charakterystykę pewne 
obowiązki wobec innej osoby, której się przyznaje co do danej rzeczy 
panujące stanowisko3), a co najmniej subjektywne uznanie cudzego pa
nowania zawierają, przeto można za posiadacza rzeczy uważać tę inną 
osobę, skoro użytkowca wobec niej de facto obowiązki płynące z wła
sności spełnia lub co najmniej uznaje. Wtedy użytkowca będzie tylko 
posiadaczem użytkowania, z czego wynika, że przy początku jego nowej

1) i; 14 pr. D. ąuemadm. serv. 8. 6, gdzie powódź jest tylko momentem non usus.
2) Trafnie Kanda s. 3B8 n., 446 uw. 2.
*) Obowiązki te nie zależą od cudzej własności, bo mogę wziąć rzecz w uży

tkowanie od nie-właściciela, a skoro ją biorę na użytkowanie, uznaję go de facto za 
pana; salva rei substantia jest dla mnie granicą.

8
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sytuacyi musi i tu nastąpić charakterystyka treści stanu wykonania. 
Charakterystyka ta musi uwydatnić, że użytkowca nie zajmuje fakty
cznie stanowiska właściciela, że jednak abstencya trzecich liczyć się 
ma odtąd także dla niego, i to jako spełnienie obowiązków odpowia
dających in abstracto p r a w u  użytkowania. Każdy tedy fakt zdolny do 
ugruntowania posiadania rzeczy nadaje się na początek posiadania uży
tkowania, byleby w nim czy przy nim wystąpiło na jaw, że idzie
0 ususfructus, byleby się zarysował charakter i rozmiar służebności.
1 znów powtórzyć musimy, że z naturalnego punktu widzenia wola na
bywcy wogóle, a tem mniej wola kwalifikowana nie jest wymaganą; 
oświadczenie właściciela, legat to zjawiska, od których już można stan 
późniejszy traktować jako wykonanie ususfructus1). Granice wpływu 
prawa pozytywnego sa tedy bardzo rozległe; zauważyć jednak zależy, 
że interpretacya ustawowych przepisów musi dążyć do tego, by wy
kluczyć rezultat tak dziwaczny, jak i przyjmuje R anda2). Sądzi on, że 
nabycie dzierżenia, t. zn. akt taki, który sam w sobie nadaje się na 
początek posiadania r z e c z y ,  nie może być początkiem posiadania słu
żebności osobistej, bo ustawa żąda zrobienia użytku z prawa 3). Zape
wne, prawo pozytywne może i taki zawierać przepis; nim się jednak 
takie tłómaczenie przyjmie, wykazać trzeba, że inne z logiką i wyma
ganiami praktyki zgodne sposoby tłómaczenia nie dadzą się obronić4). 
Naruszenie i wyzucie oceniać należy również z stanowiska spełnianych 
przez otoczenie obowiązków; co do innych rodzajów utraty posiadania 
zasadą jest zawsze, że używanie czy możność używania są bez zna
czenia, a idzie tylko o stan faktycznego wykonania. Stan ten może 
istnieć bez używania w tych samych warunkach co posiadanie rzeczy, 
a nawet to, że p r a w o  zgasnąć może non usu mimo dzierżenia rzeczy, 
przy kweatyi p o s i a d a n i a  rozstrzygać nie może. Cecha raz wyciśnięta 
utrzymuje się— z naturalnego punktu widz. — tak długo, póki jej rze 
czywistość nie zada kłamu; absorbująca siła własności jest tylko re
zultatem prawa pozytywnego, i do tego, by ją  przyznać posiadaniu

Tem bardziej kontrakt; cf. Randa ś. 704 n. Co do pr. rzym. por. doktryner
ską 1. 20 D. quib. mod. us. 7. 4.

9) s. 708, 711 n.
s) Randa łagodzi wprawdzie konsekwencye podając, że w nabyciu dzierżenia 

już może leżeć początek wykonania, (Beginn der Ausubung) służebności, ale błędu lo
gicznego, zakrytego słowem „wykonanie1* sam jest świadom. Wywody (str. 690 uw. 1). 
że Rechtsgebrauch i aprehensio przy posiadaniu rzeczy to objawy równorzędne, są czysta 
sofistyką: i tu korzysta R. z dwuznaczności terminu Ausubung.

4j W pr. austr. interpretacya Burckharda (1. c. s. 9 n.) pozwala użytkoweę uważać 
za posiadacza rzeczy, co i przy dzierżawie, jak poniżej wykażemy, jest koniecznie 
wskazane; w ślady Burckharda idzie Pfersche mimo namiętnego dążenia do oryginalności.
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rzeczy, by przyjąć zgaśnięcie p o s i a d a n i a  służebności non usu, trzeba 
•również odrębnej normy.

Dalsze prawa rzeczowe nie wymagają również dłuższego rozbioru. 
Przy emfiteuzie, której cechą charakterystyczną jest tylko zakaz deteriora- 
cyi, podczas gdy osobiste obowiązki z emfiteuzą związane dadza się poję
ciowo i praktycznie oddzielić, a powrót do własności żadnego ius in re 
nie tworzy, posiadanie jest możliwe tak samo jak  przy użytkowaniu *). 
Superficies r z e c z o w o  nie różni się od własności, choć skutkiem zwią
zanej z nią obligacyi i przepisów o powrocie do własności gruntu ma 
swój odrębny wygląd. Przy posiadaniu zatem tego prawa stosują się 
przepisy o posiadaniu rzeczy z tą tylko różnicą, że ktoś musi posiadać 
obligatoryjne prawo do superficyaryusza8). Co do prawa zastawu wre
szcie odróżnić musimy zastaw ręczny i hipotekę. Co do pierwszego do
puszczalność posiadania jest ogólnie uznaną3), co do drugiej nauka nie
mal jednozgodnie wyklucza posiadanie4). Tam rzecz się ma zupełnie 
podobnie, jak  przy użytkowaniu; przy odpowiedniej charakterystyce — 
nawet jednostronnej — zachowanie się otoczenia może uchodzić za fak
tyczne wykonanie prawa zastawu dla rzekomego zastawnika Ale i przy 
hipotece wbrew panującej teoryi posiadanie z naturalnego punktu wi
dzenia jest możliwe. Jeżeli się uzna, źe nikomu nie wolno wpływać na 

•rzecz obciążoną w taki sposób, któryby zmniejszał jej wartość zamienną, 
wówczas — przy odpowiedniej charakterystyce—-stan rzeczy odpowia
dający temu zakazowi uznać należy za stan wykonania prawa zastawu 

.na rzecz wierzyciela hipotecznego5). Prawdą jest jednak, że posiadanie

J) Emfiteuzę każe i Randa traktować analogicznie do posiadania rzeczy (s. 36 
uw. 30) clioć przez to a) porzuca postulat animi domini; b) popada w sprzeczność 
z sobą w kwestyi nabycia posiadania, bo winien i tu zasadniczo żądać zrobienia uży
tku z prawa.

2) Zob. moją Collision s. 40 uw. 2.
s) Zob. Randa s. 630 n. W ostatnich czasach broni tej tezy Steinlechner w Griinh. 

Ztschr. t. 26 s. 141 n , ale argumentacya jego, kładąca nacisk na k o n t r a k t o w y  
obowiązek zwrotu (s. 209, 212), jest zd. n. błędna, bo z tego punktu widzenia ochrony 
wobec trzecich absolutnie uzasadnić nie można, jak to przy dzierżawie wykażemy. 
Trzeba bezwarunkowo uznać, że prawo sprzedaży nie jest jedyną treścią prawa za
stawu (na rzeczach zmysłowych), a sprzedaż nie jest jedynem jego „wykonaniem", 
ba nawet całkiem nie jest wykonaniem w tem znaczeniu, w jakiem się tego terminu 
używa gdzieindziej. Zob. <Jo tego Burckhard 1. c. s. 98 n., moją Collision s. 73 n. Na 
równi z zastawem ręcznym stoi rzeczowe prawo zatrzymania: Bekker Ref. s. 269. Obli
gatoryjne prawo retencyi nie jest zd. n. prawem podmiotowem, gdyż wyraża tylko pe
wien warunek cudzego prawa; gdyby się je mimo tego za prawo uważać chciało, mia
łoby naturę zbliżoną do dzierżawy.

4) Randa 1. c.
B) Podobnie przy sędziowskiem prawie zastawu na ruchomościach; zob. co do 

.tego zam. wszystkich Burckhard 1. c. s. 99.
8 *
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tu i tam odnosić się może jedynie do rzeczowej zawartości prawa za
stawu; nie obejmuje więe tych przypadków, gdzie z prawa zastawu 
tworzy się stosunek czysto obligatoryjny1), nie rozciąga się także na 
prawo sprzedaży. Co do tego ostatniego punktu przyznać również na
leży, że tu idzie o czynność jednorazową, co do której posiadanie po
myśleć się nie da, bo niema żadnej n o r m y  gwarantującej to prawa 
sprzedaży. Ale w wytkniętych powyżej granicach posiadanie prawa 
zastawu jest możliwe, a choć rzeczywistość może zrobić z niego tylko 
prawo pozytywne, to przecież ironia, z jaką Burekhard wspomina tu
o „prawniczej niemożliwości11, wydaje nam się zupełnie uzasadniona.

Przy stosunkach zobowiązaniowych treścią prawa (wierzytelności) 
jest zawsze norma relatywna, zwrócona do jednej lub kilka osób, i wy
nikający z tej normy obowiązek (obligatio). Posiadanie istnieje, skoro- 
obowiązek jest de facto spełniany. Przy świadczeniu jednorazowem (po- 
zytywnem czy negatywnem) faktyczne spełnienie rozwiązuje (solvit) cały 
stosunek; tu więe, jak  już wspomniano, posiadanie jest możliwe tylko 
jako skutek uznania sensu largo2). Z tem jednak wiąże się bezpośre
dnio kwestya, czy i o ile uznanie stanowi samoistny tytuł zobowiązania,, 
a skutkiem tego cała sprawa tylko przy nauce o powstaniu stosunków 
obligatoryjnych należycie rozpatrzoną być może. O ile natomiast świad
czenie ma w sobie moment trwałości, można mówić o spełnianiu obo
wiązku jako o stanie: tu więc posiadanie bezsprzecznie jest możliwe. 
Zachodzi to przy obligacyach dających prawo do dzierżenia rzeczy (wy- 
godzenie, dzierżawa i t. p.), przy zobowiązaniach o świadczeniach po
wrotnych, wreszcie przy zobowiązaniach negatywnych. Z naturalnego 
punktu widzenia potrzeba, tylko tyle, by oznaczone zobowiązanie t. zn. 
zobowiązanie o pewnej treści wobec pewnego podmiotu weszło w stan 
wykonania; z tą chwilą można już tego, na czyją rzecz de facto nastąpiło, 
świadczenie, uważać za posiadacza wierzytelności. Wystarczy do tego czyn
ność a raczej zachowanie się dłużnika, jeżeli w tem taka charakterystyka 
będzie zawarta, jeżeli więc przy świadczeniu wystąpi na jaw, że ono było 
spełnieniem obowiązku wiążącego i nadal, że norma, której się dotąd 
słucha, sięga dalej niż dotychczasowe świadczenie. Wola nabywcy jest 
w tym względzie z naturalnego punktu widzenia zupełnie obojętna. Przy

1) Coli. s. 76. W przypadku takim można mówić tylko o posiadania prawa' 
obligatoryjnego (by dłużnik nie płacił swemu wierzycielowi, lecz „wierzycielowi" zasta
wnemu), które z naturalnego p. widzenia niewątpliwie jest możliwe i może stanowić 
charakterystykę późniejszego stosunku na res debita.

2) Zob. wyżej str. 420. W ten sposób pojmować należy również posiadanie we
ksli i t. p. papierów. O dzierżeniu pretensyi wekslowej (n. p. przy indosie niewłaści
wym) niema jednak mowy.
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•dzierżawiel) charakterystyka może nastąpić przez oświadczenie dzier- 
iawcy (wierzyciela), byleby potem przeciwnik swe obowiązki faktycznie 
spełniał, przez oświadczenie posiadacza rzeczy (n. p. zapis); a skoro 
taki stan wykonania (dzierżenie rzeczy) istnieje już na rzecz pewnego 
podmiotu, może to  posiadanie nabyć inny podmiot (spadek), t. zn. mo
żna nabyć posiadanie w sposób pochodny zapomocą faktu, który ów stan 
każe liczyć od pewnej chwili na rzecz pochodnego nabywcy. Przy obliga- 
•cyach negatywnych zauważyć należy, że tu podobnie jak  przy slużebno- 
ściach negatywnych 2) do charakterystyki potrzeba uwidocznienia, że non 
facere to spełnienie obowiązku, nie funkcya wolności; i tu jednak do 
pierwotnego nabycia posiadania wystarczy oświadczenie dłużnika, bo 
odtąd abstencya jego może już dla pewnej osoby stanowić faktyczne 
wykonanie wierzytelności, a nabycie pochodne jest możliwe tak samo, 
ja k  przy dzierżawie3), Przy świadczeniach powrotnych musi dłużnik 
raz świadczenie Wykonać i musi przytem zamanifestować się powrotność 
świadczenia; i tu znów może to nastąpić przez odpowiedni akt z strony 
dłużnika. W stosunku do całości zobowiązania takie poszczególne świad
czenie może mieć tylko znaczenie uznania, w pierwszym bowiem rzędzie 
zawiera ono spełnienie obowiązku do k o n k r e t n e g o  świadczenia, który 
wyrósł z pnia obligacyi o świadczeniach powrotnych. Ale właśnie dlatego 
świadczenie takie może stanowić początek posiadania co do c a ł e g o  zobo
wiązania, jeżeli mu niewątpliwie owo uznanie towarzyszyło. Jeżeli więc 
ktoś świadcząc dodał, źe to tylko jedno z świadczeń powrotnych, wów
czas z naturalnego punktu widzenia dane świadczenie przedstawia się 
już  jako wykonanie obowiązku dalej sięgającego 4), zatem jako, fakty
czne wykonanie szczepowej obligacyi; a stąd wynika dalej, że rozmiar 
uznania zakreśla granice" powstającego posiadania. Jeżeli A świadcząc

‘) Oczywiście mamy tu na myśli obligatoryjną konstrukcyę dzierżawy; zob. co 
do kod. niem. Crome w Jb. f. Dogm. t. 37 str. 1 n.; Blubme ibid. t. 39 str. 430 n. 
Zupełnie błędny jest pogląd Brunsa Besitz s. 483, który tu posiadanie zupełnie wy
klucza.

2j Kohler w Jahrb. f. D. t. 17 s. 263. Mylne wnioski wyciąga stąd Pfersche 
1. c. s. 244.

s) Dzierżawa obejmuje więcej niż ujemny obowiązek puszczającego w dzierżawę: 
L 15 § 1. D. loc. 19. 2 „si villa non reficitur"; co do posiadania w tym kierunku por. 
poprzednie nasze wywody co do servitus habendi.

4) To jest rzeczą niewątpliwą, jakkolwiekby się pojmowało stosunek pojedyn
czych świadczeń do całości obligacyi. Bez wartości są zarzuty oparte na tem, źe rze
komo przy zobowiązaniach (nawet z świadczeniem powrotnem) wykonanie prawa „wy
czerpuje0 prawo. Mamy tu do czynienia z jedną konsekwencyą poglądu dążącego do 
stworzenia przepaści między stosunkami rzeczowymi a obligatoryjnymi (np. Kindel s. 35); 
pogląd ten jest zasadniczo błędny, bo polega na zapomnieniu o normach prawo tworzących,
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nie właściwemu wierzycielowi doda, że z tego tytułu dwa razy jeszcze 
takie świadczenie ma wykonać, fakt ten stworzy dla przeciwnika po
siadanie prawa do dwóch jeszcze rat (o ile prawo pozytywne przyjmie- 
konsekwencye naturalnego punktu widzenia), nie da jednak faktycznemu 
wierzycielowi więcej. Stąd wyjść należy, by ocenić dopuszczalność po
siadania prawa do procentów x). Nie idzie nam tu bynajmniej o kwestyę, 
czy zapłacenie procentu (oczywiście jako p r o c e n t u )  uzasadnia posia
danie pretensyi o kapitał. Sprawę tę ocenić można tylko przy równo
czesnym rozbiorze znaczenia uznania, w który się tu nie wdajemy. Nas 
jednak interesuje pytanie, czy wierzyciel faktyczny nabyWa w tym 
razie posiadanie prawa do odsetek na przyszłość, i sądzimy, że odpo
wiedź na to pytanie musi wypaść twierdząco. Ten, kto płaci procent,, 
uznaje, że ma go płacić w każdym razie aż do zWrotu kapitału, choćby 
nawet czas płatności pojedynczych rat nie był oznaczony, a zarazem 
spełniając świadczenie rozpoczyna wypełniać obowiązek płacenia pro
centu wogóle; nic nie stoi na przeszkodzie, by ta jego czynność nie- 
wy wołała tych samych skutków, co w innych przypadkach tej samej na
tury. Przeciwne zdania polegają na niedość dokładnem odróżnianiu pojęć2).

Dotychczasowe wywody nie przesądzają jednak bynajmniej stano
wiska, jakie wobec naturalnego posiadania obligacyi zajmie prawo po- 
zytywne. Ono może przy posiadaniu rzeczy położyć nawet animum do
mini za warunek ochrony, a w konsekwencyi może żądać także czynnej: 
roli wierzyciela przy powstaniu posiadania pretensyi. Przypadki, gdzie 
ten warunek nie dopisuje, nie przestaną być faktycznem wykonaniem 
obligacyi czyli posiadaniem w naturalnem znaczeniu, nie będą jednak miały 
udziału w skutkach prawnych z posiadaniem wierzytelności pozytywnie 
złączonych. Przepis tego rodzaju ma bezwątpienia naturę ściśle pozy

a kategoryę „przedmiotu prawa11 traktuje jak coś realnego; w szczególności zaś bledną 
iest i ta jego konsekwencja, przenosząca obraz ekonomiczny (wyczerpanie) do kon
s t r u k c j i  prawnej. Trafnie Cansteln w Griinh. Ztschr. t. 5 s. 741, Randa s 648 uw 
40, s. 651 uw. 42.

4) Literaturę zob. u Randy s. 660 uw. 52.
2) Tak np. Randa 1. c., który w kilku wierszach sprzeciwia się sam sobie. 

Twierdzi on najpierw, że podniesienie procentu zawiera w sobie wykonanie szczegól
nego prawa ubocznego, mianowicie p r aw a o b l i g a t o r y j n e g o  do w y n a g r o d z e 
ni a za u ż y w a n i e  k a p i t a ł u ;  w tej chwili jednak zapomina o tem i wyłuszcza, że 
prawo do każdej raty jest odrębna obligacyą, która gaśnie przez świadczenie i dlatego 
nie może być przedmiotem posiadania. Konkluduje tedy, że skoro nie można posiadać 
prawa do kapitału, ani prawa do pojedynczej raty, bo w obu przypadkach świadczenie jest 
jednorazowe, to — niema także posiadania prawa do procentów in abstracto. Ze ten 
dylemat nie obejmuje „prawa obligatoryjnego do wynagrodzenia za używanie kapi- 
tałuw, leży jak na dłoni.
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tywną, ale właśnie dlatego musi się go brać zupełnie na seryo. W y
wody logiczne nie mogą zmodyfikować obowiązującej ustawy, i przy
padków takich, gdzie brak ustawowych warunków, w żadnym razie 
pod ustawowe pojęcie posiadania podciągać nie możnal).

Niech wolno nam będzie wspomnieć tutaj, do jakich niedorze
czności prowadzi analogiczne stosowanie możności wykonania, lub obra
zów ekonomicznych do posiadania wierzytelności. Już to wogóle przy 
posiadaniu praw wszystkie tego rodzaju konstrukcye są w położeniu 
bez wyjścia. Przedewszystkiem posiadanie r z e c z y  przestaje być mo
żnością, skoro na tej rzeczy istnieje posiadanie prawa związanego z dzier
żeniem, i trudno istotnie pojąć, jak  np. Randa (s. 36 uw. 30) może obok 
posiadania emfiteuzy przyjmować egzystencyę posiadania rzeczy zwła
szcza, że nabycie posiadania emfiteuzy każe traktować według przepisów
0 nabyciu posiadania rzeczy. W tym przypadku nie dopisują także
1 konstrukcye ekonomiczne, a przeszkodę usuwa się z drogi przez to, 
że się ją  omija, bo całą sprawę t. zw. zastępstwa w posiadaniu wyłącza 
się z konstrukcyi. Prawdziwie nierozwiązalne trudności powstają jednak 
dopiero przy posiadaniu obligacyi. Teoryi ekonomicznych nie próbo
wano nawet, o ile nam wiadomo, adaptować do tego przypadku. Spo
tyka się wprawdzie zdanie, że posiadanie obligacyi jest jej wykonaniem 
faktycznem tak. jak  posiadanie rzeczy faktycznem wykonaniem wła
sności. Zdanie to jednak, prawdziwe zupełnie, skoro się wykonanie poj
muje zgodnie z naszym poglądem, okazuje się zasadniczo fałszywem, 
póki się przy wykonaniu ma zawsze na myśli czynną rolę posiadacza. 
Błąd odnosi się tak do określenia stosunku posiadania jak  i do kon
strukcyi nabycia. Przeprowadzając tę myśl konsekwentnie musi się 
uważać upomnienie (Fordern) za wykonanie wierzytelności, a przecież 
nikt chyba nie przyjmie wykonania w razie wystosowanego bezskute
cznie do dłużnika wezwania, bo tylko zachowanie się dłużnika decy
duje. Teorya zaś możności wykonania, odpowiadająca możności władztwa 
przy posiadaniu rzeczy, jest marnym tylko frazesem. Jeżeli np. przy 
zobowiązaniu o świadczeniach powrotnych dłużnik pomylił się co do 
osoby wierzyciela — a to dla posiadania przykład typiczny — to błąd 
ten każe przecież każdej chwili czekać zmiany 2).

Przy utracie posiadania wierzytelności interesuje nas tu pytanie,

1) Skoro np. kod. austr. do nabycia posiadania żąda „Fordern“, nie można 
przyjęcia świadczenia uważać za dostateczne, jak to czyni Randa s. 74-7. Błędy takie 
tsą konieczną konsekwencyą pomieszania posiadania naturalnego, które tylko w teoryi 
ma prawo bytu, z posiadaniem jako instytutem prawa pozytywnego.

2) Randa s. 560 u w. 41 a zarzuca, że prawdopodobieństwo dalszego spokojnego 
wykonania jest tu nie mniejsze, niż przy „władztwie" nad dalekim kawałkiem gruntu.
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kiedy i w jaki sposób posiadacza można pozbawić posiadania, z czein 
łączy się bezpośrednio kwestya naruszenia w posiadaniu. Po tem, co 
wyżej powiedziano, jasną jest rzeczą, że tak pozbawienie jak  i naru
szenie wyjśó może t y l k o  od f a k t y c z n e g o  d ł u ż n i k a .  Jeżeli prawo 
pozytywne dopuszcza możliwość wyzucia czy naruszenia z zewnątrz 
i na zewnątrz — poza ramami faktycznego stosunku obligatoryjnego — 
daje ochronę, to to już nie jest ochrona p o s s e s s o r y j n a ,  choćby takie 
nosiła mianoł). Z drugiej jednak strony zachowanie się dłużnika, za
wierające objektywnie całkowite lub częściowe wyłamanie się z pod 
spełnianego dotąd faktycznie obowiązku, stanowi zawsze — z natural
nego punktu widzenia — wyzucie lub naruszenie. Granicę między pier- 
wszem a drugiem w teoryi pociągnąć łatwo: tani ma się do czynienia 
z negacyą spełnianego dotąd obowiązku, która może zachodzić i przy 
zupełnej zmianie świadczenia, tu tylko z jego modyfikacyą, która ja 
kościowej zmiany nie wywołuje. W praktyce granica ta nie wystarczy; 
ale też potrzeba praktyczna odzywa się dopiero przy ochronie, a ochrona 
zależy od prawa pozytywnego. Ustawa więc normując ochronę i ten 
punkt określić winna, a jej określenie jest miarą dla konkretnego przy
padku2). Przepis pozytywny nie powinien atoli być uważany za konie
czną konsekwencyę natury rzeczy. Przecenienie takie spotykamy nieraz 
w literaturze. Tak np. Randa (s. 792) utrzymuje, że przy świadcze
niach powrotnych utrata posiadania następuje dopiero przez odmowę 
świadczenia, podczas gdy zaniechanie świadczenia żadnej w tym względzie 
niema doniosłości. W pr. austr. § 351 u. c. istotnie zawiera podobny przepis, 
skutkiem czego zaniechanie świadczenia mieć będzie tylko charakter 
naruszenia3). Randa jednak wiąże tę regułę z swą teoryą możności wy-

Porównanie nie dopisuje, bo w typicznym przypadku, kiedy posiadaniu nie towarzyszy 
prawo, przy gruncie ogół nieuprawnionych (prócz jednego uprawnionego t. zn. wła
ściciela) i tak obowiązany jest trzymać się od niego zdaleka. O ile si ■ zaś ma na myśli 
stosunek posiadacza do uprawnionego, uwaga R. dowodzi tylko, że i przy posiadaniu 
rzeczy możność za fundament nie starczy.

1) Por. np. co do dziesięciny odpowiedzialność tego, kto ją sobie przywłaszczy 
(Randa s. 780 u w. 14). Rozwój historyczny tłómaczy przepis, ale nic zmienia jego na
tury, ani natury ochrony. Co do dzierżawy zob. następny paragraf.

2) Nadmienić tu należy, że prawo pozytywne, które widzi tylko naruszenie 
w fakcie stanowiącym z naturalnego punktu widzenia pozbawienie, nie zmienia w ża
dnym razie natury rzeczy, bo albo tworzy fikcyę i nazywa posiadaniem coś, co niem 
nie jest, albo'—‘tak pr. austr. — antycypuje tylko rezultat skargi z tytułu wyzucia.

3) Cf. Canstein w Ztschr. Griinh. t. 6. s. 129. Przy interpretacyi tego przepisu 
nie należy zapominać, że ustawa mówi tu tylko o pi er ws ze m świadczeniu, którego 
zaniechano, i tylko z tego punktu należycie zrozumianą być może. Dłuższe zaniechanie 
stanowi utratę bez względu na to, czy zaszła odmowa. Co do „utrzymania4* posiadania 
przez skargę zob. uw. poprzednią.
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konania, i stara się wykazać, że utrata posiadania bez odmowy świad
czenia nie da się pomyśleć, bo aż do odmowy istnieje faktyczna możność 
wykonania. Przecież i ten, kto odmówił zapłaty, może się po pewnym 
czasie namyśleć *), a z drugiej strony czyż można mówić o utrzymaniu 
posiadania, skoro posiadacz przez cały szereg lat się nie upomina? 
Teorya możności i w tym punkcie nie odpowiada bynajmniej istnieją
cemu stanowi rzeczy.

Pomiędzy stosunkami prawa rzeczowego a stosunkami obligato
ryjnymi stoi współwłasność. Mixta causa tego stosunku polega na tem, 
że składają się na niego zakazy rzeczowe skierowane na zewnątrz, 
i normy obligatoryjne, zwrócone jedynie do współuprawnionych 2). Wśród 
tych ostatnich odróżnić znów należy normy stanowiace essentialia sto
sunku współwłasności, t. zn. wkładające na każdego uczestnika obo
wiązek dopuszczenia innych do współeksploatacyi rzeczy8), od reguł 
związanych z współwłasnością tylko pozytywnie, jak np. w pr. rz. obo
wiązek do diligentia4). Pomijając te accidentalia (co do których zresztą 
nauka o posiadaniu pretensyi pozytywnych dostateczne zawiera wska
zówki) skonstatować należy, iż co do tych obowiązków, które stanowią 
istotę współwłasności, stan faktycznego wykonania da się bardzo dobrze 
pomyśleć na rzecz pewnej oznaczonej osoby bez względu na to, czy 
ona jest wspóluprawnioną. Ten stan to współposiadanie z naturalnego 
punktu widzenia; aby więc być współposiadaczem, trzeba mieć za sobą 
i dla siebie poprawne zachowanie się ze strony otoczenia i współupra- 
wnionych. Zakaz skierowany na zewnątrz do otoczenia da się pomyśleć 
w dwojakiej formie: raz jako zakaz identyczny z normą chroniącą wła
sność— wtedy nikomu prócz uczestników nie wolno zupełnie mieszać 
się do rzeczy, i to nie wolno w stosunku do każdego współwłaściciela 
bez względu na to, czyby przez takie wmieszanie się nastąpiło także 
naruszenie sfery zagwarantowanej uczestnikowi na wewnątrz; drugi raz 
jako norma nie różniąca się treścią od tej, która się zwraca do ucze
stników i reguluje stosunek na wewnątrz — tu naruszenie prawa współ
właściciela zachodzi dopiero w razie, gdy trzeci nie uszanuje tej ogra-

’) Wówczas prawo będzie wykonane, bo sam R. (uw. 40) konstatuje, że wyko
nanie leży „in dem Leisten und dessen Empfangnahme“.

2) Co do literatury zob. moją Collision s. 150 n., Randa s. 503 uw. 15, Seeler: 
Die Lehre vom Mitcigentum 1896; Ubbelohde w Jb. f. Dogm. t. 89 s. 186 n.

s) Szczegółowe określenie tego obowiązku co do uti i frui według pr. rzym. zob. 
u Riimelina: Theilung der Rechte 1883 s. 45 n.

4) Coli. s. 184, 190. Kwestya definitywnego podziału leży poza planem niniej
szej pracy, bo istoty współposiadania nie dotyka pozytywne dopuszczenie czy wyklu
czenie skargi działowej miedzy współposiadaczami.
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niczonej sfery, do której współwłaściciel na wewnątrz ma prawo. Różnica 
tych dwóch form da się wyrazić w ten sposób, źe tam każdy współ
właściciel ma vindicationem totius rei, tu tylko yindicationem partis. 
W pierwszym przypadku współwłasność znajduje się na zewnątrz w sta
nie wykonania, jeżeli prócz współuprawnionych nikt nie miesza się do 
rzeczy; w drugim razie wykonanie współwłasności istnieje na zewnątrz 
dla poszczególnego uczestnika, choć osoby nie uprawnione traktują rzecz 
jak  swoją, byleby tylko nie naruszyły granic prawa tego właśnie ucze
stnika, byleby się wobec niego przy dysponowaniu rzeczą zachowywały 
w taki sposób, jak  winni się zachowywać współuprawnieni. Na wewnątrz 
współposiadacz jest nim przez to i o tyle, że i o ile uczestnicy uznają 
i spełniają obowiązek ograniczania swego używania (sensu largo) ze 
względu na niego; to jest aktualność partis bez względu na to, czy 
już przy tem wystąpi na jaw  ułamek czy n ie1). Ze i współposiadacz 
winien z swej strony wykonywać swe obowiązki wobec współuczestni
ków, jest rzeczą jasną; ta odwrotna strona interesuje nas jednak tylko
o tyle, że nie uznając ani teoretycznie (dzierżawa partis) ani prakty- 
tycznie współuprawnienia innych współposiadacz staje się z naturalnego 
punktu widzenia posiadaczem wyłącznym2).

Współposiadanie w naturalnem znaczeniu polega na poprąwnem 
zachowaniu się otoczenia i uczestników. Rozstrzyga jedynie i wyłącznie 
istniejący w danej chwili stan faktyczny i rozmiar, w jakim (otoczenie i) 
uczestnicy3) spełniają faktycznie wobec pewnej osoby obowiązki odpo
wiadające współwłasności. Tego faktycznego wykonania wnioski oparte 
na w s p ó ł w ł a s n o ś c i  zastąpić nie zdołają. Zasada to nader doniosła 
przy oznaczeniu granic współposiadania, a przykład praktyczny wy
świetli jej doniosłość. A, B i C są współposiadaczami domu mieszkal
nego, bo go odziedziczyli w równych częściach i objęli posiadanie. 
W domu tym mieszka jednak tylko A, zajmując nieznaczną stosunkowo 
jego część, podczas gdy reszta jest pusta. Okazuje się atoli potrzeba 
reparacyi w takich warunkach, że w s p ó ł w ł a ś c i c i e l  miałby nie
wątpliwie prawo ją  uskutecznić4), czyli innemi słowy uczestnicy byliby

*) Ułamek staje się widoczny np. przy pobieraniu owoców, nie atoli przy uży
waniu ; co do znaczenia vpars“ zob. Coli. s. 158 n.

2) Już samo to, że współposiadacz w rzeczywistości obowiązków ograniczających; 
go nie spełnia, jest z naturalnego punktu widzenia dostateczna podstawą do przypisa
nia mu wyłącznego posiadania, choćby nawet część był od spólnika wydzierżawił. Po
wołujemy się w tym względzie na nasze wywody o dzierżeniu str. 351 n.

8, Zachowanie się uczestników jest w pierwszym rzędzie charakterystyczne po
dobnie, jak postępowanie posiadacza praedii servientis przy posiadaniu służebności.

|  1. 12 D. com. div. 10. 3.



P O SIA D A N IE  n a  t l e  p r a w a  r z y m s k i e g o 123

zobowiązani nie stawiać mu w tyra względzie przeszkód. Przypuśćmy, 
że A ufny w swe prawo tę naprawę istotnie przedsiębierze: pytanie, 
czy przez to pozostał w granicach swego współposiadania, czy owszem' 
naruszył współposiadanie reszty ? czy wykonanie uchwały zapadłej wię
kszością głosów { uznanej przez prawo pozytywne za decydującą przy 
dysponowaniu wspólną w ł a s n o ś c i ą  jest także in possessorio bez za
rzutu? jakie znaczenie ma czynny opór przeciw reparacyi? W odpo
wiedzi na te pytania możnaby nie bez pozoru słuszności zauważyć, że 
w biernem zupełnie zachowaniu się uczestników B i C leży faktyczne 
wykonanie tych wszystkich obowiązków, które tworzą p r a wn ą  t r e ś ć  
współwłasności i któreby ich wiązały wobec A, gdyby A był współ
właścicielem: oni go przecież de facto uznają za współwłaściciela. Na. 
tej podstawie możnaby dojść do wniosku, że współposiadacz ma środki 
possessoryjne do ochrony tych wszystkich czynności, do których współ
własność dawałaby mu prawo, o ile dotychczasowe zachowanie się ucze
stników nie wyklucza uznania tego prawa z ich strony1). Wniosek ten 
byłby jednak zd. n. błędny, bo opierałby się na pomieszaniu prawa 
z posiadaniem *). Przy wszystkich tego rodzaju czynnościach idzie o obli
gatoryjny negatywny obowiązek uczestników. Otóż, aby ich postępo
wanie (objektywnie temu obowiązkowi odpowiadajace) można uważać 
za spełnienie obowiązku, trzeba jeszcze pewnej charakterystyki, trzeba 
okoliczności, z którejby wynikało, że po ich stronie mamy do czynienia 
z faktyeznem wykonaniem o b o w i ą z k u .  Taka charakterystyka może 
nastąpić przez to, ie  się pewien obowiązek raz spełniło, t. zn. dopuściło- 
do reparacyi, albo przez to, że się go uznało (umowa); odtąd można 
już późniejszy stan rzeczy uważać za wykonanie cudzego prawa. Do 
tego trzeba uznania wyraźnego i niewątpliwego, bo idzie o kwestye 
faktyczne. Uznanie kogoś za współposiadacza do tego nie wystarczy, bo 
to uznanie znaczy tylko, że się kogoś traktuje jako współuprawnionego, 
i sięga tylko tak daleko, jak  daleko uczestnicy się ograniczają; ono 
jest jedynie wyrazem na oznaczenie tego, co istnieje, nie może więe być 
samo w kwestyi granic argumentem. Wyobrażenie zaś, że to uznanie schodzi 
się z granicami współwłasności, wciąga do kwestyi ściśle faktycznej monienta 
prawne. Zapewne, przeciw w y r a ż e n i u ,  że współposiadanie jest fakty-

1) To ma na myśli Bttff (Arch. f. prakt. R. wiss. N. F. III s. 117) twierdząc, 
że współposiadanie da sie pomyśleć tylko ex causa „ais Ausubung eines konkreten 
Miteigentums “; podobnie Lenz Recht des Besitzes s. 94.

2) Podobnie jak przy służebności ach habendi wyobrażenie, że w posiadaniu 
prawa do urządzenia mieści się posiadanie prawa do wystawienia urządzenia: zob. 
wyżej str. 430. Błąd ten popełnia jednak nauka niemal bez wyjątku: por. np Bahr 
s. 302, Pfersche s. 180, Endemann 1. c. s. 165.
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cznein wykonaniem współwłasności, nie można czynić zarzutów, ale za
pominać nie wolno, że powołanie się na współwłasność jest tylko skró
ceniem podobnie, jak  powołanie się na własność przy określeniu posia
dania rzeczy. O ile uczestnicy zachowują się zupełnie biernie, jak  w na
szym przypadku, można w tem bez sofistyki widzieć wykonanie tych 
obowiązków, które w normalnych warunkach współwłasności odpowia
dają i tworzą jej istotę, bo co do tego nie brak niewątpliwie dostateczne 
charakterystyki. Gdyby więc który z tych uczestników porzucił bierne 
swe stanowisko i n. p. przywłaszczył sobie część rzeczy, narusza współ
posiadacza; nie ma jednak mowy o naruszeniu, gdy się sprzeciwi podobne
mu przywłaszczeniu (wyłącznej dyspozycyi) z strony współposiadacza, bo 
■choćby to przywłaszczenie było uprawnione, to w sferze faktu sprzeciwia
jący  się nie znosił go dotąd, i w tym kierunku ńie było aż dotąd faktycznego 
wykonania obowiązku. O ile więc fakt reparacyi trafia się pierwszy raz 
i  brak w tym względzie umowy, mogą uczestnicy stawić temu opór, którego 
środkami possessoryjnie złamać nie można, który ustąpi dopiero praw u1). 
Tak wygląda w tym punkcie „natura rzeczy“. Gdyby prawo pozyty
wne poszło dalej, gdyby dałó np. środki possęssoryjne celem przepro
wadzenia uchwały większości (bez względu na to, ozy istniał precedens 
lub wyraźne uznanie), zmieniłoby naturę współposiadania na modłę prawa 
współwłasności i użyłoby słowa „posiadanie11 w znaczeniu niewłaściwem, 
Ido w  przypadku, który z innymi przypadkami posiadania nie ma nic 
wspólnego.

Co do nabycia i utraty współposiadania obowiązują mutatis mu- 
tandi zasady postawione dla innych odmian posiadania. Do nabycia 
więc potrzeba z naturalnego punktu widzenia pewnego faktu, od któ
rego późniejszą abstencyę otoczenia i ograniczanie się uczestników mo
żna liczyć na rzecz oznaczonej za pomocą tego faktu osoby. Fakt ten 
ustala zarazem granice i rozmiar współposiadania na przypadek, gdyby 
później powstały w tym względzie wątpliwości, gdyby np. bierne zu
pełnie zachowanie się uczestników nie pozwoliło w pewnej chwili ozna
czyć dokładnie, jak  dalece oni w tej chwili spełniają obowiązki wobec 
współposiadacza, co już wyżej omówiono. Przy fakcie tym nastąpi za
zwyczaj także oznaczenie ułamka, które jednakowoż wcale nie jest ko
nieczne, bo granice współposiadania mogą być pociągnięte w taki spo

*) Zasadę tę uznaje >v zupełności pr. izym.: cf. Wendt w Jb. f. D. t. 21. s. 176, 
:Seeler h. 12 n. (interdictum a ao com. div.). L. 12 I). cit. da się z naszego pnnktu wi
dzenia wytłómaczyć w ten sposób, że interd. służy w razie, gdy posiadanie prawa reparacyi 
-specyalnie było ugruntowane. Por. sposób, w jaki Ulp. 1. 8 § l i  squ. D. de itin. 43.19 uzasa
dnia konieczność dowodu prawa przy interd. de itin. actuąue reficiendo.
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sób, że quota pars zupełnie przytem nie wystąpi (np. okupacya domu 
i faktyczny podział bezpośredniego używania). Bliższe określenie wa
runków tego faktu należy do prawa pozytywnego; zauważyć tylko na- 
leży, źe z naturalnego punktu widzenia możliwe jest tak dobrze pier
wotne, jak  i pochodne nabycie współposiadania, a wola nabywcy nie 
jest zgoła rekwizytem koniecznym. Owszem, o ile prawo pozytywne 
nie zadecyduje inaczej, spadek czy zapis mogą jako takie stworzyć 
współposiadanie, bo charakteryzują dostatecznie stan późniejszy, kiedy 
rzeczy nikt z zewnątrz nie zabiera, i to nawet w tym razie, gdyby żaden, 
z uczestników o nią się nie troszczył. O ile pr. pozyt. żąda woli do naby
cia ’), to i tak nie potrzeba woli skierowanej na pars w znaczeniu ułamka 
prawa własności. Pogląd ten, oparty na zdaniu Labeona2), nie da się 
zd. n. ani źródłowo ani logicznie uzasadnić. Zapewne, skoro niema 
woli bez świadomości, to nabywający współposiadanie musi wiedzieć, co- 
nabywa i jak  dalece uczestnicy mają się wobec, niego ograniczać. 
W tem znaczeniu świadomość granic partis jest istotnie niezbędną, ale 
tylko w tem znaczeniu; nie potrzeba bynajmniej oznaczenia cyfrowego; 
za pomocą ułamka. Czyżby istotnie nie miał ochrony possess. ten, kogo 
spólnik wyrzucił z zajmowanej stancyi? konsekwencyi tej przyjąć nie 
można, a przecież trudno w każdym takim przypadku fingować poro
zumienie się co do ułamka; nawet zasada równości nie może służyć za 
uzupełnienie woli stron, bo idzie o współposiadanie. Przy tem roz
strzyga tylko rozmiar faktycznego wykonania, i nie można twierdzić, 
iż uczestnicy, którzy porozumieli się co do podziału mieszkań, mieli- 
świadomość i wolę władztwa co do pars virilis, skoro poza ustaleniem 
faktycznego używania o nic zresztą więcej im nie chodziło. Źródła zaś- 
żądają świadomości ułamka tylko w tych przypadkach, gdzie idzie
o własność, więc przy skardze wydobywczej3) i przy zasiedzeniu 4). Tu

Ł) Nawet w tym razie teorya nie powinna się wdawać w takie wywody, jak 
np. Randa s. 507 uw., który twierdzi, że współposiadacz chce mi eć  rzecz razem z in
nymi, nie ma jednak woli skierowanej na u ż y w a n i e  rzeczy razem z innymi.

2) 1. 32 § 2 D. de usurp. 41. 3.: Incertam partem possidere nemo potest. Ideo 
si plures sint in fundo, qui ignorent, ąuotam quisque partem possideat, neminem eorum 
mera subtilitate possidere Labeo scribit. Randa s. 510 n. uznaje tę konsekwencyę za 
odpowiednią naturze rzeczy, starając się ograniczyć praktyczną jej niedorzeczność tem, 
że choćby tymczasowe porozumienie się uczestników co do udziałów (=  kwot) wystar
cza do uzyskania ochrony; por. atoli Bekker Besitz s 110, a zwłaszcza Kindel s. 343 n.

8) 1. 76 § 1 D. R. V. 6. 1.. 1. 1 § 5 D. si pars her. 5. 4.
4) 1. 32 § 2 cit., 1. 26 D. h. t.: „incerta... pars nec tradi nec capi potest, ve- 

luti si ita tibi tradam: „quidquid mei iuris in eo fundo estw : nam qui ignorat, nec 
tradere nec accipere id, quod incertum est, potest**. P o r . j u ż  R u d o r ff  w wyd. Savigny’ego*
s. 650.
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istotnie, ponieważ współwłasność znaną jest prawu pozytywnem u tylko 
-w formie ułamka własności, ułamek ten czy przy windykacyi czy przy 
-zasiedzeniu wystąpić musi na jaw. Ale przy ochronie posiadania kwe
stya ta zupełnie jest bez znaczenia i rozstrzyga tylko stan faktyczny.

Kiedy zachodzi naruszenie lub wyzucie współposiadacza, tego ró
wnież szczegółowo rozbierać nie potrzeba. Dla dokładności tylko nadmieni
my, że na zewnątrz różnica między systemem streszczającym się w vindica- 
~tio partis a tym, który każdego współwłaściciela uprawnia do vindicatio 
totius rei, objawia się w tem, iż według drugiego posiadacz może użyć in- 
terdyktu (retinendae poss.) nawet przeciw temu, kto nieprawnie i sa
mowolnie wdarł się w miejsce któregokolwiek uczestnika, bo takie 
-wdarcie się stanowi naruszenie obowiązku wobec k a ż d e g o  spólnika, 
choćby go bezpośrednio nie dotykało t. zn. choćby wdzierca zostawił 
mu nieuszczuploną możność współeksploatacyi. O ile jednak po fakcie 
wdzierstwa nie nastąpiła reakcya, na rzecz wdziercy rozpoczyna się 
współposiadanie. Że w stosunku na wewnątrz naruszenie leży także 
w przekroczeniu tych granic, których się uczestnicy poprzednio trzymali 
,przy eksploatacyi rzeczy, to nie ulega wątpliwości1).

Współuprawnienie możliwe jest nie tylko przy własności, lecz i przy 
innych prawach rzeczowych2), choć nie wszędzie prowadzi do wytwo
rzenia się partes3). Wszędzie, gdzie ono jest możliwe, istnieć może 
i współposiadanie prawa, w którego analizę jednak w niniejszym szkicu 
zapuszczać się nie możemy, zwłaszcza, że elementa konstrukcyi stara
liśmy się dokładnie rozebrać.

Przed przejściem do rozbioru posiadania praw indywidualnych i nie- 
materyalnych należy jeszcze słów parę poświęcić t. zw. monopolom (Bann- 
rechte) *). Gdyby się te prawa pojmowało jako czysto obligatoryjne, nie za
sługiwałyby one na osobny ustęp, bo wtedy kwestyę posiadania rozstrzy
gnęłoby się według zasad rozwiniętych przy nauce o posiadaniu obligacyi 
negatywnych, jak  to czyni np. Randa5), Doszłoby się więc do tej kon- 
sekwencyi, źe tylko wobec takiej osoby posiada się monopol, co do 
której zaistniała specyalna okoliczność, pozwalająca uważać jej abstencyę 
aa wykonanie obowiązku, której np. z skutkiem pewnego postępowania

*) Randa XIV, 233. Co do kod. niem. błędnie Endemann 1. c., który „gegen- 
wartiger Ausiibung einer Besitzmacht* odmawia przy współposiadaniu z logicznych (!) 
względów znaczenia. Pomijając niedołężne uzasadnienie zapytamy tylko, jak daleko się
gać ma restytucya współposiadania według str. 177 i 180?

2) Co do praw indywidualnych i dóbr niemateryalnyeh zob. niżej.
3) Coli. s. 207 n .; zob. np. 1. 1 § 26 D. de aqua 48. 20.
4) Literat, zob. u Randy s. 737 uw. 1., s. 699 uw. 10.
5) s. 742 n.
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zakazano. Pogląd atoli zasadniczy nie zdaje nam się odpowiadać pra
wdzie podobnie jak  i wysnute z niego konsekwencye. Traktowaniu tych 
praw na równi z wierzytelnościami sprzeciwia się zd. n. ta nader ważna 
okoliczność, iż tu zakres „dłużników11 nie jest zamknięty i oznaczony. 
Związanie obowiązku z pewnym stanem nie odbiera mu bezwątpienia 
cechy obligatoryjnej, póki mimo tego związania osoba zobowiązanego 
jest d o k ł a d n i e  oznaczona,  póki obowiązek nie przestaje być względnym 
(relatywnym); tak ma się rzecz np. z obowiązkiem emfiteuty do opła
cania kanonu, z obowiązkiem reprezentanta praedii seryientis do repa- 
racyi przy serv. oneris ferendi i t. p. Z tej trafnej myśli Iheringał) robi 
się jednak stanowczo niewłaściwy użytek, posługując się nią do zeska- 
motowania różnicy między prawami względnemi a bezwzględnemi (ab- 
solutnemi). Jeżeli się powie, że tym stanem, z którym związany jest 
obowiązek, ma być przebywanie w pewnym okręgu, to w tem znaczeniu 
każda norma prawna jest warunkowa, bo nawet i zakaz chroniący np. 
własność prywatną w Austryi nie stosuje się do tych, którzy spokojny 
żywot pędzą w Polinezyi. Jeżeli zakres osób, których dotyka norma, 
nie jest zamknięty, jeżeli zakaz obejmuje pewne terytoryum, wówczas 
mamy do czynienia z prawem bezwzględnem, czy tem terytoryum jest 
państwo, czy kraj, czy gmina. Gdyby wolno było używać porównań, 
powiedzielibyśmy, że takie lokalne ograniczenie to tylko pewne spe- 
cyalne zabarwienie absolutności; nikt przecież nie wątpi o bezwzglę
dności prawa do firmy, choć każdemu wolno posługiwać się tą samą 
firmą w sąsiedniej gminie. Otóż sądzimy, że tego rodzaju bezwzględnem 
prawem jest także każdy monopol mimo ewentualnych ograniczeń lokal
nych, a nie potrzeba chyba uzasadniać szczegółowo, że ten pogląd jest w zu
pełnej zgodzie z historycznym rozwojem instytutu. Posiadanie takiego 
prawa nie sięga wprawdzie dalej, niż jogo faktyczne wykonanie, ale 
faktyczne wykonanie sięga dalej, niż przy konstrukcyi obligatoryjnej, 
bo i poprawne objektywnie zachowanie się takich osób, co do których 
nie zaszły specjalne warunki potrzebne do nabycia posiadania obligacyi, 
można uważać za faktyczne wykonanie prawa bezwzględnego. Zachodzi 
w tym względzie podobieństwo do okupacyi rzeczy. Ona rozpoczyna 
posiadanie rzeczy, t. zn. od tej chwili abstencyę wszystkich trzecich li
czy się na rzecz okupanta. Przy monopolu musi oczywiście nastąpić fakt, 
któryby pozwolił uważać późniejszy stan jako faktyczne wykonanie obo
wiązków odpowiadających monopolowi; ale fakt ten ma tu taką samą na
turę, jak początek posiadania rzeczy, t. zn. nie wskazuje pewnej ozna
czonej osoby jako dłużnika, lecz wyraża pewną relacyę między tym,

*) Jahrb. f. Dogm. t. 10 s. 505 n., 527 n.
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kto nabywa posiadanie, a prawem monopolu n. p. prawem propinacji, 
i ma przez to doniosłość bezwzględną. Różnica konstrukcyjna ma do
niosłe skutki praktyczne. Według rozwiniętego tu poglądu posiadanie 
monopolu raz nabyte zwrócone jest przeciw całemu otoczeniu, więc 
także przeciw osobom, które w dotyczącym okręgu jeszcze nie prze
bywały, byleby tylko poprzednio wyłączność na korzyść posiadacza 
objawiła się czy to w akcie nabycia, czy też w konsekwentnem wy
muszeniu posłuszeństwa w granicach okręgu. Nabycie zaś takiego po
siadania może z naturalnego punktu widzenia nastąpić tak pierwotnie 
ak i w sposób pochodny, a nabycie pierwotne możliwe jest i w ten sposób, 

:że się treść prawa przeprowadza konsekwentnie wobec kilku oznaczo
nych osób. Jeżeli więc ktoś bez tytułu i bez podstawy prawnej za
każe successive w pewnym okręgu kilku konkurentom n. p. wyszyn
ku, to skutki tego postępowania nie ograniczają się do konkurentów; 
owszem, zakazujący wziął przez to dla siebie wyłączność, zawładnął 
monopolem i ten monopol posiada, a nie jest bynajmniej ograniczony 
do posiadania obligacyi w stosunku do tych, co go posłuchalil). Pra
wo pozytywne decyduje i o naturze monopolu i o naturze posiadania: 
może niewątpliwie sankcyonować konstrukcyę ściśle obligatoryjną2), ale 
przy tej formie monopolu, jaka istnieje w współczesnem prawie, stwier
dzić należy, iż prawo to nie jest prawem obligatoryjnem3), i że posia
danie monopolu jest z natury swej bliższe posiadania rzeczy, niż posia
dania pretensyi. Zresztą szczegółów nie przedstawiamy, gdyż idzie nam 
tu tylko o szkic konstrukcyjny; musimy zwrócić jednak uwagę na jeden 
punkt, mianowicie na kwestyę relatywnej utraty posiadania. Mamy na 
myśli przypadek, gdzie dotychczasowy posiadacz monopolu dopuścił 
obok siebie konkurenta z jakiegokolwiek powodu i nie stawia mu prze
szkód w wykonywaniu np. przemysłu monopolem objętego. Jasną jest

*) Kiedy zawładniecie nastąpi, to zależy przedewszytkiem od prawa pozyt., a w razier 
gdyby prawo pozyt. nie zawierało dostatecznej wskazówki, od okoliczności przypadku 
(ąuaestio facti). Stanowisko zajęte przed tą chwilą (por. wpisanie znaku do rejestru) 
przez zakazującego wobec tych, do których zakaz zwrócił i którzy go posłuchali, jest 
tylko posiadaniem obligacyi. Podobny objaw możliwy jest i przy posiadaniu rzeczy. 
Wyobraźmy sobie włóczęgę, który spędził noc w szopie i rano, chcąc się wywczasować,. 
parę osób odpędził, mówiąc, że tam zostanie, bo mu tam wygodnie.

2) Tak pr. austr. w § 1459 k. c .; cf. Randa s. 740.
3) Por. wyżej u w. 1. Przeciw konstrukeyi obligator. podnieść należy i ten jeszcze za

rzut, że wtedy nie posiadałoby się jednego prawa, ale tysiąc pretensyi; przy obliga- 
cyach bowiem negatywnych pojęcie solidarności nie ma wogóle zastosowania, o ile idzie
o samo non facere — a gdyby się nawet uwzględniło i kwestyę odszkodowania, to 
także nikomu chyba nie przyjdzie na myśl twierdzić, że wszyscy zobowiązani odpowia
dają za siebie solidarnie.



rze.c-.za, że w stosunku do tego konkurenta na posiadanie monopolu po 
wotywać się nie można, skoro się zaniedbało to uczynić w  należytym 
czasie: konkurent je s t w  posiadaniu „wolności11. Ale otw arte pytanie, 
czy i o ile u trata posiadania w tym  kierunku pociąga za sobą utratę 
posiadania monopolu wogóle. Przy konstrukcyi obligatoryjnej musi się 
na to pytanie dać odpowiedź przeczącą; jeżeli się natomiast przyjmie 
odmienny pogląd, sprawa przedstawia się inaczej, bo zaniedbanie takie 
zaciera etykietę wyłączności i niszczy owa charakterystykę, dzięki któ
rej zachowanie się otoczenia inogło uchodzić za faktyczne wykonanie 
monopolu. Analogia z posiadaniem rzeczy zawodzi w tym punkcie, bo 
z strony posiadacza rzeczy zaniedbanie reakcyi przeciw naruszeniu 
(sensu largo) może nieraz doprowadzić tylko do powstania posiadania 
prawa, skoro etykieta nie zostanie zupełnie usun ięta; odpowiednie zja
wisko spotykam y jednak  przy służebn. negaU wnyeh Ł). Przy serv. altius 
non tollendi każda budowa jest zupełnem złamaniem posiadania2) ; tak  
samo i przy monopolu, a podobieństwo objawia się i w tem jeszcze, 
że przy monopolu konkurent może być także tylko dzierżycielem3), 
w którym tn razie stan posiadania nie doznaje zm iany4).

II. Posiadanie monopolu w tej formie, w jakiej je tu zarysowano, 
prowadzi nas bezpośrednio do posiadania praw  indywidualnych i praw 
dóbr niem ateryalnych, k tó re — o ile dopuszczają posiadania— m ają ró
wnież strukturę monopoliczną, bo są prawami bezwzględnemi, a  treścią 
ich jest absolutny (w zasadzie przynajm niej) zakaz. Przy rozbiorze tej 
odmiany posiadania, który zresztą ograniczy się do głównych tylko 
linii, trzym ać się będziemy przyjętego poprzednio5) rozróżnienia mię
dzy prawami indywidnalnemi a prawami chroniacemi twórczość.

W  pierwszej grupie praw indy wid., t. zn. przy prawach służących 
w spółezesnym ustroju jednostce jako takiej, odróżnienie posiadania od 
prawa da się wprawdzie pom yślećB), ale wyjątkowo tylko mieć będzie 
dla prawa znaczenie, w tych mianowicie przypadkach, gdzie istnieje 
ogólnie obowiązujące ograniczenie prawa indywidualnego. W tedy wy

а) Podobieństwo uznaje i Randa s. 737 u w. 1.
2) Tylko ten pogląd odpowiada naturze służebności: cf. Bossert 1. c. s. 35. Ina

czej Randa s. 789 n., którego „możność wykonania1* i tu  sprowadza na manowce.
Zob wyżej str. 426.

4) Oczywiście i w razie złamania posiadania pierwotnego monopolu może rozpo
cząć się posiadanie nowego monopolu z wyjątkiem lub dalszem ograniczeniem lokalnem ; 
to posiadanie trzeba jednak nabyć na nowo, bo dawne posiadanie znika, skoro brak 
wyłączności.

8) str. 336 n.
б) N„ p. u zbrodniarza, który odpowiada z wolnej stopy i został skazany, lub 

u zbiega.
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łamanie się z pod takiego ograniczenia np. z pod monopolu stwarza 
z naturalnego punktu widzenia posiadanie wolności zarobkowania które 
tu nabiera specyficznego charakteru i może wystąpić samoistnie t. zn. 
oddzielić się od p r a wa  do wolności2), przez co zbliża się do drugiej grupy 
praw indywidualnych. Zresztą, atoli, skoro podstawą p r a w a  jest już to, że 
się jest podmiotem, odróżnienie posiadania i prawa jest bezcelowe3). 
Inaczej przy drugiej grupie, do której należą takie prawa indywidualne 
jak szlachectwo, prawo do tytułu, zd. n. prawo spadkowe i t. p. Przysłu
gują one tylko konkretnym osobom (nie każdemu człowiekowi), z  dru
giej jednak strony nie indywidualizują osoby, do której się odnoszą, 
i tem różnią się od trzeciej grupy, od praw indywidualnych w ścisłem 
słowa tego znaczeniu. Tu kontrast posiadania i prawa jest łatwo mo
żliwy, bo niejeden używa przydomku szlacheckiego lub tytułu doktor
skiego nie mając do tego prawa. Sprawa komplikuje się jeszcze przez 
to, że prawa indywidualne tej grupy przysługują z reguły większej ilości 
podmiotów i tem głównie różnią się od grupy trzeciej, która obejmuje 
prawa mające na celu wyodrębnienie jednostki4). O tej okoliczności 
trzeba pamiętać przy konstrukcyi prawa szlachectwa i posiadania tego 
prawa. Przedewszystkiem zauważyć należy, że o prawie prywatnem można 
w tym przypadku zd. n. mówić dopiero wtedy, kiedy istnieje zakaz wzbra
niający używania przydomku czy tytułu nieuprawnionym, którego wymu
szenie zależy od inicyatywy prywatnej 5). Bez tego może istnieć zakaz 
podawania w wątpliwość, czy uprawniony może używać np. przydomku 
szlacheckiego, ale choćby ochrona w tym kierunku zapewniona była 
takiej nawet osobie, która nie mając prawa de facto tylko takim przy
domkiem się posługuje, to przecież skarga dotycząca miałaby zawsze 
charakter skargi ustalającej, należałaby więc do systemu, który zd. n. 
z prawem prywatnem wogóle nie stoi w związku6), a w każdym razie 
zostaje poza ramami niniejszej pracy. Choćby więc szlachectwo dawało 
pewne korzyści (dostęp do pewnych urzędów, złagodzenie kary i t. p.)

Por. w pr. rzymsk. servitus altius tollendi (Dernburg Pand. § 244; 4. b.).
2) Istota posiadania polega i tu w tem, że posiadaczowi nikt nie staje w dro

dze, ale warunki nabycia ulegają zmianie i sam przymiot „osobowości“ nie wystarcza.
8) Zbieg w stosunku do otoczenia ma pr a wo  do wolności.
4) Granica nie jest zresztą ścisła i ma na celu tylko ułatwienie przeglądu. Por. 

np. z jednej strony nazwisko Muller, a z drugiej tytuł prezydenta republiki.
°) Obojętną jest natomiast kwestya kompetencyi oraz ewentualna sankeya karna. 

Mimo zasadniczego rozdziału sądownictwa od administracyi możliwe są przecież przy
padki, gdzie się prawa prywatnego dochodzi przed władzą polityczną, a przestępstwo 
kry;i inalne nie przestaje być naruszeniem prawa prywatnego.

6) Odnosi się to do „Bestreitungsklagew z § 12 kod. niem; mylnie OpetwArch. 
f. c. Pr. t. 87 s. 378.
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i przedstawiało bezpośredni interes prawny, to przecież w przedstawio- 
nym systemie ochrony możnaby widzieć tylko pewne ukształtowanie 
-skargi ustalającej, o posiadania jednak nie byłoby mowy. Nie wdajemy 
rsię w to, czy żądany zakaz w systemach praw pozytywnych istnieje, 
stwierdzamy tylko jako punkt pierwszy, źe bez niego o szlachectwie 

ja k o  prawie prywatnem mówić się nie da. Zakaz taki jest z natury 
swej bezwzględny, bo się zwraca do wszystkich nieuprawnionych, ale 
zwraca się tylko do nieuprawnionych, a gdy szlachty jest dużo a do
ktorów jeszcze więcej, przeto zwrócić musimy uwagę także na stosunek 
wewnętrzny między uprawnionymi. O tem można powiedzieć tylko tyle, 
że ów zakaz — w zasadzie bezwzględny — w stosunku między uprawnio
nymi nie dopisuje. Istnieje tu niezawodnie kolizya podobnie jak  przy 
współwłasności, ale ponieważ idzie o dobro niemateryalne, którego uży
tek nie-da się wyczerpać, kolizya ma ten tylko skutek, źe ogranicza 
bezwzględność zakazu, nie wytwarza jednak spólności ani zobowiązania 
•towarzyszącego spólności1). W  ten sposób więc prawo szlachectwa po
lega na zakazie z natury bezwzględnym, który jednak skutkiem kolizyi 
bezwzględność trac i2), bo współuprawnionyeh nie wiąże, i który w po

jęciowej czystości nigdy nie występuje, bo z typem prawa łączy się 
większa ilość współuprawnionych. Wykonanie takiego prawa leży w tem, 
iż nikt nieuprawniony dotyczącego przydomku nie używa, nieużywanie 
natomiast z strony uprawnionych nie może jeszcze jako takie uchodzić 
za wykonanie cudzego prawa, lecz ma podobne znaczenie, jak np. zo
stawienie gruntu odłogiem z strony właściciela, t. zn. jest tylko postą
pieniem zawierającem pewną dyspozycyę w obrębie gwarantowanej sfery 
i zrobieniem użytku z własnego prawa. Faktyczne wykonanie to posia- 
-danie z naturalnego punktu widzenia: do tego więc potrzeba, by pewna 
ilość osób tego przydomku i t. p. nie używała, oraz by nastąpił fakt 
pozwalający liczyć to zachowanie się jako spełnianie obowiązku czyli 
wykonanie prawa na korzyść pewnej oznaczonej osoby. Co do tej cha
rakterystyki powtórzyć musimy nasze wywody o posiadaniu monopolu. 
Posiadanie szlachectwa da się pomyśleć jako posiadanie obligacyi, i nie 
można wątpić, iż w niektórych przypadkach taka tylko konstrukcyą

ł) Ochronę prejudycyalną, możliwą także między uprawnionymi, pomijamy.
*) Że mimo tego można mówić o zasadniczej bezwzględności abstrahując od 

wyniku możliwej kolizyi, tego dowodzi np. prawo do nazwiska, które niewątpliwie 
jest bezwzględnem (Opet 1. c. s. 405 n.), a mimo tego nie ma siły wobec współupra- 
wnionego. Por. także przypadek równoczesnego zgłoszenia znaczków towarowych i jego 

-konsekwencye w systemie wpisu bez badania (Anmeldesystem).

9*
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jest możliwa *). Zazwyczaj jednak fakt stanowiący początek posiadania 
mieć będzie znaczenie sięgające poza kilka oznaczonych osób, będzie 
zawłaszczeniem w stosunku do tych, którzy jeszcze nie posiadają, będzie 
więc stanowił — w zasadzie przynajmniej — charakterystykę bezwzględną. 
Tak, jeżeli ktoś zacznie używać przydomku i t. p., przyczem podnieść na
leży, iż z naturalnego punktu widzenia ani używania ani woli nabywcy 
nie potrzeba do powstania posiadania, bo dostateczną charakterystykę- 
stanowi sukcesya mortis causa, dekret organu powołanego do nadawania 
prawa (nawet nieważny) i t. d. Rzecz ma się podobnie, jak  przy na
byciu posiadania rzeczy. Różnica leży tylko w tem, że tu w stosunku dotychr 
którzy już szlachectwo posiadają, nabywa się tylko współposiadanie, 
t. zn. z ich strony nie można mówić o spełnianiu obowiązku odpowiadają
cego cudzemu prawu szlachectwa, choćby nawet sarni przydomku nie uży
wali, lecz owszem przywłaszczenie sobie przydomku stanowić może wobec 
nich naruszenie ich stanu posiadaniaa). Aby stać się posiadaczem wyłą
cznym (nie tylko współposiadaczem) wobec posiadaczy poprzednich, trzeba 
jeszcze oprócz ogólnej etykiety dalszej charakterystyki, np. zakazu uwień
czonego powodzeniem 3). Zresztą unormowanie szczegółów należy do prawa 
pozytywnego, które rozstrzyga również, czy prawo skargi przysługiwać ma 
każdemu posiadaczowi z osobna, czy .też tylko wszystkim razem. Co do 
utraty posiadania podnieść jednak należy, iż możliwą jest utrata wzglę
dna, schodząca się z nabyciem współposiadania przez tego, kto speł
niany dotąd obowiązek łamie. W tym razie nie traci się posiadania 
w zupełności, bo, jak  wspomniano, kolizya leży w naturze prawa, a skutki 
jej ograniczają bezwzględny w zasadzie charakter prawa; inaczej przy 
monopolach, gdzie natura prawa zd. n. wprost wyjątek wyklucza.

Rozwinięte tu zasady stosują się i do ostatniej grupy praw indy
widualnych, które indywidualizują osobę i zasługują na miano indywi
dualnych w technicznem słowa tego znaczeniu. Za przykład tego typu 
służyć nam będzie prawo do znaku towarowego, mające najszerszą sto
sunkowo literaturę, przy którem nadto i skutki rejestrowania można 
uwzględnić. Prawo do znaku występuje jako czyste prawo indywidu
alne, póki nie ma specyalnej ochrony znaku; dlatego badając jego na

'), Grono wysokiej szlachty daje p. X. pewną kwotę, byleby się postarał o to, 
żeby w pewnej miejscowości, której mieszkańcy roszczą sobie prawo do tegoż tytułu, 
nikt go nie używał; kwota ma być zwróconą w razie kontrawencyi. X. zakazuje 
kilku osobom używania tego tytułu i znajduje posłuch.

2) Rzecz ma się znowu podobnie, jak przy stosunku między naruszeniem posia
dania rzeczy, a nabyciem posiadania służebności na tej rzeczy.

s) Podobnie przy współposiadaniu rzeczy, gdzie do nabycia wyłącznego posia
dania trzeba wyzuć współposiadacza.
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turę trzeba przedewszystkiem o tej ochronie zapomnieć1). Wtedy istotą 
■tego prawa okaże się to, że znaku przysługującego pewnej osobie ni
komu do towarów tego samego rodzaju używać nie wolno. Mamy tu 
więc zakaz bezwzględny, który może wprawdzie skutkiem kolizyi stra
cić ostrze wobec współuprawnionego, przy którym jednak tego rodzaju 
wyjĄtek jest tylko przypadkiem anormalnym i nie leży bynajmniej w natu
rze dotyczącego prawa (inaczej z reguły przy poprzedniej grupie). Prawo 
=to nabywa się pierwotnie przez zawłaszczenie znaku, t. j. przez to, źe 
się go przed wszystkimi rozpocznie używać do oznaczenia towarów 2). 
Prawo pozytywne może wymagać do nabycia dłuższego i konsekwen
tnego używania, może z drugiej strony zaniechanie używania lub brak 
konsekwencyi w tym kierunku uważać za przyczynę utraty prawa: 
w te jednak kwestye nie wdajemy się, gdyż idzie nam tylko o skon
statowanie, źe w każdym razie do wykonania tego prawa w bronionem 
przez nas znaczeniu nie potrzeba używania znaku. Owszem wykonanie 
polega i tu w tem, że nikt poza uprawnionym dotyczącego znaku nie 
używa. Prawo do znaku ma więc niewątpliwie naturę monopolu, a i po
siadanie wygląda tak samo jak  przy monopolu. Stan posiadania istnieje 
"więc przez to, że prócz posiadacza nikt znaku nie używa, i że to po
stępowanie otoczenia można ze względu na zaszłe poprzednio okoliczno
ści odnieść do osoby posiadacza t. j. uważać za spełnienie obowiązku 
wobec posiadacza Źe fakt tworzący charakterystykę może mieć donio
słość względną lub bezwzględną, że wola „nabywającego" zbyteczna 
z naturalnego punktu widzenia, to rzeczy znane; co do utraty tylko 
zauważamy, że może ona być także względną jak np. przy posiadaniu 
szlachectwa, bo prawo do znaku, choć z natury wyłączne, nie przestaje 
być sobą i w tym razie, kiedy skutkiem kolizyi w pewnym kierunku 
nie dopisuje (inaczej przy monopolu). Wspomnieć wreszcie należy, że roz
łam między posiadaniem a prawem może wystąpić nie tylko w tej for
mie, że obok uprawnionego posiada kto inny, lecz i w formie ostrej, 
jeżeli np. używający znaku nieprawnie groźbami uprawnionemu za
broni używania i w ten sposób pozbawi go posiadania.

To „indywidualne prawo do znaku“, jak  je  nazywać będziemy, 
doznaje w przeważnej ilości praw pozytywnych specyalnej ochrony,

Zob. zam. wszystkich Kohler Markenschutz.
a) Kohler 1. c. s. 84 n., który jednak w swych wywodach o naturze tego za

właszczenia błądzi o tyle, źe zbyt wielki kładzie nacisk na to, czy o t o c z e n i e  łączy 
dany znak z pewną oznaczoną osobą, i te pozytywną możliwość uważa za coś wynika
jącego z natury rzeczy. Do tego, czego Kohler żąda, nie dojdzie nigdy, jeżeli przez 
dłuższy czas każdemu wolno będzie znak sobie przywłaszczyć, choć go inny zaczął 
■używać.
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której warunkiem jest rejestrowanie znaku1). Tu stwierdzić należy 
przedewszystkiem, że ta ochrona w porównaniu z pełną ochroną indywidu
alnego prawa do znaku wykazuje cały szereg luk. Tak ma się rzecz- 
np. co do znaków wykluczonych od wpisu, co do takich, które nadają 
się wprawdzie do wpisu, lecz nie zostały jeszcze zarejestrowane mimo, 
że się ich używa w obrocie, a oprócz tego i przy znakach wpisanych 
trafiają się często kwestye przepisami dotyczącymi specyalnej ochrony 
nieuregulowane, jak  to zresztą okaże się w dalszym ciągu. Jako za
sadę kierującą postawić należy regułę, że owe luki wypełnia ochrona 
prawa indywidualnego tylko o tyle, o ile przepisy o ochronie specyal
nej prawo indywidualne niewątpliwie uznają 2). Prawo indywidualne zbyt 
ma niepewne istnienie, by ustawa wyraźnie wobec niego musiała zająć 
stanowisko; owszem, o ile go nie uznała wyraźnie, przyjąć należy, iż 
ono jest pozbawione ochrony. Jasną jest rzeczą, że prawo indywidualne 
może mieć w niektórych punktach przyznaną pozytywnie rolę pomocni
czą, być natomiast pozbawione znaczenia w innych punktach, w któ
ry chby tę samą rolę odegrać mogło.

Jeżeli ustawa wprowadzająca specyalną ochronę znaku uznaje obok 
prawa z wpisu prawo indywidualne jako coś odrębnego, wówczas między 
prawem z wpisu a prawem indywidualnem wywiązują się konflikty,, 
których omówienie poprzedzić musi konstrukcyę. Aby ocenić należycie 
znaczenie wpisu, trzeba przeto kazuistycznie przypadki konfliktu poddać 
zbadaniu.

Jeżeli znak wpisany został naj pierw dla tej osoby, która według 
zasad prawa indywidualuego jest rzeczywiście uprawnioną, odróżnić 
należy przypadek, kiedy ten wpis jest jedyny, od przypadku, kiedy pó
źniej nastąpił wpis tegoż znaku dla tego samego rodzaju towarów na 
rzecz innej osoby 3). W  pierwszym razie naprzeciw wpisanogo stać mogą. 
nieuprawnieni i — wyjątkowo— współuprawnieni 4). W stosunku do nie
uprawnionych ma tu wpisany prawo zakazu i skargi, w szczególności 
także według niektórych praw prawo sprzeciwienia się nowemu wpisowi, 
już na podstawie swego wpisu; ani prawa indywidualnego ani innego naby

*) Co do potrzeby takiej ochrony zob. Kohler 1. c. s. 83 n.
2) Inaczej Kohler 1. c. s. 80, 263 n.
3) Są wprawdzie ustawodawstwa dążące do tego, by wykluczyć możliwość wpisu 

tego samego znaku sukcesywnie dla dwóch osób: w tym celu bada sie z urzędu przy 
zgłoszeniu później szem kwestye uprawnienia, i nowy wpis, jeżeli przyjdzie do skutku, 
uchyla w zupełności wpis dawniejszy: tak pr. niemieckie (Gierke 1. c. s. 737). Jeżeli 
jednak drugi wpis nastąpił przez przeoczenie bez przeprowadzenia przepisanego postę
powania ?

4) Cf. § 4 austr. noweli z 30 lipca 1895 L. 108 D. u. p.
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cia posiadania przytaczać ani dowodzić nie potrzebuje. Niewpisany może 
jednak posiadać prawo i n d y w i d u a l n e  i to nawet w stosunku do upra
wnionego, a wówczas, jeżeli prawo pozyt. nie postanowi inaczej, skarga 
z wpisu nie odniesie przeciw niemu skutku, owszem on może nawet, jeżeli 
nabył posiadanie wyłączne, zakazać wpisanemu używania znaku. Upra
wniony tylko przez wykazanie swego prawa moż^ w takim razie osiągnąć 
cel i przeforsować zakaz, lub uchronić się od zakazu posiadacza; uczynić 
to zaś może albo w toku sporu z wpisu względnie sporu possessoryj- 
nego, albo w drodze osobnej skargi, co zależy jedynie od prawa pozy
tywnego. Prawo pozytywne może jednak posiadaniu prawa indywidu
alnego wszelkiego odmówić znaczenia1), a wtedy wpis daje jako taki 
uprawnionemu prawo bezwzględne i doskonałe. Jeżeli natomiast wpisany 
i niewpisany równe mają prawa, współuprawnienie to nasuwa znów cały 
szereg wątpliwych kwestyi. W edług zasad prawa indywidualnego strony 
nie mają wobec siebie żadnych praw, na zewnątrz jednak każda 
z nich jest równie uprawnioną. System ten może być przejęty do spe- 
cyalnej ochrony2), a w takim razie wpisany wolny jest od ciężaru do
wodu, zresztą jednak stoi na równi z niuwpisanym z tą faktyczną ró
żnicą, że niewpisany wobec trzecich ma dużo mniej wygodne stanowisko. 
Posiadanie w y ł ą c z n e  prawa indywidualnego przez jedną stronę 
może w tym systemie grać również rolę dopiero co omówioną; konie- 
cznem to jednak nie jest wcale. W przeciwnym systemie rozstrzyga pier
wszy wpis prowizorycznie, t. zn. wpisany może niewpisanetnu zabronić 
skutecznie używania znaku, a niewpisany musi dochodzić swego współ- 
uprawnienia w drodze osobnego sporu. Wyłączne posiadanie prawa indy
widualnego po stronie niewpisanego nie będzie tu z reguły żadnego 
miało znaczenia; możliwem jest jednak i przeciwne uregulowanie tej 
kwestyi. W obec trzecich niewpisany ma prawo indywidualne bez ogra
niczeń, a może także być w stosunku do nich posiadaczem i mieć 
ochronę; zresztą przypadek ten leży w całości poza ramami specyalnej 
ochrony.

Jeżeli obok pierwszego wpisu na rzecz uprawnionego istnieją 
wpisy dalsze, mamy trzy możliwości. Albo pierwszeństwo wpisu roz
strzyga prowizorycznie: wtedy może wprawdzie później wpisany być ró
wnouprawnionym według zasad prawa indywidualnego, ale dopuszczenia 
do znaku domagać się musi w drodze osobnego sporu. Posiadanie prawa

1) Tak bezwatpienia według prawa niemieckiego, a zauważyć należy, iż w przy
padku tekstu wyposażenie wpisu takim skutkiem jest ze wszech miar usprawiedliwione
i odpowiada tendencyi specyalnej ochrony.

!) Tak w pr. francuskiem: Kohler 1. c. s. 251.
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indywidualnego choćby nawet wyłączne nie da w tym systemie wpisa
nemu później z reguły żadnej obrony; da się jednak pomyśleć i inne 
unormowanie tego punktu, choć ani logika ani względy praktyczne za 
taka odmianą nie przemawiają. Druga możliwość jest ta, że wpis daje 
wpisanym formalne równouprawnienie, t. zn. proces znakowy nie da ża
dnego rezultatu, póki uprawniony osobną skargą wpisu późniejszego nie 
zwali1): w tym razie posiadanie prawa indywidualnego może mieć tak 
na zewnątrz, jak i w stosunku między wpisanymi samoistne znaczenie. 
Może wreszcie prawo pozytywne dozwolić na rozsądzenie przy procesie 
znakowym także kwestyi prawa indywidualnego: wtedy pierwszy wpi
sany zwycięży przeciwnika, jeżeli sam swe uprawnienie wykaże, a prze
ciwnik współuprawnienia wykazać nie zdoła. System ten, przyjęty przez 
prawo francuskie, procesualnie tylko różni się od systemu poprzedniego, 
więc i tu ochrona posiadania prawa indywidualnego między wpisanymi 
nie jest wykluczoną. Wobec trzecich wpisany później może być posia
daczem prawa indywidualnego, choć nie jest współuprawnionyin; może 
nadto w stosunku do trzecich mieć prawo skargi już na podstawie 
wpisu, chyba że prawo każdemu pozwoli zarzucić brak uprawnienia 
mimo wpisu, w którym to razie wpis daje tyl'*o korzyść procesową, bo 
przerzuca ciężar dowodu 2).

Jeżeli pierwszy wpis uzyskał nieuprawniony, ' - w stosunku 
do niewpisanych zapewnioną tę korzyść, że ciężar dowodu przenosi się 
na barki strony przeciwnej, choćby nawet prawo pozytywne każdemu 
pozwalało podnieść zarzut braku prawa u wpisanego (exco ex iure tertii). 
Może on jednak mieć i dalsze korzyści, jeżeli prawo pozytywne tylko 
tego upoważni do zarzutu, kto jest uprawniony według zasad prawa 
indywidualnego; wtedy ma wpisany już przez wpis wobec nieupra
wnionych prawo zakazu i skargi, i w stosunku do nich uchodzi za 
uprawnionego. Może wreszcie kwestya prawa indywidualnego być zu
pełnie wyłączoną z procesu znakowego tak, że wpisany nawet wobec 
uprawnionego zwycięży prowizorycznie, a uprawnionemu zostanie tylko 
droga skargi o wykreślenie. Wobec trzecich ma niewpisany uprawniony 
swe prawo indywidualne; co do posiadania zaś prawa indywidualnego 
nadmienić należy, iż niewpisany może być posiadaczem i to nawet po
siadaczem wyłącznym, choć zresztą pytanie, czy będzie miał ochronę

l) 1>r*y współuprawnieniu mamy wtedy równość materyalnę obok równości for
malnej; cf. § 18 ust. austr. z 6 stycznia 1890 L. 19 D. u p. i § 4. noweli.

") prawo francuskie, które wogóle znaczenie wpisu ogranicza. Niema w tem 
żadnego praktycznego niebezpieczeństwa tam, gdzie praktyka smiafo a pewnie operuje 
pojęciem indywidualnego prawa do znaku.
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possessoryjną i w jakiej formie, rozmaicie może być rozstrzygnięte. J e 
żeli obok wpisu pierwotnego istnieją wpisy późniejsze, przypadek przed
stawia się zupełnie podobnie do tego. który dopiero co omówiono, kiedy 
istnieje więcej wpisów, a pierwszy na rzecz uprawnionego.

Jeżeli wreszcie mamy kilka wpisów z równem pierwszeństwem, 
proces znakowy żadnego oczywiście między wpisanymi nie da rezultatu. 
Sprawa między nimi rozstrzygniętą być może tylko według zasad prawa 
indywidualnego, lub ewentualnie na podstawie stanu posiadania; w sto
sunku do trzecich każdy wpisany ma jednak wszystkie korzyści, we
dług danego systemu z pierwszym wpisem zwiazane.

Dotąd materyał. Jeżeli na tej podstawie spróbujemy ujaó skutki 
prawne wpisu w jedną formułę, dojdziemy do rezultatu, że z jednej 
strony ma on znaczenie dla prawa procesowego, bo przerzuca ciężar 
dowodu na przeciwnika i stwarza w ten sposób domniemanie uprawnie
nia na korzyść wpisanego, że jest z drugiej strony dla prawa materyal- 
nego kwalifikowanym sposobem nabycia posiadania indywidualnego pra
wa do znaku *). Pomijając skutek pierwszy, który nas tu nie interesuje, 
skonstatować należy, że wpis (nawet pierwszy) nie daje jako taki 
prawa, a daje tylko posiadanie chronione, przy którem bliższe szcze
góły ochrony zależą od prawa pozytywnego 2). Prawo pozyt. może wpis 
uważać tylko ł. ’«n z sposobów nabycia posiadania, t. zn. uznać możność 
nabycia posiadania bez wpisu; wpis wówczas ułatwia tylko zawładnięcie 
znakiem i dowód zawładnięcia i nadaje mu od razu doniosłość bezwzględną, 
bo stanowi wzięcie w posiadanie wobec nioposiadających i rozpoczyna współ
posiadanie w stosunku do posiadającego. Zresztą jednak stoi wpis w tym 
przypadku z innymi sposobami nabycia posiadania zupełnie na równi 
i to nawet w razie, gdyby rozpoczynał posiadanie wyłączne t. zn. przeciw 
uprawnionemu i poprzedniemu posiadaczowi3), bo prawo pozyt. może

') Wprawdzie wolność od ciężaru dowodu uważa nauka za jeden z skutków 
posiadania (zob. np. Kindel s. 68 n.) tak, że obie nasze kategorye tworzyłyby właściwie 
jedną. Odróżniamy jednak te dwie strony z tego powodu, że o ochronie ściśle posses- 
soryjnej niema mowy, skoro wpis wywołuje, tylko skutki procesowe i nic nie daje 
prócz ułatwienia dowodu. Zob. wyżej str. 400 n.

'-) Tak już Burckhard 1. c. s. 114, a zwłaszcza Zoll jun.: Privatr. Studien aus 
d. Patentrechte (S. A. auś dem XXI. B. Ztschr. Griinh.), do którego poglądu wrócimy 
przy posiadaniu prawa z patentu. Por. także Bekker Reform s. 277 n., 354; inaczej 
Kanda s 620, 662. Cechy charakterystyczne tej ochrony poznamy przy nauce o ochro
nie posiadania praw.

8) Tak według syst. niemieckiego. Zaniechanie protestu z strony dawniejszego 
posiadacza pociąga za sobą utratę posiadania i stoi z naturalnego p. widzenia zupełnie 
na równi z przypadkiem, gdy ktoś niewpisany zakaże wpisanemu używania znaku, 
a wpisany go posłucha.
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uznać także nabycie posiadania wyłącznego bez wpisu. Istotę posiadania 
stanowi w tych wszystkich przypadkach faktyczne wykonanie indywi
dualnego prawa do znaku. Od chwili wpisu nieużywanie znaku przez 
trzecich liczy się na korzyść wpisanego, a używanie stanowi naruszenie 
posiadania. Rodzaj ochrony na treść posiadania nie wpływa. Może kwestya 
uprawnienia być połączona z kwestya posiadania, jeżeli prawo pozytywne 
dopuści uprawnionego w procesie znakowym lub possessoryjnym do do
wodu prawa; może jednak istnieć i czysta ochrona possessoryjna tak, że 
nawet uprawniony musi posiadaczowi na razie ustąpić, jeżeli nie jest współ
posiadaczem. Z reguły jednak prawo pozyt. odmówi ochrony posiadaniu 
nabytemu w inny sposób, t. zn. wpis postawi za warunek nabycia po
siadania chronionego ł), a w tym razie może znów połączyć possessorium 
z petitorium, lub ochronę possessoryjną w całej przeprowadzić czystości. 
Może dalej pozytywnie wpis dawać zawsze posiadanie wyłączne tak, że 
z wpisem późniejszym łączy się utrata posiadania z wpisu wcześniej
szego 2), może być jednak dopuszczone bez zastrzeżeń współposiadanie. 
Wszystkie te możliwości mieszczą się atoli w granicach posiadania 
prawa indywidualnego w jego naturalnem znaczeniu, które jest tylko 
jednem wcieleniem idei faktycznego wykonania, uzmysłowionej najpierw 
w posiadaniu rzeczy.

Posiadanie prawa z wynalazku oraz prawa z patentu nie wy
maga wobec wywodów o prawie znaku bliższego rozbioru. Ograniczymy 
się przeto do zaznaczenia w krótkości naszego stanowiska wobec cyto
wanej już pracy Zolla jun. Zoll wychodzi z założenia, że ochrona wy
nalazku możliwa jest dopiero od chwili opatentowania (s. 19). Prawo 
z patentu to prawo bezwzględne (s. 22), zbliżone do własności, polega
jące na tem, że uprawniony ma władzę nad opatentowanym wynalazkiem,, 
t. zn. może go wykonywać, może patent sprzedać i obciążyć oraz wy
kluczyć innych od eksploatacyi wynalazku (s. 2t). Udzielenie patentu 
niezawsze jednak uzasadnia prawo z patentu (s. 20), daje tylko zgła
szającemu się faktyczną władzę (Macht) do wyłącznej eksploatacyi wy
nalazku i wykluczenia od niej innych, póki ktoś nieważności patentu- 
nie wykaże (s. 21). Ta władza faktyczna to posiadanie patentu, którego- 
eorpus leży w tem, co daje i utrzymuje wyłączne władztwo nad pa-

■l) I tu jednak można zd. n. posiadać prawo do znaku jako obligacyę i to na
wet przeciw wpisanemu; tylko nabycie bezwzględne (zawłaszczenie znaku) w inny- 
sposób dokonane nie daje ochrony.

2) W tym razie nastąpić może wpis późniejszy w takich tylko warunkach, które 
z naturalnego p. widzenia pociągnąć mogą za sobą utratę posiadania dawniejszego. 
W przeciwnym razie wpisany dawniej nie przestaje być posiadaczem i proces znakowy- 
przeciw niemu nie odniesie skutku; zob np. s. 453 uw. 3.
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tentowanym wynalazkiem t. zn. w wpisie oraz w tem, że ktoś do re~ 
jestru patentowego jest wpisany (s. 45); inne posiadanie patentu nie da 
się pomyśleć (s. 48). Proces patentowy austr.. oparty na ustawie z 15- 
sierpnia 1852 L. 184 D. u. p. jest procesem possessoryjnym, mimo iż 
w nim występują także zarzuty petytoryjne (s. 61 n.). De lege ferenda 
wskazanera jest zupełne oddzielenie petitorium od possessorium (s. 72) 
z zastrzeżeniem jednak, że proces possess. nie może odnieść skutku 
przeciw temu, za kim przemawia dłuższe zarobkowe wykonywanie wy
nalazku (s. 75). Procesowi possess. podlegać winno każde naruszenie 
sfery posiadania patentu (s. 80). Zgadzając się w zupełności z zasadni
czym poglądem autora musimy jednak wywody jego w niektórych pun
ktach zakwestyonować, względnie uzupełnić.

Stojąc na gruncie prawa pozytywnego pomija Zoll zupełnie nie
mal okoliczność, że prawo do wyłącznej ek>ploatacyi swego wynalazku 
istnieć może i bez patentu; nie wdaje się bowiem bynajmniej w roz
biór tego prawa, a w niektórych ustępach możność jego zupełnie sta
nowczo wykluczać się zdaje 1). Prawo to jednak istnieje i objawia się 
w tem, że wynalazca może każdemu odebrać patent na s wó j  wyna
lazek, a tem bardziej zabronić mu eksploatacyi s w e g o  wynalazku2). 
Uzyskanie patentu ma dla wynalazcy niewątpliwie bardzo wielkie znacze
nie, bo przez to zyskuje on korzystną rolę w ewentualnym procesie, a nadto 
ma od tej chwili prawo zakazu także i przeciw temu, kto samoistnie 
doszedł do tego samego wynalazku, a przeciw komu na podstawie swego 
prawa chroniącego tylko jego własną twórczość, nie mógłby wystąpić3)̂

*) str. 19 „Voraussetzung des Schutzes ist... die Fixirung der Erfindung in ei- 
ner Beschreibung**. Czyż praktyczne zastosowanie wynalazku, którego doniosłość sam 
Zoll s. 75 uznaje, nie czyni go czemś więcej niż „lotną myślą?;c Zapewne o prawie 
z patentu bez patentu mówić nie można, ale prawo z patentu jest tylko jedną formą 
prawa z wynalazku.

2) Jest to zwyczajny argument a maiori, dotąd, o ile nam wiadomo, w literatu
rze nie uwzględniony. Praktycznie jednak prawo to (bez patentu) szczupły ma zakres, 
bo trudno odeprzeć zarzut przeciwnika, że wynalazek jest jego samoistnym tworem.

8) Prawo tworzy tu fikcyę przypuszczczając, że wynalazek opatentowany znany 
jest ogółowi jako „własność" tego, kto uzyskał patent. Dlatego też i poprzedni wyna
lazca, który nie ma patentu, traci od tej chwili prawa wobec trzecich, bo dowód, że 
trzeci z j e g o  wynalazku korzysta, jest prawie że niemożliwy. Wyjątek mógłby za
chodzić przy patencie tajnym, a w tym razie nie wahamy się przyznać wynalazcy nie- 
patentowanemu ochrony wobec trzecich. Uzasadnienie tej tikcyi leży w tem, że dziś 
specyalista zna lub znać powinien stan techniki, a z drugiej strony wynalazek świeży, 
nie dokonany przez tego, kto go stosuje, jest „rzeczą cudzą4*. Dlatego publikacya wy
nalazku stoi z naturalnego p. widzenia na równi z patentem (arg. § 8 i § 28 austr. 
ust. z 11 stycznia 1897 L. 30 D. u. p.).
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Prawo z wynalazku nie traci jednak przez to samodzielnego bytu, 
a obok niego pojawić się może i jego faktyczne odbicie, t. j. posiadanie 
prawa z wynalazku bez patentu, mające tę samą naturę, co posiadanie 
monopolu. Z naturalnego p. widzenia można wynalazek przywłaszczyć so
bie faktycznie, jeżeli nastąpi fakt pozwalający liczyć od pewnej chwili 
abstencyę otoczenia na rzecz pewnej osoby, n. p. odpowiednie ogło
szenie w gazetach; wtedy mamy faktyczne wykonanie prawa z wy
nalazku. Posiadanie to nie sięga z reguły do posiadaczy dawniejszych,
0 ile w stosunku do nich nie zostało specyalnie nabyte (n. p przez zakaz), 
ale istnieć może bez patentu tak, że od pewnej chwili zastosowanie danego 
wynalazku przez kogo innego stanowi objektywnie naruszenie istniejącego 
stanu posiadania, choćby nawet ten inny uzyskał patent. Może ono z natu
ralnego punktu widzenia powstać nawet przez zastosowanie (choćby cu
dzego) wynalazku1), który nie stanowi jeszcze de facto przedmiotu uży
wania publicznego2); takie wzięcie w posiadanie nie ma jednak tej 
doniosłości bezwzględnej, co w razie ogłoszenia, bo tu tylko zastosowa
nie wynalazku p o s i a d a c z a  stanowi objektywnie naruszenie jego po
siadania, a okoliczność ta redukuje do minimum znaczenie ewentualnej 
ochrony possessoryjnej w tym przypadku

Mówiąc dotąd o prawie z wynalazku i posiadaniu tego prawa 
przypuszczaliśmy, iż to prawo jest w całej rozciągłości za prawo 
uznane. Wprowadzając jednak ochronę patentową może prawo pozy
tywne rozmiar prawa z wynalazku ograniczyć i nie uznać go poza 
środkami ochrony patentowej. Wynalazca bez patentu może n. p. nie 
mieć skargi przeciw trzecim o zaniechanie używania, skoro prawo 
pozytywne przyzna mu wyraźnie tylko skargę o unieważnienie przeciw 
temu. kto uzyskał patent; i przyznać należy, że tego rodzaju interpre- 
tacya jest w razach wątpliwych wskazana, bo prawo wynalazcy to 
instytucya świeża, która w przepisach o ochronie patentu pierwszy raz 
zyskała uznanie państwa3). Wtedy ograniczoną będzie odpowiednio
1 ochrona posiadania prawa z wynalazku, bo tylko przez uzyskanie 
patentu będzie można nabyć to posiadanie w sposób bezwzględny, t. zn. 
w tym tylko razie posiadanie będzie miało bezwzględną ochronę. Stano
wiąc taką regułę nie przekroczy jednak prawo pozytywne swego zakresu 
działania, bo uzyskanie patentu stanowi niewątpliwie z naturalnego p.

*) Cf. §§ 5. i 29. austr. ust. z 11 stycznia 1897 L. 30 D. u. p.
2) Cf. trafne wywody Zolla s. 73 n.
3) Inaczej przy wpisie jako warunku nabycia praw rzeczowych; tu trzeba wy

raźnego przepisu, źe prawa rzeczowego inaczej nabyć nie można, bo prawo bez wpisu 
■było poprzednio uznane.
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widzenia początek posiadania prawa z wynalazku i stoi np. z ogłoszeniem 
w gazetach co najmniej na równi. W tym punkcie Zoll ma bezwarun
kowo racyę1); niesłusznie jednak uważa to nabycie za jedynie możliwy 
sposób nabycia. Owszem, z naturalnego punktu widzenia posiadanie 
można nabyć np. także przez obwiezienie wynalazku po świecie, a w szczu
plejszym zakresie nawet przez zastosowanie praktyczne wynalazku2), 
nie mówiąc już o tem, że da się pomyśleć obligacya tej samej treści 
i że posiadanie tej obligacyi można nabyć n a  p o d s t a w i e  p r a w a  
c y w i l n e g o  nawet przeciw temu, kto uzyskał patent3). Już prawo 
pozytywne uznaje to chroniąc z' jednej strony używacza uprzedniego4), 
a z drugiej strony odbierając moc patentowi, skoro wynalazek był opu-

*) Zarzuty przeciw temu podniesione nie wytrzymują krytyki. Z zarzutów Randy 
s. 620 uw. 1 c. pozór słuszności ma za sobą tylko uwaga, że wpis daje p r a w n ą  
władzę do wykonania prawa z wynalazku, bo f a k t y c z n ą  władzę wynalazca ma bez 
tego. Ale tu wogóle nie idzie o zrobienie użytku z wynalazku, tylko o wykluczenie innych 
(choć, jak wyżej powiedziano, w zastosowaniu wynalazku może leżeć wykluczenie innych od 
niego), a z drugiej strony posiadanie rzeczy chronione daje także zawsze władzę prawną. 
Schanze (Patentbes. u. Erfindungsbes. w Jur. BI. z r. 1896 Nr. 4 nast.) zarzuca, że 
posiadanie patentu nie jest możliwe, bo przedawnienie skargi o unieważnienie nie jest 
zasiedzeniem, o nadto kontrast między prawem a posiadaniem jest tu inny, niż przy 
posiadaniu rzeczy, bo odnosi się nie do skutków, lecz do siły żywotnej i czasu trwa
nia. Pierwszy punkt, gdyby nawet był prawdziwy, nie dowodzi niczego, bo zasiedzenie 
to nie kryteryum posiadania; zarzut drugi jest frazesem, bo mniejsza intensywność 
skutków to właśnie mniejsza siła żywotna. Bfedny zupełnie jest wywód Sch., że przy 
„sachliche Vorprufung o posiadaniu nie może być mowy; pocóż w takim razie skarga 
petytoryjna o unieważnienie? Por. także Kohler w Arch. f. c Pr. t. 87 s. 245.

2) Zoll s. 44 n. sądzi przeciwnie, argumentując, że z jednej strony prawo pa
tentu nie jest prawem bezwzględnego zakazu, a z drugiej strony „wykonanie1* wyna
lazku nie zawiera w sobie elementu wyłączności. Co do tego ostatniego punktu zau
ważyć należy, że w dzisiejszym stanie techniki wynalazek stosowany przez innego, co 
do którego nie jestem pewny, że przeszedł in publicum, stanowi dla mnie „rzecz 
cudza", podobnie jak grunt znajdujący się w cudzem posiadaniu tak, że z tego punktu 
widzenia zastosowanie wynalazku stoi istotnie na równi z aprehenzyą. bo późniejsze 
poprawne zachowanie się otoczenia tu i tam uważać można za faktyczne posłuchanie 
zakazu. Co do pierwszego punktu zaś według p o z y t y w n e g o  prawa austr. § 818 ii. ć. 
niezawodnie nie stosuje się do prawa z wynalazku jako prawa bezwzględnego, bo wa
runkiem nabycia posiadania tego prawa jest według ustawy patent; z naturalnego je
dnak p. widzenia zakaz nawet przy. Verbotsrechte nie jest potrzebny do nabycia po
siadania. Prawda, że przed nadaniem patentu o posiadaniu patentu mówić nie można; 
ale prawa z patentu nie można zrozumieć należycie, odrywając je od prawa z wynala
zku: zob. przeciw temu Schanze 1. c. i orzeczenie Trybunału niem. (uw. 31).

8) Pomyślmy, że wynalazca zakazał posiadaczowi patentu stosowania wynalazku 
grożąc mu procesem, a posiadacz patentu zakazu posłuchał.

4) Sfera używania dobra publicznego i używania wynalazku (Zoll s. 74) nie 
jest tu oddzielona: sądzimy jednak, że w każdej chwili można odróżnić to, co w da-
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blikowany '), lub skoro ten, kto uzyskał patent, treść zgłoszenia zaezer- 
pnał od innego. Tu przecież nie można widzieć nie innego, jak  tylko ogra
niczoną ochronę possessoryjną, skoro zważymy, że uży wacz uprzedni może 
nie być wynalazcą, a oddzielenie tej ochrony od ochrony patentowej, 
t. zn. wykluczenie tego rodzaju zarzutów w sporze o wdzierstwo to 
■tylko specyalne ukształtowanie prawa procesowego3), nie zmieniające 
materyalnej ich natury.

Posiadanie patentu polega tylko w tem, że nikt dotyczącego wy
nalazku nie eksploatuje, i że wobec uzyskania patentu to zachowanie 
się trzecich liczy się jako wykonanie prawa z wynalazku na rzecz po
siadacza patentu. Zachodzi tu więc zupełna zgodność z posiadaniem 
rzeczy, ale tylko przy naszej konstrukcyi dostrzedz ją można. Nie 
zdaje nam się natomiast, by przy konstrukcyi Zolla o takiej zgo
dności można mówić, bo „dobro niemateryalneK przy patencie jest prze
cież czemś innem, niż rzecz przy własności (czego zresztą Zoll nie za
poznaje). Jeżeli się przeto mówi o „władzy nad wynalazkiem11 w tem 
znaczeniu, jak  o władzy nad rzeczą, to jest tylko figura retoryczna. 
!Nie kwestyonujemy bynajmniej wartości w y r a ż e n i a ;  owszem plastyka 
i zawdzięczająca jej powstanie kategorya przedmiotu prawa jest bez
sprzecznie ułatwieniem terminologicznem. Właściwą treść tego wyra
żenia stanowi jednak tylko bezwzględny zakaz stosowania wynalazku 
podobnie jak  przy własności bezwzględny zakaz mieszania się do rze
czy. Tu rzecz istnieje, choć treścią prawa jest nie władza nad nią, lecz 
władza nad otoczeniem; tam można powiedzieć tylko, że wynalazku 
dokonano i że go opisano. Jeżeli się owo wyrażenie bierze na seryo, to 
konsekwencyą będzie zdanie, że wpis stwierdza faktycznie i daje na 
przyszłość możność wyłącznego wykonywania wynalazku (Zoll s. 45), 
a zasada ta, niewystarczająca już przy nabyciu posiadania rzeczy, tu 
tem więcej nie dopisuje, bo eksploatacya wynalazku to całkiem co in-

nym przemyśle stanowi w opinii ogółu własność publiczną, od innowacyi. Tylko przy 
tej drugiej kategoryi można dopuścić posiadanie prawa z wynalazku (arcere); przy 
pierwszej istnieje w razie błędu opinii tylko „posiadanie wolności", odpowiadające po
siadaniu iuris in re aliena.

*) Czy wynalazek nie może być opatentowany mimo opisu w „ogłoszonych dru- 
kach“, jeżeli wynalazca np. w tydzień po ogłoszeniu prosi o patent? Według austr. 
ust. patent, zd. n. stanowczo nie (arg. § 3 ust. 2); wobec tego kwestya ochrony prawa 
z wynalazku nabiera w tym razie ogromnej doniosłości praktycznej. Wyobraźmy 
sobie, że A (bez majątku) ukradł wynalazcy gotowy opis i ogłosił, a inni na tym wy
nalazku robią miliony.

2) Regułą jest oddzielenie petitorium i possessorium. Tu może mieć miejsce tri- 
chotomia, jeżeli kwestye dotyczące posiadania bez patentu zostaną z summariissimum 
wyłączone.
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nego mź eksploatacya rzeczy1). Patent jako początek posiadania jest 
tylko okolicznością pozwalajacą uważać stan późniejszy za wykonanie 
prawa z wynalazku na rzecz tego, kto patent uzyskał. W  szczegóły 
pozytywne co do nabycia i utraty oraz co do ochrony wdawać się nie 
możemy; zwrócimy tylko uwagę, że i tu możliwe jest nabycie posia
dania bez woli nabywającego, jeżeli ktoś inny — może nawet bez zle
cenia — uzyska dla niego patent.

Tak według naszego zdania wygląda konstrukcya posiadania prawa 
z wynalazku, którego typ powtarza się przy innych prawach chroniących 
twórczość. Zastosowanie naszego poglądu do innych przypadków nie 
nastręcza trudności; dla dokładności tylko przeprowadzimy próbę na 
prawie autorskiem. Według ogólnie przyjętych zasad prawo to chroni 
utwór, nie pomysł do utw oru2). Teorya ta w tej generalizacyi wydaje 
nam się niedokładną, bo nietrudno pomyśleć przypadek, gdzie np. tylko 
spożytkowanie sytuacyi wymyślonej przez innego zapewnia dziełu sukces 
sceniczny i t. p. W wywodach naszych jednak trzymać się będziemy 
dla uproszczenia tego rozmiaru, w jakim prawo autorskie powszechnie 
jest uznane, zwłaszcza, iż ewentualne rozszerzenie zakresu nie zmieni
łoby konstrukcyi. Prawo autorskie w ścisłem słowa tego znaczeniu ró
żni się od prawa indywidualnego autora8) i polega na bezwzględnym 
zakazie eksploatacyi — w najszerszem słowa tego znaczeniu — cudzego 
utworu. Prawo to ma więc niewątpliwie strukturę monopolu4), choć 
filozoficzna i ekonomiczna jego podstawa jest całkiem in n a5]; wyko
nanie jego polega w tem, że nikt dzieła nie eksploatuje, choćby autor 
sam również z niego nie ciągnął korzyści6). Posiadanie tego prawa

') Prawda, że termin wykonania i tu na pozór zakryje różnicę.
а) Gierke 1. c. s. 771; Anatole France w Vie litteraire t. 4. s. 156 n.
3) Prawo indywidualne autora może jednak także być „przedmiotem14 posiadania;

w szczególności ten, kto ma bezprawnie cudzy manuskrypt w ręku i sprzedaje go nakładcy 
jako swój posiada prawo żądania, by rjegou dzieło nie doznało zmian. Nie umiem 
sobie jednak pomyśleć posiadania w kierunku decydowania o publikacyi, bo tu każdy, 
kto choćby tylko p o s i a d a  inne prawa z autorstwem związane, już jako podmiot, 
jako osoba jest uprawni onym,  nie posiadaczem; ta wolność dyspozycyi jest każdemu 
wrodzoną. O ileby się jednak nie podzielało tego zdania, posiadanie prawa tej dyspo
zycyi oceniać należy według zasad podanych w tekście co do posiadania prawa au
torskiego, które zresztą nie różnią się bynajmniej od zasad posiadania praw indywi
dualnych.

, 4) Gierke s. 757.
б) Gierke s. 758.
6) Prawo to istnieje już od chwili skończenia dzieła, więc nawet przed publi-

kacyą. Jeżeli, więc ktoś ogłasza manuskrypt bez zezwolenia autora, choć pod jego na
zwiskiem, i ciągnie stąd zyski, mamy równocześnie naruszenie prawa indywidualnego
i praw#, autorskiego.
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schodzi się z jego faktycznem wykonaniem, i rozpoczyna się, skoro zaj
dzie fakt wyrażający pewien związek między osobą a dziełem i po- 
zwalajacy uważać nieeksploatowanie trzecich za poprawne zachowanie 
się w obeu tej osoby. Jaki ma być ten fakt, to zależy w pierwszym 
rzędzie od prawa pozytywnego. Nadaje się do tego każda dyspozycya 
produktem, bo choć przy tem nie występuje treść prawa t. zn. zakaz, 
to jednak według współczesnych pojęć utwór nie m ój1) jest dla mnie 
„rzeczą cudza“, więc negatywne zachowanie się otoczenia uważać można 
od tej chwili za wykonanie obowiązku odpowiadającego prawu autorskiemu. 
Istnieje w tym względzie znowu zupełna analogia z posiadaniem rzeczy, 
w zawładnięciu zakaz się nie przejawia, ale rzecz od tej chwili jest dla oto
czenia de facto cudzą, a ponieważ cudzych rzeczy wogóle naruszać nie 
wolno, więc nienaruszanie z strony trzecich przedstawia się jako speł
nienie tego ogólnego obowiązku na rzecz posiadacza2). Ale i bez tego 
można stać się posiadaczem, choć się z prawa nie zrobi użytku. Idzie 
tylko o etykietę, i z tego względu typowym jest przypadek, kiedy ktoś 
zgłosi się do rejestru autorów (mającego w tym punkcie zupełnie takie 
znaczenie, jak rejestr patentowy) jako autor dzieła wydanego bezimiennie, 
którego autorem nie jest 3).

Nie wdajemy się tu w kwestyę współposiadania; nie dotykamy 
również stosunku posiadacza do autora i do posiadaczy poprzednich. 
Wywody nasze o prawie z wynalazku mają i tu zastosowanie, zau
ważymy tylko, że przy prawie autorskiem nie tak łatwo pomyśleć przy
padek, gdzieby to samo dzieło (nie ta sama myśl) powstała samodzielnie 
w dwóch mózgach. Skutkiem tego ochrona prawa autorskiego ma w re
zultacie bezwzględny charakter w wyższym stopniu, niż przy wynalazku, 
bo przypadki kolizyi są zupełnie wyjątkowe. Gzy ochrona possesso-

1) Nie stanowiący dobra publicznego; granicę łatwo pociągnąć w praktyce i to 
nie tylko objektywnie, ale nawet stojąc na subjektywnem stanowisku otoczenia. Że po
myłka w tym ostatnim kierunku jest możliwa, to może wpłynąć tylko na odpowiedzial
ność tego, kto błądzi.

2) Wynika stąd,, że przy każdem prawie, którego istotę stanowi zakaz bezwzglę
dny, można nabyć posiadanie bezwzględnie przez czynność pozytywną mającą znaczenie 
etykiety: tak już przy służebnościach gruntowych, tak samo przy prawach indywidu
alnych i prawach dóbr niemateryalnych. Wszędzie w tych przypadkach możliwe jest 
także posiadanie względne, t. zn. posiadanie prawa obligatoryjnego tej samej treści.

3) § 3 austr. rozp. min. spraw, z 29 grudnia 1895 L. 198 D. u. p. Wprawdzie 
według ustawy (§ 11) prawa autorskiego i w tym razie przestrzegać ma wydawca 
względnie nakładca, ale jeżeli pomyślimy, że osoba zgłaszająca się, a nie będąca au
torem, czyni to w porozumieniu z wydawcą, będzie ona niewątpliwie aż do przeći w- 
dowodu uchodziła za autora, a z naturalnego p. widzenia samo zgłoszenie się może 
dać tę prerogatywę.
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ryjna egzystuje wogóle, czy dalej ma charakter ściśle possessoryjny, 
czy owszem redukuje się do domniemania na korzyść posiadacza1), to 
wszystko rozstrzyga prawo pozytywne.

Obok przedstawionego dotąd prawa wynalazcy i autora istnieć 
mogą i inne prawa, których przedmiotem jest „dobro niemateryalne", 
których stosunek do prawa zasadniczego odpowiada stosunkowi iura in 
re do własności2). Rozbiór ich szczegółowy zadaleko by nas zaprowa
dził; nie ulega jednak wątpliwości, że pojęcie posiadania i do nich da 
się zastosować, a linie zasadnicze naszej konstrukcyi posiadania i tam 
się powtórzą.

Wspomnieć wreszcie należy o prawie spadkowem. Podmiotowe 
prawo spadkowe da się pomyśleć tylko jako prawo indywidualne dru
giej grupy, przysługujące pewnej konkretnej osobie, różniące się od in
nych praw tej grupy tem tylko, że współuprawnienie jest tu stosunkowo 
rzadszym objawem. Że dziedzic ma właśnie przez to, iż jest dziedzicem, 
cały szereg praw majątkowych, to prawda, ale to nie jest treścią jego 
prawa spadkow ego . Choć her. petitio dąży do zrealizowania tych wszyst
kich praw, to przecież w tej funkcyi jest ona tylko zbiorem całego 
szeregu skarg odpowiadających poszczególnym prawom. Dlatego też 
moźnaby myśleć, źe przymiot dziedzica (t. zn. np. powołanie w ważnym 
testamencie) to wogóle nie prawo podmiotowe, lecz tylko warunek, od 
którego zależy sukcesya t. zn. powstanie w osobie dziedzica całego sze
regu praw poszczególnych. Sądzimy jednak, źe ten pogląd — wygło
szony już jak  wiadomo w nauce—:jest zbyt radykalny. I  w her. pet. 
natura prejudycyalna także jeszcze istoty prawa nie wyczerpuje: idzie 
nie tylko o uznanie powoda za dziedzica, lecz także o odsądzenie prze
ciwnika od tego miana. Prawo to, o ile je przyjmiemy, może być po- 
siadanem, a posiadanie stosuje się do typu posiadania praw tej grupy.

III. Przegląd ten, który był z zamiarem sumarycznie traktowany 
i przy którym szło nam tylko o fundamenta i ogólny plan konstrukcyi, 
daje nam podstawę do twierdzenia, źe posiadanie jest zjawiskiem bar
dzo ogólnem. Wspomnieć nam teraz należy w krótkości, czy ochrona 
posiadania praw jest potrzebna i jaki zd. n. charakter odpowiada isto
cie tego posiadania. Badanie to ograniczamy tu do posiadania praw nie 
związanych z dzierżeniem rzeczy, których ochronę osobno omówimy.

Wykazaliśmy już przy ochronie posiadania rzeczy, że possessoryjną 
w ścisłem słowa znaczeniu jest tylko ochrona, której ostrze zwraca się 
także przeciw prawu; zastrzegliśmy tam jednak, że stan posiadania

*) Tak § 10 ust. austr. 
’) Zob. Zoll 8. 28 n.

10
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i bez takiej ochrony nie jest pozbawiony doniosłości* owszem ma ogro
mne znaczenie praktyczne, bo ułatwia dochodzenie prawa przez prze
rzucenie ciężaru dowodu. Ochrona posiadania rzeczy związana jest histo
rycznie z pokojem i zakazem samowoli i przez to nadaje się na ochronę 
ściśle possessoryjną, bo samowola uprawnionego samowolą być nie prze
staje. Prawo pozytywne może jednak zerwać z tradycyą i zrobić z po
siadania tylko „twierdzę" własności, która — de iure przynajmniej' — 
nigdy przeciw właścicielowi służyć nie może, a to przez dbpuszczenie 
esco dominiiŁ). Otóż przy służebnościach gruntowych niezawodnie rzecz 
ma się tak samo, jak  przy własności. Akt samowoli, choćby odpowiadał 
prawu podmiotowemu, narusza przecież pokój publiczny, a utrzymanie 
pokoju to utrzymanie stanu posiadania; Dlatego też i to posiadanie jako 
element pokoju może doznawać ochrony j a k o  t a k i e .  Ochrona więc 
ściśle possessoryjną jest tu na miejscu8), a to samo da się powiedzieć
i o obligacyach, których treść odpowiada tym służebńościom. Refleksye te 
nie mają dla ustawodawcy znaczenia wiążącego; on może i tu chronić 
posiadanie tylko jako prawdopodobieństwo prawa, niemniej jednak 
ochrona ściśle possessoryjną odpowiada realnemu interesowi społeczne
mu 3). Inny jest zd. n. stan sprawy przy innych prawach. Przy obli
gacyi pozytywnej pokojowi publicznemu nie grozi nic, choć dłużnik fa
ktyczny nie płaci, a tak samo jest przy posiadaniu hipoteki i praw 
indywidualnych oraz praw dóbr niemateryalnych4). Tu nie można bro
nić stanu faktycznego wykonania w interesie publicznym; wprowadza
jąc więc ochronę ściśle possesBoryjną, innemi słowy wykluozając zarzut 
uprawnienia, sankcyonuje się zasadę, źe stan posiadania jako taki, sam 
w sobie, jest nienaruszalny. Zasada zaś ta zd. ii, krytyki nie wytrzymuje, 
bo powołanie się na to, że do pewnej chwili egzystowało faktyczne 
spełnianie obowiązków, nie zdoła uzasadnić wymuszania tych obowią
zków, choćby nie było prawa. Zd. n. przeto ochrona possessoryjną s. 
str. nie da się w tych przypadkach uzasadnić, bo żadnego rzeczywi

*) Kwestye ściśle procesowe, w szczególności przyspieszanie i uproszczenie .po
stępowania, tu nas nie interesują, choć twierdza przeż to1 niezawodnie nabiera siły,
i choć dopuszczenie zarzutów petytoryjhych z reguły opaźnia bieg postępowania.

3.) Kod. niem. chroni tylko posiadanie służebności gruntowych wpisanych do 
ksiąg gruntowych i ograniczonych służebności osobistych (§§ 1029, 1090). Por. do tego 
Bekker w Jb. f. Dogm. t. 34 s. 24 n.

s) Że do strzeżenia tego interesu proces cywilny zd. n. się nie nadaje, wspo
mniano już wyżej str. 400 n.

4) Innemi słowy pokój ten zaburzony być może tylko co do dóbr materyalnych
1 tylko przez działanie; do sfery dóbr niemateryalnych pojęcie pokoju jeszcze nie ma 
zastosowania.
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stego interesu nie zaspakaja, a wprowadzenie jej to niewolnicze stoso
wanie zasady gdzieindziej usprawiedliwionej w warunkach, w których 
nie ma raeyi bytu. Jeżeli prawo chce uprawnionemu ułatwić dowód
i przyspieszyć rozstrzygnienie, to w dążności tej nie powinno nigdy iść 
tak daleko, by chronić także nieuprawnionego przeciw uprawnionemu, 
skoro bez tego niezawodnie cel upragniony osiągnąć może. Tak n. p. 
przy patencie. Grdyby nawet uzyskanie patentu było nieodzownym wa
runkiem ochrony, to trudno zaprawdę usprawiedliwić wykluczenie do
wodu prawa w sporze patentowym, skoro ochrona ta służyć ma prawu 
z wynalazku, a nie przeciw temu prawu. Nie zdaje nam się również, 
by względy praktyczne przemawiały za oddzieleniem possessorium od 
petitorium, jak  to sądzi Zoll1). Zgadzamy się w zupełności na- konie
czność wydobycia prawa prywatnego z obsłonek przepisów karnych, 
przyznajemy również, że dopuszczenie zarzutu petytoryjnego opóźni 
bieg procesu i w bardzo wielu przypadkach wyjdzie na na złe upra
wnionemu, jeżeli spotka przeciwnika chcącego odwlec rozstrzygnienie. 
Tymczasowe jednak środki jak  sekwestracya, zakaz i t. p. nadają się 
w zupełności do uchronienia uprawnionego od znaczniejszej szkody, 
a wprowadzając je  da się skarżącemu dostateczną gwarancyą, pozwa
nego zaś nie skrzywdzi się traktowaniem go na równi z nieuprawnio
nym nawet w tym razie, gdy ma za sobą prawo. Raz jeszcze powta
rzamy, że ochrona pOssess., która nie wyrosła z potrzeby utrzymania 
społecznego pokoju, ma racyę bytu tylko jako ochrona prawa, którego 
istnienia domniemywać się należy u  posiadacza. Zresztą nawet w pro
cesie patentowym, który ma czysto possessoryjny charakter, nie uniknie 
się potrzeby tymczasowych środków zabezpieczających s), a wobec tego 
wciągnięcie t. zw. pytań wstępnych do tego procesu uważamy za wła
ściwe i z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia3).

Należy jeszcze co do ochrony posiadania obligacyi powtórzyć, 
że ona nie może sięgać dalej niż ochrona prawa, t. zn. skarga posses
soryjna da się pomyśleć tylko przeciw faktycznemu dłużnikowi. W  li
teraturze zbyt często spotykamy twierdzenie, że posiadanie obligacyi 
może być naruszone także przez osobę stojącą poza węzłem obligato- 
ryjnym, i to nietylko tam, gdzie dłużnik jest dzierżycielem rzeczy, 
gdzie więc, jak  zobaczymy, obok posiadania prawa da się pomyśleć 
posiadanie rzeczy i gdzie ów błąd popełnia się pod wpływem tendencyi

•) 1. e. s. 72.
2) Zob. np. §§ 95, 105 i 108 austr. ust. pat.
a) Tak §§■ 107 i 108 austr. ust. pat. Oczywiście nie wyklucza to bynajmniej 

rozdziału kompetencyi.
10*
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do zapewnienia n. p. dzierżawcy bezwzględnej ochrony possessoryjnej, 
ale także w innych przypadkach n. p. przy ciężarach rzeczowych1). 
Randa uznaje w zasadzie związek między prawem a jego faktycznem 
wykonaniem t. j. posiadaniem2), tu jednak zapomina o nim zupełnie, 
a na uzasadnienie przytacza tylko, że posiadanie jest zawsze absolutne, 
bo i posiadanie prawa doznaje ochrony przeciw każdemu 8). Pet. principii 
leży jak  na dłoni. Nawet ustawa nie zdoła zmienić tego, co jest ko
niecznością logiczną. Gdyby przepis pozytywny dał w pewnych warun
kach ochronę „ posiadania “ obligacyi przeciw trzecim, to oczywiście 
wiąże, ale uznać trzeba, źe to jest prawo sui generis przeciw trzecim, któ
rzy w pewien sposób postąpią, nie ochrona possessoryjną. Obligacya 
tylko przez dłużnika może być naruszoną; chcąc dopatrzeć posiadania 
obligacyi w stosunku do trzecich, musiałoby się wykonstruować prawo 
rzeczowe, a choć takie pojmowanie stanowi niezawodnie np. przy dzie
sięcinie historyczną podstawę owej ochrony „possessoryjnej" przeciw 
trzecim, to jednak dziś próby takie muszą zd. n. źle wypaść.

§ 6. Dzierżenie rzeczy.

Przez dzierżenie rzeczy w znaczeniu technicznem rozumie się taki 
stosunek między osobą a rzeczą, przy którym dla osoby istnieje corpus 
posiadania, a osoba mimo tego wykluczona jest od ochrony possesso
ryjnej. Na pierwszy rzut oka rzecz należy do sfery faktycznego wpływu 
dzierżyciela, na jego bowiem korzyść istnieje de facto wykonanie własno
ści. Zachodzą jednak przy tem momenta, które pozwalają uważać tę 
rzecz za należącą do sfery wpływu innej osoby, a stanowisko dzierży
ciela — mimo najściślejszego związku między nim a rzeczą — za uzna
nie i wykonanie cudzego prawa. Na te momenta może położyć nacisk 
prawo pozytywne, a wtedy faktyczne wykonanie własności liczy się 
dla innego, nigdy dla dzierżyciela4). Stosunku dzierżenia dotykaliśmy 
już kilkakrotnie, teraz jednak dopiero, po przedstawieniu posiadania 
praw, do szczegółowego przystąpić możemy rozbioru.

ł) Trafnie Canstein w Griinh. Ztschr. t. 5 s. 741.
*) s. 620.
s) s. 114; cf. Kindel s. 414 uw. 14, który również oświadcza się za „Dinglieh- 

keit der Ausubung", ale ma przy tem na myśli tylko posiadanie rzeczy.
*) Ze stosunek podobny może istnieć i przy posiadaniu prawa, mieliśmy już 

także sposobność wspomnieć. O dzierżeniu jednak prawa nie zawsze można mówić, bo 
ten, kto np. precario łamie cudzy monopol, nie jest w takim stosunku do prawa, jak 
prekarysta rzeczy do rzeczy, a dzierży się rzecz, nie własność.
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Wspomnieliśmy już, że z naturalnego punktu widzenia można 
dzierżycielowi przyznać posiadanie, bo prima facie istnieje bądź co bądź 
na jego rzecz faktyczne wykonanie własności. Już jednak wtedy, gdy 
dzierżyciel uznaje nad sobą drugiego, można tego drugiego zrobić po
siadaczem w rozumieniu prawa pozytywnego, t. zn. dać mu ochronę 
possessoryjną, bo owo uznanie pozwala uważać dzierżyciela 'za szanu
jącego cudze prawo. Może wreszcie prawo pozytywne nie zadowolnić 
się samem tylko uznaniem z strony dzierżyciela, lecz wymagać, by to 
uznanie wiązało go prawnie; wówczas faktyczne wykonanie własności, 
liczy się na korzyść „pana posiadania11 (terminologia Iheringa) tylko 
wtedy, jeżeli dzierżyciela wobec pana posiadania obciąża obowiązek 
prawnie ugruntowany, a on ten obowiązek istotnie spełnia. Wiadomo 
nam również co do tego ostatniego przypadku, że obowiązek dzierży
ciela nie może zależeć od tego, czy pan posiadania jest w ł a ś c i c i e 
l e m ,  bo idzie tylko o kwestyą f a k t y c z n e g o  wykonania własności. 
Treść obowiązku musi jednak wyrażać uznanie, że rzecz należy de facto 
do sfery pana posiadania, bo ten obowiązek zastąpić ma u dzierżyciela 
realne spełnienie obowiązku odpowiadającego własności i być ekwiwa
lentem za to, iż w rzeczywistości dzierżyciel obcą rzeczą włada. Będzie 
to więc zakaz przekraczania pewnych granic przy używaniu rzeczy, 
oraz zobowiązanie do zwrotu rzeczy czy to na zawołanie, czy po upły
wie pewnego czasu, czy wreszcie pod pewnymi warunkamiŁ). Prawda, 
że skutkiem ochrony possessoryjnej obowiązek zwrotu ciąży także na

1) Tę objektywną teoryę przyjął kod. niem. przy posiadaniu pośredniem. Co do
kwalifikacyi obowiązku spór w literaturze: Wendt w A. f. c. Pr. t. 87 s. 62 n. inter
pretuje § 868 k. n. zgodnie z przedstawieniem tekstu, podczas gdy Gierke (Die Bedeut. 
d. Fahrnisbesitzes 1897 s. 7 uw. 15), Strohal (w Jb. f. Dogm. t. 38 s. 22 n.) i Ende- 
mann (Einfiihrung 1. c. s. 126) czynią rozmaite restrykcye. Różnica występuje pra
ktycznie w przypadku znalazcy. Wendt uważa tu gubiącego za posiadacza pośredniego, 
czemu inni autorowie przeczą; zob. co do tego przypadku str. 469 u w. 4. Zd. n. w sporze tym 
Wendt ma bezwarunkowo racyę. Przeciwnicy wprowadzają do interpretacyi momenta 
obce ustawie (np. Gierke „die anerkannte Position ais Besitzherr“), a ich restrykcye 
częścią nie wykluczają wniosków Wendta, częścią doprowadzają ich do sprzeczności 
z sobą. Gierke np. żąda „Moglichkeit der Verfugung iiber die Sache“; czyż kupujący, 
któremu za parę dni towar ma być oddany, ma ją w mniejszym stopniu, niż właści
ciel, który grunt na sześć lat puścił w dzierżawę? Endemann kładzie nacisk na „feste 
ciyilrechtliche Verpflichtung, die fiir den Besitzmittler dem bestimmten Besitzherrn ge- 
geniiber liergestellt istu, i wyklucza z tego powodu (s. 127) nabycie posiadania pośre
dniego przez mandataryusza, co jednak na str. 162 i: f. nawet w przypadku zlecenia 
generalnego przyjmuje. Strohal żąda, by posiadacz pośredni powierzył drugiemu rzecz, 
zapominając o tem, że pierwotny posiadacz pośredni może swe posiadanie odstąpić przez 
odstąpienie pretensyi (s. 94), a wtedy o powierzeniu trudno mówić.
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tym, który posiadacza pozbawił posiadania, i z tego punktu widzenia 
możnaby zarzucić, że wyzuwający jest także tylko dzierżycielem 1). Za
rzut jednak jest tylko sofistyką, bo stosunek wyzuwającego do rzeczy 
stwierdza właśnie, iż on narusza cudze stanowisko bez ekwiwalentu, 
skoro obowiązek zwrotu nałożono mu przeciw jego woli, a postępowa
nie jego jest zupełną negacyą wykonania cudzego praw a2).

Przed przystąpieniem do dalszej analizy zastanowić się jeszcze mu
simy nad pytaniem, czy dzierżenie może istnieć in concreto bez posia
dania? Wiemy już, że dzierżenie in incertam personam jest możliwe8); 
ono n. p. może z naturalnego punktu widzenia utrzymać posiadanie 
w przypadku, gdy rzecz zgubiono, a znalazca daje do poznania, że ją  
uważa za cudzą4). Tu jednak mamy zawsze osobę, wobec której dzier- 
życiel jest związany, choć jej nie zna. Idzie nam zaś o przypadek, gdzie 
posiadacza zupełnie nie ma, t. zn. o stanowisko użytkowcy lub dzier
żawcy na res nullius5), lub np. uczciwego znalazcy, jeżeli rzecz zgu
biona nie jest już według prawa pozytywnego w posiadaniu tego, kto 
ją  zgubił6). Odpowiedź na to pytanie nie trudna. Obowiązek nie ist
nieje, skoro brak wierzyciela; przy objektywnej więc formie dzierżenia 
nie ma mowy o dzierżeniu przy res nullius. Może ono jednak istnieć, 
jeżeli obowiązek istnieje i ma się do kogo przyczepić, t. zn. w naszym 
przypadku znalezienia, bo bądź co bądź znalazca ma nad sobą pana 
posiadania. Że zaś prawo pozytywne nie dało temu ostatniemu ochrony 
possessor., że obowiązku znalazcy nie uznało za dostateczny surogat 
faktycznego wykonania własności, to inna sprawa. W edług poglądu 
zaś subjektywnego dzierźyeiel w każdym razie, kiedy — choćby błę
dnie — uznaje swą zależność od innego, może być pozbawiony ochrony.

Trudno dziś sobie wyobrazić system, gdzieby jeden lub drugi po
gląd na dzierżenie był konsekwentnie przeprowadzony. Z jednej strony 
nie można z praktycznych względów każdego, kto ma rzecz w rękach, 
zrobić wyłącznym posiadaczem7); musi się dopuścić wyjątki, gdzie obok

*) Co do trwania posiadania mimo wyzucia zob. wyżej str. 357 n.
2) Wywody te stosują się odpowiednio i do przypadku, kiedy dzierźyeiel ma 

poddzierży cielą.
8) str. 354 n.
*) W przeciwnym razie znalazca lamie obowiązek, mający być ekwiwalentem 

faktycznego wykonania własności. O tem zapomina Wendt 1. c., i o tyle, ale tylko
o tyle, przeciwnicy jego mają racyą.

5) Cf. Elyers Servit. s. 755.
6) Zob. wyżej str. 390 n., str. 400.
7) Zob. np. Wendt w A. f. c. Pr. t. 74 s. 140.
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niego lub zamiast niego kto inny będzie miał stanowisko posiadacza1). 
Z drugiej strony przyjmując nawet za kryteryum posiadania animum domini 
nie może przecież ustawa (względnie .praktyka) tem się zadowolnić, lecz 
w .niektórych przypadkach d a , dzięrżycielowi ochronę possess. albo za
miast tego, kto mą animum domini, albp obok niego8). O tyle ma ra- 
cyę Ihering przypisując stworzenie dzierżenia względom praktycznym, 
bo w rezultacie te względy istotnie rozstrzygają, który dzierżyciel ma 
być pozbawiony ochrony. Nie wpływa to jednak na konstrukcyą, bo 
niewątpliwie w wszystkich przypadkach dzierżenia w znaczeniu techni- 
cznem istnieje substrat faktycznego wykonania własności dla posiadacza.

Według tego, co powiedziano, może prawo pozytywne wykluczyć 
zupełnie dzierżenie w znaczeniu technicznem, skoro w pewnym przy
padku uwzględni tylko zewnętrzne podobieństwo i temu, kto nad sobą 
drugiego uznaje lub wobec drugiego jest związany, da ochronę posaes- 
soryjną. W innych przypadkach dzierżyciel będzie miał ochronę, 
lecz i pan posiadania w większym lub niniejszym zakresie uznany bę
dzie obok niego za posiadacza. Niekiedy wreszcie, pominięte będzie zu
pełnie zewnętrzne podobieństwo, i posiadanie przyznane będzie tylko 
panu posiadania. Te trzy możliwości należy nam omówić, uwzględnia
jąc przytem komplikacye wynikające z tego, że ten, kto ma rzecz 
w rękach, może być posiadaczem prawa.

Jeżeli ten, kto ma rzecz w rękach, uchodzi wobec prawa za jedynego 
posiadacza, sprawa jest jasna. On tylko-ma ochronę wobec trzecich, on 
jest posiadaczem także w stosunku do pana posiadania3), który w ża
dnym kierunku nie ma oehrony possessoryjnej. Tu interesować nas 
może jedna , tylko kwestya, czy mianowicie pan posiadania może stać 
się •,posiadaczem, a dotychczasowy posiadacz przestać nim być z chwilą, 
kiedy obowiązek do zwrotu ma być wypełniony, np. zastawca z chwilą 
zapłaty długu ubezpieczonego zastawem i czy w dalszym ciągu w razie

*) ,Tak § 868 i § 855 kod. niem ; cf. Bekker w Jb. f. Dogm. t. 34 s. 42 n.
2) Tu należy rzymskie posiadaniu pochodne. W pr. austr. redaktorowie kod.

chcieli niewątpliwie animum domini przeprowadzić konsekwentnie, teorya jednak i pra
ktyka ratują się jak mogą już to rozszerzając iuris quasi possessio (np. Randa s. 655),
już też podciągając każdy przypadek dzierżenia w własnym interesie (selbstnutzige
Inhabung) pod § 309 k, -c. (tak np. Burckhard, a za nim Pfersche). Ostatnią drogę
uważamy za właściwą i w tekście ustawy (por. zwłaszcza § 313 i użytkowanie) zupeł
nie uzasadnioną.

8) Tu należy rzymskie posiadanie pochodne prócz posiadania prekarysty. Jest 
ono w stosunku, do rzymskiej teoryi anomalią, ale praktyczne uzasadnienie tej anomalii 
jest jasne. Także według pr. austr., o ile się przyjmie podany w poprzedniej uwadze 
sposób interpretacyi, posiadaczem jest n. p. dzierżawca, użytkowca, komodataryusz
i t. p., i to tylko on, bo podwójne posiadanie musiałoby być wyraźnie uznane.
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nieuzasadnionej odmowy zwrotu pan posiadania może użyć środków 
possessoryjnych? W  źródłach wymieniona jest w takich przypadkach 
tylko skarga z kontraktu, i rzeczywiście przyznać trzeba, że według 
natury dotyczącego stosunku posiadacz w naszym przypadku posiadania 
nie traci ipso facto, a pan posiadania posiadaczem się nie staje. Pan 
posiadania stracił posiadanie z chwilą, kiedy prawo rozpoczęło liczyć 
faktyczne wykonanie własności na rzecz kogo innego; do zmiany ra
chunku potrzeba z naturalnego punktu widzenia jakiegoś nowego faktu, 
któryby odpowiadał warunkom nabycia posiadania, w którymby więc 
wyrażony był pewien związek między panem posiadania a rzeczą. Ta
kim faktem może być np. odpowiednie oświadczenie dotychczasowego 
posiadacza, lecz nie zapłata wierzytelności zastawem ubezpieczonej; po
siadacz zatem odmawiając zwrotu nie łamie przez to cudzego posiada
nia, i brak objektywnych warunków skargi possessoryjnej. Prawo po- 
zytywne może przepisać inaczej i postanowić, że od chwili, kiedy 
rzecz ma być zwrócona, pan posiadania jest posiadaczem (przynaj
mniej w stosunku do przeciwnika), a odmowę zwrotu uważać za sa
mowolne naruszenie posiadania. Byłby to jednak wyjątek od reguł
o nabyciu posiadania, ani teoretycznie ani praktycznie nie usprawiedli
wiony, i dlatego zaznaczamy tylko jego możliwość, nie wdając się 
w bliższy rozbiór zwłaszcza, że przedstawienie innych przypadków i na 
ten rzuci światło.

Jeżeli obok tego, kto ma rzecz w rękach, i pan posiadania uznany 
jest za posiadacza, odróżnić należy stronę zewnętrzną tego stosunku t. j. 
stanowisko posiadaczy wobec trzecich, od strony wewnętrznej t. j. ich 
stanowiska wobec' siebie. Na zewnątrz pan posiadania może być zu
pełnie pozbawiony ochrony possessoryjnej, jak  np. precario dans we
dług prawa rzymskiego, o ile prekarysta jest posiadaczem1) tak, że 
tylko w stosunku do posiadacza bezpośredniego wykonanie faktyczne 
własności liczy się na jego korzyść. Może on jednak być obok posia
dacza właściwego chroniony także na zewnątrz, w którym to razie 
bliższe określenie warunków ochrony może wypaść rozmaicie według 
tego, co przepisse prawo pozytywne. Taką ochronę zapewnia posiada
czowi pośredniemu kod. niem. w § 869, a skoro konkurencya posia
daczy nie jest szczegółowo uregulowana, trzymać się należy zdania, że

*) Ze precarium dziś wszelkiego znaczenia praktycznego jest pozbawione, cf. 
Bahr s. 295 n. Udzielenie prekar^ście ochrony possessoryjnej tlómaczy się tem, że pre- 
carium było właściwie darowizną (ódwołalną), a prekarysta właścicielem; zob. n. p. 
Scheurl s. 55, a przeciw zestawianiu go z wygodzeniem Dankwardt w Jb. f. Dogm. 
t. 14; s. 298 n.



prawo skargi posiadacza pos'redniego stoi z prawem skargi posiadacza 
bezpośredniego zupełnie na równi i nie ma bynajmniej charakteru pomo
cniczego *). Zresztą to tylko dodać należy, że pan posiadania może żą
dać restytucyi, t. zn. zwrotu rzeczy do rąk posiadacza bezpośredniego, 
a wyjątkowo tylko do swoich rąk, gdyby posiadacz bezpośredni zrzekł 
się posiadania2). O ile zaś trzeci naruszając objektywnie posiadanie 
działa w porozumieniu z jednym lub drugim posiadaczem, a wie o po
siadaniu podwójnem, ocena należy od tego, jak  prawo pozytywne we
wnętrzny stosunek posiadaczy unormowało. Przy rozbiorze tego punktu 
wychodzimy najpierw z założenia, źe posiadacz pośredni nie ma ani nie 
posiada wobec posiadacza pośredniego żadnego prawa (iuris quasi pos
sessio), albo źe prawo pozytywne posiadaniu prawa żadnego nie przy
znaje znaczenias). Tu mamy znów kilka możliwości. I) Przedewszystkiem 
w stosunku wewnętrznym pan posiadania może być uznany za posia
dacza wyłącznego, jak  według pr. rzym. precario dans wobec preka- 
rysty. Pan posiadania może mieć w tym razie zapewnioną ochronę pos
sessoryjną przeciw posiadaczowi bezpośredniemu tak w razie nieuzasa
dnionej objektywnie odmowy zwrotu, która łamie jego posiadanie, jak
i w razie, gdy posiadacz bezpośredni granice swego obowiązku lub 
swego uznania przekroczy4); źe środki te są w tym przypadku mo
żliwe, choć (przynajmniej przy objektywnej konstrukcyi posiadania po
średniego) schodzą się z skargą z kontraktu, to staraliśmy się już wy
kazać poprzednio5). Ta ostatnia okoliczność może jednak skłonić prawo 
pozytywne do wykluczenia pana od ochrony possessoryjnej, którą po
chłonie w tym razie skarga z kontraktu. Tu uznanie pana posiadania 
za posiadacza wyłącznego objawi się na wewnątrz w tem tylko, że po
siadacz bezpośredni wobec pana posiadania nie będzie mógł użyć sku
tecznie skargi possessoryjnej. W każdym jednak razie to uprzywilejo
wanie pana posiadania pociągnie za sobą ten skutek, że z jednej strony 
niedopuszczalną będzie skarga possessoryjną przeciw trzeciemu, który 
narusza objektywnie posiadacza bezpośredniego, ale działa w porozu
mieniu z panem posiadania, podczas gdy odwrotnie koluzya z posiada
czem bezpośrednim, a nawet conscientia fraudis czyni trzeciego odpo
wiedzialnym wobec pana posiadania, jeżeli ten ostatni ma wogóle prawo 
przeciw trzecim. System ten uważamy de lege ferenda za jedynie od

*) Zob. co do tego doskonale wywody Wendta 1. c. s. 52 n.
2) Tak § 869 kod. niem. Wyjątek jest konieczny, bo przez zrzeczenie sie (cf.

1. 41 D. de min. 4. 4.) posiadacz pośredni staje się bezpośrednim.
8) Tak kod. niem. wogóle, a pr. rzym. np. co do dzierżawcy i komoda taryusza,
■*) Także prawo wyłączenia rzeczy w konkursie.
6) Zob. wyżej str. -il l An.

[472] P O SIA D A N IE  NA  T L E  P R A W A  RZYM SKIEGO 153



D R . S T . W R Ó B LE W SK I [473]

powiedni tam, gdzie u posiadacza bezpośredniego możność jakiegokol
wiek prawa jest wykluezona, t. zn. gdzie stosunek zachodzący co do 
rzeczy między nim a panem posiadania żadnych po stronie tego osta
tniego nie jest w stanie stworzyć obowiązków ze względu na tę rzecz. 
Tak ma się rzecz przy precarium, przy składzie, przy zleceniu i t. p. 
W  tych przypadkach należy zdaniem n. zapewnić przewagę panu po
siadania, -więc. dać mu ochronę possessoryjną jeżeli już nie przeciw sa
memu posiadaczowi bezpośredniemu’ przeciw któremu z reguły wystar
czy skarga z kontraktu, to przynajmniej przeciw trzeciemu, który jest 
conscius fraudis posiadacza bezpośredniego; nie można zaś chronić na 
wewnątrz posiadacza bezpośredniego choćby in possessorio. Uprzywilejo
wanie posiadacza bezpośredniego wobec pana byłoby tu zd. n. krokiem 
zupełnie fałszywym, i dlatego przepis kod. niem., uznający posiadacza 
bezpośredniego w stosunku na wewnątrz za jedynego posiadacza (§§ 861, 
862 i 869) wydaje nam się błędem ustawodawczym, o ile także przy
padki obecnie omawiane obejmuje2). W  innych natomiast przypadkach, 
gdzie posiadacza pośredniego uważać można z naturalnego p. widzenia 
za posiadacza prawa, kiedy pan posiadania ma wobec niego obowiązki 
lub przynajmniej de facto je spełnia, zapewnienie bezwzględnej prze
wagi -posiadaczowi pośredniemu nie da się żadną miarą usprawiedliwić 
w systemie, który posiadanie prawa ignoruje. W  tym też kierunku 
przepisom kod. niemieckiego nie można czynić zarzutów 3), bo w tych 
warunkach jedynym posiadaczem na wewnątrz winien być posiadacz 
bezpośredni. 2) Tam, gdzie prawo pozytywne w ten sposób stosunek 
wewnętrzny uregulowało, posiadacz pośredni ma ochronę tylko na ze
wnątrz; dlatego też nie ma skargi possessor. przeciw posiadaczowi bez
pośredniemu nawet i w tym razie, gdy ten ostatni wpływa na rzecz 
poza granicami tego prawa, które ma lub posiada wobec • posiadacza

*) Ewentualne roszczenia depozytaryusza i t. p. nie odnoszą się do rzeczy i nie 
wynikają bezpośrednio z samego kontraktu składu.

2) Ze kodeks niem. i takie przypadki liczy do posiadania pośredniego, nie.ulega 
wątpliwości; zob. przeciw konsekwencyom Bekker w Jb. f. Dogm. t. 34 s. ,69 uw. 
Fałszywa z gruntu jest interpretacya Endemanna 1. c. s. 128 uw. 13, który pozwala 
posiadaczowi pośredniemu naruszyć posiadanie realne, jeżeli stosunek, na którym po
siadanie pośrednie polega, do tego go uprawnia; przecież według § 858 samowola 
jako taka jest bezprawiem.

s) To, że posiadacz pośredni niema skargi possessoryjnej z powodu nadużyć 
dzierżawcy lub z powodu nieuzasadnionej odmowy zwrotu, nie pociąga za sobą, jak 
już wykazano, szkodliwych skutków, gdyż skarga possessoryjną nie różni się w takim 
razie zasadniczo od skargi z kontraktu. Z drugiej strony ochrona possessoryjną dzier
żawcy wobec pana w granicach posiadania prawa dzierżawy jest rzeczą zupełnie na
turalną, bo schodzi się z ochroną iuris quasi possessio.
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pośredniego, jak  to już na str. 471 bliżej uzasadniono. Konsekweneyą 
tego poglądu będzie, że zezwolenie posiadacza pośredniego nie zasłania 
trzeciego in possessorio przeciw posiadaczowi bezpośredniemu, podczas 
gdy pan posiadania trzeciego nawet w razie koluzyi z posiadaczem 
bezpośrednim do odpowiedzialności za naruszenie swego posiadania po
ciągnąć nie może*). Przypomnieć jednak należy, że prawo pozytywne 
może i tu „przywrócić11 panu posiadania posiadanie od chwili, kiedy 
posiadacz bezpośredni winien mu rzecz zwrócić, że przepis ten atoli ani 
logice nie odpowiada, ani żadnej naglącej nie zaspakaja potrzeby2). 
3) Dla dokładności wspominamy wreszcie, że da się pomyśleć zupełne 
wykluczenie skarg possessoryjnych między panem posiadania a posia
daczem bezpośrednim, tak, iż spór między nimi tylko jako spór pety- 
toryjny jest możliwy. Taka prowokacya d o . rozbijania sobie głów bez 
końca nie jest jednak zd. n. w dzisiejszych czasach możliwa.

W  stosunku, który obecnie omawiamy, może odegrać rolę także 
posiadanie prawa po stronie dzierżyciela. Przypuszczamy tu, źe posia
dacz bezpośredni ma już jako taki ochronę wobec trzecich; przy
padek przeciwny omówimy przy rozbiorze trzeciej kombinacyi. Wobec 
tego przypuszczenia obojętną jest rzeczą, czy mamy do czynienia z po
siadaniem prawa rzeczowego czy obligatoryjnego, bo zawsze idzie tylko
o stosunek posiadacza bezpośredniego, do pana posiadania. Jasnem jest 
natomiast, że kwestya tu poruszona o tyle tylko ma doniosłość prawną,
0 ile na wewnątrz pan posiadania jest posiadaczem wyłącznym; jeżeli 
bowiem posiadacz bezpośredni i wobec pana posiadania jest posiada
czem wyłącznym i jako taki ma zapewnioną przewagę, na posiadanie 
prawa odwoływać się nie potrzebuje. Ograniczywszy w ten sposób pole 
badania stwierdzić należy, że posiadanie prawa, uznane pozytywnie, 
uwalnia w swych granicach posiadacza bezpośredniego od przewagi pana 
posiadania. Posiadacz zatem pośredni nie będzie miał skarg possesso
ryjnych, póki strona druga trzyma się w granicach posiadania prawa,
1 na odwrót posiadacz bezpośredni będzie mógł bronić in possessorio 
przeciw panu swego posiadania prawa, co stosuje się także do osób 
trzecich w porozumieniu z jedną lub drugą stroną działających. Zresztą

*) § 858 ust. 2. kod. niem. tą  da samowoli poprzednika, a posiadacz bezpośre
dni nie działa samowolnie, skoro wobec niego przeciwnik nie jest posiadaczem. Por. 
Strohal 1. c. s. 122 n.

2) Zdawaćby się mogło, że położenie posiadacza pośredniego, jest według tego 
przedstawienia nader niekorzystne wobec trzeciego, któremu posiadacz bezpośredni rem 
prodidit vel tradidit, a który z kontraktu nie odpowiada. Ten „praktyczny" wzgląd 
jednak doprowadziłby do eliminowania z prawa stosunków obligatoryjnych, gdyby sie 
każdego uprawnionego na wszystkie strony w środki ochronne zaopatrzyć eh ciało.
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jednak przewaga zostaje u pana posiadania. Może on więc dochodzić 
naruszenia, jeżeli posiadacz bezpośredni przekroczył granice posiada
nego prawa, jeżeli np. dzierżawca dewastuje rzecz lub odmawia zwrotu 
mimo upływu czasu zakreślonego przy kontrakcie *). Skarga possesso
ryjna jest w tych przypadkach bezwarunkowo dopuszczalną, o ile prawo 
pozytywne nie wykluczy jej wyraźnie ze względu na konkurującą 
skargę z kontraktu, a na równi z posiadaczem bezpośrednim odpowia
dać może i trzeci, który w porozumieniu z nim zabrał np. rzecz, bo
i ten przypadek za samowolę uważać należy. Z drugiej zaś strony nie 
może posiadacz bezpośredni uważać się za naruszonego, jeżeli pan po
siadania dysponuje rzeczą nie naruszając sfery posiadania praw a2). 
W szczególności może pan odebrać rzecz posiadaczowi bezpośredniemu, 
jeżeli ten czy czasowo czy miejscowo granice używania przekracza, 
a prawo pozytywne dopuszcza exco yitiosae possession iss). Nie potrzeba 
powtarzać, że ci, którzy działają w porozumieniu z nim, mają udział 
w jego stanowisku prawnem. Różnica od przypadku, gdzie pan posia
dania albo wogóle albo na wewnątrz nie jest uznany za posiadacza, 
leży w tem, że tu pan musi n a b y ć  posiadanie, tam zaś, gdzie za po
siadacza jest uznany, o d z y s k a ć  ma tylko posiadanie, którego został 
samowolnie pozbawiony.

Przechodząc wreszcie do przypadków, gdzie posiadaczem jest tylko 
pan posiadania, a dzierżący rzecz żadnej z tytułu tego dzierżenia nie 
ma ochrony, odróżnić musimy, czy temu stosunkowi towarzyszy u dzier- 
życiela (chronione) posiadanie prawa, czy nie. W drugim razie dzierży- 
ciel może być dopuszczony do ochrony wobec trzecich, jeżeli z stosun
kiem dotyczącym wiąże się umocowanie do zastępowania posiadacza ze

*) Co do zaniechania zwrotu bez odmowy zob. wyżej str. 411 uw. 3, 414 u w. 4.
2) Por. 1. 3 § 3 D. uti poss. 43. 17. O ile zachodzi kolizya, posiadacz prawa 

może bronić swego posiadania. Por. co do tego Wendt w Jb. f. Dogm. t. 21 s. 191 n.
8) Strohal w Jb. f. Dogm. t. 29 s. 374 n. zastanawia się szczegółowo nad temi 

kwestyami. Wyklucza on przedewszystkiem zasadniczo, by posiadacz pośredni mógł 
rzecz odebrać po upływie czasu używania, uznając natomiast, że on ma do tego prawo 
w razie miejscowego przekroczenia granic. Wykluczenie motywuje S. w ten sposób, że 
z jednej strony kwestya, czy zastrzeżony czas używania upłynął, może byc bardzo 
skomplikowana, a z drugiej strony posiadacz bezpośredni może mieć prawo retencyi. 
W tym ostatnim jednak razie przy rzeczowem prawie zatrzymania znajduje się posiadacz 
bezpośredni w posiadaniu prawa, a w każdym razie swego prawa zatrzymania może bro
nić, z czego nie wynika bynajmniej, by krok pana nie był usprawiedliwiony tam, gdzie 
retencyi nie ma. Kwestya zaś, czy czas używania upłynął, niezawsze jest skompliko
wana, a choćby nawet taką była, to niewiadomo, dlaczego by nio miała być in pos- 
sessorio rozstrzygniętą. Co do skargi possess. uważa ja S. za niepraktyczną, stoi je
dnak zresztą na stanowisku tekstu.
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względu na tę rzecz; skargi jego jednak ocenia się tak, jak  gdyby je 
wniósł pan posiadania, t. zn. nie dopisują one wobec tego, kto działał 
w porozumieniu z posiadaczem. Takim umocowanym jest mandataryusz, 
który dla mnie nabył posiadanie, zarządca czy administrator bez względu 
na to, czy stosunek służbowy wiążący go z posiadaczem może być przez 
posiadacza dowolnie rozwiązany czy nie, i t. p. Tu należą także czę
ściowo przypadki, gdzie dzierźyciel jest umocowany (przez ustawę lub 
wolę stron) do zastępywania „niepewnego posiadacza“ *), lub do zarzą
dzania rzeczą z powodu konfliktu między tymi, co sobie do rzeczy ro
szczą prawa i t. p. Grupę tę oznacza Strohal 1. c. s. 362 mianem „Yer- 
waltungsbesitz“ i charakterystyczną jej cechę widzi w tem, źe dzierźy
ciel ma tu p r a w o  zarządu, którego mu dowolnie odebrać nie można.
O ile tak jest w rzeczywistości, ma dzierźyciel pewne prawo obligato
ryjne wobec stron bezpośrednio interesowanych i w stosunku do nich jest 
posiadaczem prawa; na zewnątrz jednak posiadanie tego prawa nie sięga, 
a ochrona, do której jest dopuszczony, przedstawia się jako ochrona 
zastępcy' w posiadaniu rzeczy. Tak np. zarządca przymusowy ustano
wiony w toku egzekucyi, egzekutor testamentu, sekwestr itd. W wszyst
kich tych przypadkach2) dzierźyciel jest na zewnątrz tylko zastępcą, 
czego konsekwencyą praktycznie nader ważną jest to, że trzeci, który 
w porozumieniu z wszystkimi bezpośrednio interesowanymi 3) dopuszcza 
się objektywnie naruszenia posiadania, nie jest za nie odpowiedzialny 
wobec dzierżyciela, skoro ten samoistnych praw na zewnątrz nie po
siada. Stanowisko posiadacza przy zwyczajnym stosunku zastępstwa 
jest wobec trzecich niezmienione, t. zn. on ma ochronę obok zastępcy; 
w stosunku zaś do zastępcy jest bezwzględnym panem sytuacyi, bo 
wobec niego niczem nie jest związany. Może mu więc odebrać rzecz 
czy to sam, czy za pomocą skargi4), może tak samo postąpić wobec trze
cich, którzy go naruszają w porozumieniu z dzierżycielem, bo oni do
puszczają się także samowoli 5), może wreszcie cofnąć pełnomocnictwo, 
a wtedy dzierźyciel straci swą zastępczą ochronę, o ile sam nie nabył 
posiadania6). Jeżeli zastępca ma prawo zarządu, a obok niego istnieje 
posiadacz znany i pewny np. w razie zarządu przymusowego, wówczas 
posiadacz ten ma zd. n. wobec trzecich prawo skargi in possessorio

*) Cf. 1. 39 § 3 D. V. S. 50. 16: „incertus possessor est quem ignoramus".
2) Cf. Randa w przedmowie str. XII; błędnie Pfersche s. 102 n.
8) Zezwolenie jednostronne jest bez znaczenia, bo n. p. sekwestr jest zastępca 

wszystkich} cf. Reinhold: Die Sequestration nach osterr. Rechte 1894 s. 91 n.
4) Por. wyżej str. 411 n.
*) Canstein w Ztschr. Griinh. t. 6 s. 148.
•) Cf. str. 416 uw.



158 D R . S 'f .  W R Ó BLEW SK I [477]

(o ile trzeci nie działa w porozumieniu z dzierźycielem w granicach 
jego prawa). Na wewnątrz zaś stosunek układa się według treści po
siadanego prawa, co jeszcze omówimy; tu dodamy tylko, że nawet po
siadacz umocowania cofnąć dowolnie nie może, wspólne jednak od
wołanie z strony wszystkich interesowanych odbiera dzierżycielowi 
z reguły prawo zastępstwa, choć prawo pozytywne może postanowić 
inaczej ł). Po zgaśnięciu umocowania traci dzierżyciel ochronę wobec 
trzecich chyba, że nastąpiło wyzucie; posiadacz zaś staje się wol
nym od ograniczeń, które go poprzednio na wewnątrz wiązały, po
dobnie, jak  w innych przypadkach, kiedy u dzierżyciela ubiegł czas 
używania. Jeżeli posiadacz jest niewiadomy i zachodzi dzierżenie in 
incertam. personam, dzierżyciel od chwili, kiedy się sytuacya wyja
śniła, ma takie samo stanowisko, jak w przypadku' dopiero co omó
wionym; aż do tej chwili zaś,' t. zn. aż do należytej legitymacyi ka
żdego trzeciego jak osobę zupełnie obcą traktować może2). Jeżeli umo
cowania niema, dzierżyciel, który nie jest posiadaczem prawa, jest wobee 
trzecich i wobec pana zupełnie bezbronny: tak znalazca i depozyta- 
ryusz, skoro im nie przysługuje prawo zatrzymania, tak negotiorum gestor, 
który legitymacyi do ochrony imieniem pana bezwarunkowo nie ma, 
choćby pan później cały stosunek za swój uznał3). Może to być dotkliwą 
luką ustawy, ale fingować umocowania nawet dla zapełnienia tej luki 
nie m ożni4).

Jeżeli dzierżyciel jest posiadaczem prawa rzeczowego6), ma przez 
to w pewnych granicach ochronę possessoryjną wobec trzecich i wobec 
pana, co jednak ochrony possessoryjnej pana wobec trzecich zupełnie 
nie wyklucza, jak  to już mieliśmy sposobność wspomnieć. Na wewnątrz 
stosunek między nim a panem wygląda zupełnie podobnie, jak  u po
siadacza pośredniego, który w stosunku do pana nie jest za posiadacza 
uznany i ma za sobą na wewnątrz tylko posiadanie prawa (str. 474 n.). 
Dodać tylko należy, że dzierżyciel nie może np. po wygaśnięciu użytko

‘) Idzie tu nie o posiadanie, lecz tylko o pełnomocnictwo.
a) Pomijamy tu z rozmysłu całą procesualną stronę tego zastępstwa, gdyż roz

biór tego zadaleko by nas zaprowadził. Cf. Wendt w A. f. c. Pr. t. 74 s. 142 n.
8) Przypuszczamy tu zawsze posiadacza obok dzierżyciela. Co do stosunku dzier

życiela sine domino zob. ustęp ostatni tego §.
4) Pfersche s. 107. Tu należą stosunki z § 855 kod. niem., nader trafnie tym 

przepisem uregulowane.
5) Tak np. według pr. austr. zastawnik, którego pod § 309 k. c. zd. n. pod

ciągnąć nie można. Według Randy wszystkie przypadki iuris in re według tego wzoru 
traktować należy. Błędne z gruntu motywa zawiera orz. S. Najw. z 3 stycznia 1899
L. 17911 Nr. 70 Civ. Entsch. przy Yerordn. BI. des Justiz-Min.
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wania powoływać się na to, iż wykonywa w dalszym ciągu swoje po
siadanie prawa1). Zapewne, on był przedtem posiadaczem użytkowania
i być nim nie przestaje, bo sama odmowa zwrotu nie zawsze zdoła 
uzasadnić nabycie posiadania. Ale jak  prekarysta, posiada iuste do chwili 
odmowy zwrotu; w tej chwili zaś pozbawia pana posiadania, bo łamie 
ten obowiązek, którego spełnienie było warunkiem liczenia wykonania 
własności na rzecz pana. Jeżeli to czyni samowolnie t. zn. jeżeli wie, 
że czas zwrotu nadszedł, a mimo tego zwrotu odmawiaj może odpowia
dać, bo samowola w dzisiejszych prawach jest pojęciem dużo szerszem, 
niż gwałt. Obawa, że przy tera proces possessoryjny przesiąknie momen
tami petytoryjnymi, niezupełnie nara jest zrozumiałą, bo w takim spo
rze idzie o to, kto był dotąd posiadaczem i w jaki sposób to jego posia
danie doznało uszczerbku; przecież przy procesie o naruszenie w po
siadaniu kwestyę, czy res nie była extra commercium, rozstrzyga się 
bez skrupułów, a przykładów takich nietrudno dać więcej 2J. Zauważyć 
przytem jednak trzeba, że odmowa zwrotu łamie posiadanie pana, które 
już o d t ą d  doznać nie może naruszenia.

Jeżeli dzierżyciel posiada tylko obligacyą, jest n. p. dzierżawcą lub se- 
kwestrem 3), albo ma obligatoryjne prawo zatrzymania, stoi wobec posia
dacza lak samo, jak  posiadacz prawa rzeczowego. Różnica występuje 
jedynie w stosunku do trzecich, wobec których dzierżawca w tym 
systemie nie ma ochrony. Można nad tem ubolewać wobec silnego 
prądu dążącego do ustalenia pozycyi dzierżawcy, można w tym celu 
np. w prawie austryackiem przyjąć interpretacyą niezupełnie niewąt
pliwą— ale nie należy sądzić, że się ten brak wypełni zapomocą iuris 
quasi possessio. Posiadanie prawa nie sięga dalej niż prawo, i skutkuje 
tylko przeciw panu. Jedyny argument zeczerpnięty w plastyce nie wy
trzymuje krytyki: jeżeli się z prawa wyciągnie treść istotną t. zn.

1) Tak za Randa Pfersche 1. c.
2) Widzimy tu jeden tylko zarzut zasługujący z naszego punktu widzenia na

odparcie, mianowicie, że posiadanie sięga tak daleko jak taktyczne wykonanie obo
wiązku, a dzierżyciel spełniał może de facto obowiązek przestrzegania pewnych granic
przy używaniu rzeczy, lecz jej nigdy poprzednio nie zwracał. Tu jednak przypomnieć
najpierw musimy, że nawet przy obligacyi uznanie może stanowić początek posiadania,
choć c a ł a  obligacyą w tym kierunku przeciw dłużnikowi się zawiera, a nadto podnieść
należy, że aż do odmowy zwrotu zachowanie się c a ł e g o  o t o c z e n i a  szło — par cause — 
na rachunek posiadacza, a dzierżyciel odmową zwrotu nić między posiadaczem a oto
czeniem przerywa.

8) Sekwestr ma wobec stron prawo żądania, by się od zarządu np. od gospo
darowania trzymały zdaleka, o ile tego cel sekwestracyi wymaga. Ta strona stosunku 
nie została dotąd, o ile nam wiadomo, uwzględnioną w literaturze skutkiem zbytniego 
nacisku na zobowiązania sekwestra.
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zakazy i nakazy, trudno zaiste pojąć, jak  wykonanie prawa względnego 
może mieć charakter absolutny.

Na zakończenie kilka jeszcze słów o przypadku dzierżenia bez 
posiadania. Że stosunek taki jest możliwy, to już wiemy; idzie nam 
teraz o stanowisko takiego dzierżyciela, n. p. znalazcy według systemu, 
który zgubienie uważa za utratę posiadania, sprawującego cudze inte- 
resa bez zlecenia, jeżeli dominus negotii posiada dopiero od chwili za
twierdzenia i t. d. Tu pewną jest rzeczą, iż dzierźyciel jako taki nie ma 
ochrony possessoryjnej, i tej luki żadna interpretacya wypełnić nie zdoła.
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B. D e m b i ń s k i :  Rzym i Europa przed rozpoczęciem trzeoiego okresu soboru try
denckiego. Część pierwsza, lex. 8° str. 264. Cena 2 zlr. 50 ct.

J. F i j a ł e k :  Średniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów polskich. I. Życie
i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego, 
lex. 8°, str. 59. Cena 76 ct.

•L. Fin'kel;  Bibliografia historyi polskiej, tom JE  lex. 8° str. 527. Cena 6 zlr.
— Tomu 11-go zeszyt 1-szy, lex. 8° str. 158. Cena 1 zlr. 80 ct.

K. 3. H e c k : Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów (Ozimków) na tle 
stosunków ówczesnego Lwowa, lex. 8° str. 187. Cena 1 zlr. 80 ćt.

T. Hoes ic i k:  Anhelli i trzy poematy. Przyczynki do dziejów twórczości J. Słowa
ckiego, lex. 8° str. 80. Cena 80 ct.

A. K a l i n a :  Jana Parum Szulcego. Słownik języka polabskiego, Część I. lex. 8° 
str. 80. Cena 75 ct.

— Część II. lex 8S str. 104. Cena 1 zlr.
J. K a l l e n b a c h :  Szymonowicza dramat »Castus Joseph*, lex. 8° str. 20. Cena 30 ct.
F. K a s p a r e k :  Z dziedziny prawa międzynarodowego prywatnego. lex. 8°, str. 69. 

Cena 80 ct.
— Druga konferencya w Hadze celem kodyfikacji prawa międzynarodowego pry

watnego, lex. 8° str. 20. Cena 30 ct.
I. K a w c z y ń s k i :  Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia w stosunku do ro

mantyzmu francuskiego, lex. 8° str. 74. Cena 1 złr.
V. K ę t r z y ń s k i :  Studya nad dokumentami XII w., lex. 8° str. 122 z 16 tabl. 

Cena 3 zlr. 50 ot.
— Granice Polski w X. wieku. Z mapą. lex. 8° str. 32. Cena 75 ct.

J. K l e c z y ń s k j :  Spisy ludności w Rzeczypospolitej Polskiej, lex. 8° str. 29. 
Cena 40 ct.

— Pogtówne generalne w Polsce i oparte na niem spisy ludności. lex. 8° str. 23. 
Cena 30 ct.

F. K o n e c z n y :  Walter v. Plettenberg, landmistrz inflancki, w obec Zakonu, .Litwy
i Moskwy 1500—1525. lex. 8° str. 76. Cena 75 ct.

F. K rc ek :  Modlitewnik Nawojki, lex. 8°, str. 81. Cena 80 ct.
J. L a t k o w s k i :  Mendog, król litewski, lex. 8° str. 154 z mapą. Cena 1 zlr. 50 ct.
A. L e w i c k i :  Powstanie Swidrygiełly, lex. 8° str. 389. Cena 3 złr.
W. L u t o s ł a w s k i : O logice Platona. Część .pierwsza. O tradycyi tekstu Platona. 

lex. 8° str. 69. Cena 60 ct.
Wł. Ł u s z.cz k i e w i cz  : Reszty romańskiej architektury dawnego o.paGtwa Cyster

skiego w Wąchocku, folio str. 26 z  11 cynkotypami i 8 tablicami -fotolitogra- 
ficznemi. Cena 1 złr.

— Polichromia drewnianego kościołka w Dębnie pod N. Targiem. Sprawozdanie 
z wycieczki naukowej w lecie 1891 r. Z 3 tablicami i 22 cynkotypami 
w tekście, folio, str. 24. Cena 1 złr. 50 ct.

-L. M a l i n o w s k i :  0  niektórych wyrazach ludowych polskich; zapiski porównawcze. 
lex. 8° str. 102. Cena 1 złr.

— Glossy polskie w kilku rękopismach /łacińskich wieku XV., lex. 8° str. 73. 
Cena 70 ct.

— O języku komedyj-Franciszka Bohomolca, lex. 8° str. 29. Cena 40 ct.
— Kazania na dzień wszech świętych. Zabytki języka polskiego z wieku XV., 

lex. 8° str. 89. Z dwiema podobiznami. Cena 80 ct.
WL M a t l a k o w s k i :  Budownictwo ludowe na Podhalu, 4-to str. 93 z 23 tablicami lito- 

graficznemi i 25 rysunkami w tekście, oprawne, tablice w osobnej oprawne 
teczce. Cena 7 Zir. 50 ct.

M i l e w s k i :  Stosunek wartości złota do srebra, lex. 8° str. 118. Cena 1 złr. 50.
M i o d o ń s k i :  Czas powstania historyi Florusa, lex. 8° str. 10. Cena 20 ct.

__ Miscellanea latina, lex. 8° str. 9. Cena 20 ct.
— Incerti auctoris ,exhortatio de paenitentia, lex. 8° str. 10. Cena -20 ct.

(Ciąg dalszy na odwrotnej stronie.)



M o n u m e n t a  P o l o n i a e  His t or i ca .  Pomniki dziejowe-Polski. Tom VI. opracowany 
przez lwowskie grono członków komisyi historycznej. 4'° str. 731. Cena 10 złr. 

K. M o r a w s k i :  Andrzej Patrycy Nidecki, jego życie, dzieła, 8° str. 402. Cena 3 zlr.
— Jakób Górski, jego życie i dzieła, lex. 8° str. 37. Cena 40 ct.
— De rhetoribus latinis observationes. Iex. 8° str. 20. Cena 30 ct.

Fr. P i e k o s i ń s k i :  Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko-piotrkowskiem króla Ka
zimierza W., lex. 8° str. 91. Cena 90 ct.

A. P r o c h a s k a :  O prawdziwości listów Gedymina, lex. 8° str. 34. Cena 30 ct.
— Podole lennem Korony 1352—1430., lex. 8° str. 24. Cena 25 ct.

J. R a d l i ń s k i :  Słowniki narzeczy ludów kamczackich: (ze zbiorów Prof. B. Dy
bowskiego), 1. Słownik narzecza Aińów, lex. 8° str. 67. Cena 60 ct.

— II. Słownik narzecza Kamczadałów wschodnich, lex. 8° str. 88. Cena 90 ct. 
S  III. Słownik narzecza Kamczadałów południowych, lex. 8° str. 20. Cena 50 cl-
— IV. Słownik narzecza Kamczadałów zachodnich, lex. 8° str. 84. Cena 75 ct.
— V. Słownik narzecza Koryaków wschodnich, lex. 8“ str. 81. Cena 75 ct. 

St. Ramu łt :  Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, 4° str. XLVIII i 298
Cena 4 zlr.

J. R o z w a d o w s k i :  Łacińskie słowa pochodne urobione z pnia imiesłowu biernego 
* na -to- (t. z. Iterativa lub Frequentativa i Intensiva) lex 8° str. 46. Cena 50 ct. 

W. R u b c z y ń s k i :  Traktat o porządku istnień. lex. 8° str. 33 z tablica. Cena 40 ct. 
J. N. S a d o w s k i :  Miecz koronacyjny polski »Szczerbcem« zwany. Z 2. tablicami

i 12 rycinami. lex. | |  str. 60. Cena 1 zlr. 50 ct.‘
M. S a s :  Przyczynek do poezyi polsko-łacińskiej XVI -wieku, lex. 8° str. 32. Cena 40 ct.

— O miarach poematów łacińskich Jana Kochanowskiego, lex. 8° str. 51. Cena 50 ct. 
St. S c h n e i d e r :  Isokrates wobec Politei ateńskiej Arystotelesa, lex. 8° str. 25.

Cena 30 ct.
St. S m o l k a :  Stanowisko mocarstw w obec konstytucyi Trzeciego Maja, 16° str. 27. 

Cena 30 ct.
L. S t e r n b a c h :  Curae Menandreae, lex. 8° str. 78. Cena 1 złr.

— Joannis Geometrae Carmen de s. Panteleemone, lex. 8° str. 86. Cena 1 złr 50 ct.
— Photii patriarchae opusculum, lex. 8“ str. 82. Cena 1 złr. 50 ct.
— Analecta Photiana, lex. 8° str. 42. Cena 75 ct.
— Gnomologium Parisinum ineditum. Appendix Vaticana. lex. 8° str. 83. Cena

1 złr. 50 ct.
— Fabularum Aesopiarum Sylloge, lex. 8°, str. 83. Cena 1 złr. 50 ct.
— Dilucidationes Aesopiae, lex. 8° str. 50. Cena 75 ct.

J. T r e t i a k :  Ignacy Krasicki jako prezydent trybunału, lex. 8° str. 37. Cena 40 ct. 
O c h w a t y  w sprawie pisowni. Cena 40 ct.
B. U l a n o w s k i :  O założeniu i uposażeniu klasztoru Benedyktynek w Staniatkach,

lex. 8° str. 131 z 5 tabl. Cena 2 złr.
S. W i n d a k i e w i c z :  Pierwsze kompanie aktorów w Polsce, lex. 8° str. 21. Cena30c* 
A. W i n i a r z :  O zwodzie zwyczajów prawnych mazowieckich układu Wawrzyr 

z Prażmowa, lex. 8° str. 79. Cena 90 ct.
S. W i t k o w s k i :  Stosunek »Szachów« Kochanowskiego, do poematu Vidy 

chia ludus«, lex. 8° str. 39. Cena 60 ct.
— De vocibus hybridis apud antiquos poetas romanos, lex. 8° str. 29. Cen.

T. W o j c i e c h o w s k i :  O Piaście i piaście, lex. 8° str. 51. Cena 50 ct.
A. Z a k r z e w s k i :  Wzrost w Królestwie Polskiem, 8° str. 39 z 2 mapkami 

graficzną. Cena 75 ct.
M. Z d z i e c h o w s k i :  Karol Hynek Macha i bajronizm czeski. lex. >8'

Cena 1 złr.
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