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PRZEDMOWA

Opracowanie niniejsze zosta³o przygotowane z myœl¹ o studentach prawa i administracji.
Mo¿e byæ ono równie¿ pomocne dla osób wykonuj¹cych zawód prawnika, a tak¿e dla innych
zainteresowanych problematyk¹ prawa rzeczowego.
Skrypt stanowi omówienie podstawowych instytucji prawa rzeczowego, z uwzglêdnieniem najnowszego orzecznictwa s¹dów polskich. Dla zobrazowania funkcjonowania regulacji normatywnej w tekœcie zosta³y umieszczone liczne przyk³ady. Po ka¿dym z rozdzia³ów znajduj¹ siê równie¿ kazusy do samodzielnego rozwi¹zania, sprawdzaj¹ce wiedzê
i umiejêtnoœci studentów.
Na wstêpie zosta³ umieszczony wykaz literatury podstawowej, obejmuj¹cy g³ówne opracowania z zakresu prawa rzeczowego, stanowi¹ce kanon polskiej cywilistyki. Ka¿dy z rozdzia³ów skryptu poprzedza wykaz piœmiennictwa, zawieraj¹cy zarówno pozycje monograficzne, jak i artyku³y naukowe, niezbêdne dla poszerzenia wiedzy obejmuj¹cej
skomplikowan¹ problematykê prawa rzeczowego.
Uk³ad opracowania zosta³ oparty na systematyce Ksiêgi II Kodeksu cywilnego. Przedstawiono równie¿ zagadnienia dotycz¹ce praw spó³dzielczych, zastawu rejestrowego oraz hipoteki i ksi¹g wieczystych. Niniejsze opracowanie stanowi poprawion¹ i uzupe³nion¹, o najnowsze orzecznictwo i literaturê przedmiotu, wersjê pierwszego wydania skryptu.
Omówiono w nim równie¿ wprowadzon¹ do polskiego systemu prawnego now¹ instytucjê
prawa rzeczowego – s³u¿ebnoœæ przesy³u.
Warszawa–Lublin, luty 2009 r.
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ROZDZIA£ I

POJÊCIE I RODZAJE PRAW RZECZOWYCH
Rozdzia³
Literatura:
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my korzystania z rzeczy. S¹ to przepisy, które reguluj¹ powstanie, treœæ, zmianê,
ustanie i ochronê prawa w³asnoœci, u¿ytkowania wieczystego oraz ograniczonych
praw rzeczowych.
Normy te zawarte s¹ w:
1) Konstytucji RP (art. 20–21 i 64 – ochrona prawa w³asnoœci, prawa dziedziczenia, a tak¿e zakres dopuszczalnych ograniczeñ prawa w³asnoœci),
2) Ksiêdze II Kodeksu cywilnego – W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe (art. 140–352
KC),
3) niektórych przepisach Ksiêgi I – Czêœæ ogólna, Tytu³ III – Mienie (art. 44–554),
4) licznych ustawach o charakterze szczegó³owym.
Poni¿sze wskazanie tych ustaw nie ma charakteru wyczerpuj¹cego. ród³ami prawa rzeczowego s¹ równie¿:

2

Rozdzia³ I. Pojêcie i rodzaje praw rzeczowych

1) ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.
Nr 124, poz. 1361 ze zm.),
2) ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903 ze zm.),
3) ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.
Nr 149, poz. 703 ze zm.),
4) ustawa z 15.12.2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U.
z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.),
5) ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.),
6) ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 ze zm.),
7) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.),
8) ustawa z 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592
ze zm.),
9) ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947 ze zm.),
10) ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 ze zm.),
11) ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696 ze zm.),
12) ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.).
Przyjmuje siê, ¿e prawem rzeczowym jest takie prawo podmiotowe, które charakteryzuje siê ³¹cznie dwiema cechami:
1) dotyczy rzeczy – prawo rzeczowe obci¹¿a zawsze ca³¹ rzecz, nawet je¿eli jego
wykonywanie (np. prawo u¿ytkowania) jest ograniczone do oznaczonej czêœci
rzeczy; czêœci sk³adowe rzeczy nie mog¹ byæ odrêbnym przedmiotem w³asnoœci
lub innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 KC),
2) jest prawem bezwzglêdnym – prawa podmiotowe bezwzglêdne s¹ prawami
skutecznymi wobec wszystkich (erga omnes). Uprawnieniom podmiotu tego
prawa odpowiada obowi¹zek wszystkich innych osób nieingerowania w sferê
mo¿noœci jego postêpowania. Naruszenie tego obowi¹zku powoduje konkretyzacjê podmiotu zobowi¹zanego i konkretyzacjê zachowania, jakie powinien
podj¹æ. Dla uprawnionego powstaje wówczas roszczenie, którego treœæ zale¿y od
rodzaju naruszenia (np. roszczenie negatoryjne wynikaj¹ce z prawa w³asnoœci
nieruchomoœci powstaje w przypadku naruszenia tego prawa w inny sposób ni¿
pozbawienie w³aœciciela w³adztwa faktycznego nad rzecz¹ – art. 222 § 2 KC).
Brak jednej z wymienionych wy¿ej cech powoduje, ¿e okreœlone prawo podmiotowe nie mo¿e byæ zaliczone do katalogu praw rzeczowych. W polskim prawie wystêpuj¹ równie¿ prawa bezwzglêdne, które przez to, ¿e nie dotycz¹ rzeczy, nie nale¿¹
do praw rzeczowych (prawa na dobrach niematerialnych). Z drugiej strony istnieje
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wiele praw polegaj¹cych na korzystaniu z rzeczy, które nie nale¿¹ do praw rzeczowych dlatego, ¿e zosta³y ukszta³towane przez ustawodawcê jako prawa wzglêdne.
Co do zasady, prawa wzglêdne s¹ skuteczne tylko miêdzy stronami (inter partes), ale
niektóre z nich mog¹ uzyskaæ rozszerzon¹ skutecznoœæ; oznacza to, ¿e staj¹ siê skuteczne wobec osób trzecich. Z ustawy prawami o rozszerzonej skutecznoœci s¹ prawo
najmu lokalu (zob. art. 690 KC) i prawo do¿ywocia (zob. art. 910 KC). Ujawnienie
niektórych praw wzglêdnych w ksiêdze wieczystej (art. 16 KWU) powoduje, ¿e staj¹
siê one skuteczne erga omnes.
W polskim prawie cywilnym obowi¹zuje zasada numerus clausus praw bezwzglêdnych, tj. podmioty prawa cywilnego nie maj¹ kompetencji do kreowania nowych, nieprzewidzianych przez ustawê typów praw podmiotowych skutecznych
erga omnes (zob. art. 244 KC; strony nie mog¹ ustanowiæ np. ciê¿aru realnego). Strony nie maj¹ równie¿ kompetencji do swobodnego kszta³towania treœci przewidzianych ustaw¹ praw rzeczowych.

I. Rzeczy
1. Pojêcie rzeczy
W rozumieniu art. 45 KC rzecz¹ jest tylko przedmiot materialny. W doktrynie
przyjmuje siê, ¿e rzeczami s¹ materialne czêœci przyrody (w stanie pierwotnym lub
przetworzonym) na tyle wyodrêbnione, ¿e w obrocie prawnym mog¹ byæ traktowane
jako dobra samoistne. Nie traktuje siê jako rzeczy w rozumieniu techniczno-prawnym tzw. zbioru rzeczy oraz zbioru praw.
Nie s¹ rzeczami:
1) dobra niematerialne – wytwory umys³u ludzkiego maj¹ce cechy oryginalnej
twórczoœci (np. utwory muzyczne, literackie, naukowe, plastyczne, wynalazki,
wzory zdobnicze, wzory u¿ytkowe, znaki towarowe; zob. ustawa z 4.2.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 ze zm., ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej, tekst
jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.);
2) energie (zob. art. 555 KC oraz ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne,
tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm. i ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.);
3) z³o¿a minera³ów (zob. ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.);
4) czêœci sk³adowe rzeczy;
5) res omnium communes (woda – zob. ustawa – Prawo wodne, powietrze, wiatr).
Nie s¹ równie¿ rzeczami zwierzêta „jako istoty ¿yj¹ce, zdolne do odczuwania”
(art. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie zwierz¹t, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 ze zm.). W sprawach w tej ustawie nieuregulowanych, do zwierz¹t stosuje
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siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce rzeczy. Zwierzêta ³owne w stanie wolnym stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa (art. 2 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo ³owieckie,
tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.), a prawo polowania jest odrêbnym prawem podmiotowym. Zwierzêta w stanie wolnym (np. wróble) staj¹ siê rzeczami przez zaw³adniêcie nimi i objêcie w posiadanie samoistne. Ryby i inne zwierzêta w wodzie stanowi¹ jej po¿ytki (art. 13 PrWod) i staj¹ siê rzeczami oraz
przedmiotem prawa w³asnoœci po ich od³owie.
Pieni¹dze, które wystêpuj¹ w postaci znaków pieniê¿nych (monety i banknoty),
s¹ rzeczami ruchomymi. Ze wzglêdu jednak na nadan¹ im przez Pañstwo szczególn¹
funkcjê, tj. œrodka p³atniczego o okreœlonej wartoœci (jednostka pieniê¿na), jednostkê
pieniê¿n¹ wyra¿on¹ w banknotach lub monetach nale¿y traktowaæ jako przedmiot
o charakterze niematerialnym.
Od jednostki pieniê¿nej nale¿y odró¿niæ znak pieniê¿ny, zawsze przybieraj¹cy
postaæ rzeczy materialnej (moneta, banknot). Prawo do emisji znaków pieniê¿nych,
które s¹ prawnym œrodkiem p³atniczym na terytorium RP, ma Narodowy Bank Polski. W obrocie gospodarczym pieni¹dz wystêpuje w postaci gotówkowej (banknoty,
monety) oraz w formie bezgotówkowej (w szczególnoœci w obrocie miêdzy bankami).
W odniesieniu do pieni¹dza zastosowanie maj¹:
1) zasada walutowoœci, zgodnie z któr¹ zobowi¹zania pieniê¿ne na obszarze RP,
z zastrze¿eniem wyj¹tków w ustawie przewidzianych (zob. w szczególnoœci
ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe, Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.),
mog¹ byæ wyra¿one tylko w pieni¹dzu polskim (art. 358 § 1 KC);
2) zasada nominalizmu, która oznacza, ¿e je¿eli przedmiotem zobowi¹zania od
chwili jego powstania jest suma pieniê¿na, spe³nienie œwiadczenia nastêpuje
przez zap³atê sumy nominalnej (art. 3581 § 1 KC);
3) zasada waloryzacji:
a) waloryzacja umowna – polega na tym, ¿e strony mog¹ zastrzec w umowie
(umowne klauzule waloryzacyjne – art. 3581 § 2 KC), ¿e wysokoœæ œwiadczenia pieniê¿nego zostanie ustalona wed³ug innego ni¿ pieni¹dz miernika wartoœci (np. klauzula z³ota, klauzula walutowa, klauzula towarowa),
b) waloryzacja s¹dowa – polega na tym, ¿e na wyraŸne ¿¹danie strony s¹d
mo¿e, po rozwa¿eniu interesów stron, zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, zmieniæ wysokoœæ lub sposób spe³nienia œwiadczenia pieniê¿nego,
chocia¿by zosta³y ustalone w orzeczeniu lub w umowie, je¿eli po powstaniu
zobowi¹zania nast¹pi³a istotna zmiana si³y nabywczej pieni¹dza (art. 3581 § 3
KC). Z ¿¹daniem zmiany wysokoœci lub sposobu spe³nienia œwiadczenia nie
mo¿e wyst¹piæ strona prowadz¹ca przedsiêbiorstwo, je¿eli œwiadczenie pozostaje w zwi¹zku z prowadzeniem tego przedsiêbiorstwa (art. 3581 § 4 KC).
Dawne znaki pieniê¿ne oraz znaki wycofane z obrotu stanowi¹ rzeczy ruchome –
zob. skarb (art. 189 KC).
Papiery wartoœciowe s¹ dokumentami szczególnego rodzaju ze wzglêdu na to,
¿e inkorporuj¹ prawa maj¹tkowe. Papier wartoœciowy jako dokument jest rzecz¹
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ruchom¹. Posiadanie dokumentu legitymuje jego posiadacza do wykonywania prawa inkorporowanego w dokumencie. Dopuszczalne jest istnienie w obrocie papierów
wartoœciowych bez ich noœnika materialnego, a jedynie w postaci zapisu elektronicznego – dematerializacja papierów wartoœciowych (zob. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
W prawie polskim obowi¹zuje zasada numerus clausus papierów wartoœciowych.
Oznacza to, ¿e podmioty prawa cywilnego nie mog¹ kreowaæ nowych, nieprzewidzianych ustaw¹ rodzajów papierów wartoœciowych.
Ze wzglêdu na rodzaj praw inkorporowanych w dokumencie mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce papiery wartoœciowe:
1) papiery wierzycielskie (np. weksel – zob. ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe, Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm., czek – zob. ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo
czekowe, Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.),
2) papiery udzia³owe (np. akcje – zob. Kodeks spó³ek handlowych),
3) papiery towarowe (np. dowód sk³adowy – art. 853 i nast. KC; konosament
– zob. ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski, Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.).
Ze wzglêdu na sposób przenoszenia praw inkorporowanych w papierach wartoœciowych wyró¿nia siê:
1) papiery wartoœciowe imienne – przeniesienie praw nastêpuje przez przelew
po³¹czony z wydaniem dokumentu (art. 9218 KC),
2) papiery wartoœciowe na zlecenie – przeniesienie praw nastêpuje przez indos,
czyli pisemne oœwiadczenie umieszczone na papierze wartoœciowym, zawieraj¹ce co najmniej podpis zbywcy, oznaczaj¹cy przeniesienie praw na inn¹ osobê; do przeniesienia prawa potrzebne jest wydanie dokumentu oraz istnienie nieprzerwanego ci¹gu indosów (art. 9219 KC),
3) papiery wartoœciowe na okaziciela – do przeniesienia praw z dokumentu na
okaziciela wymagane jest wydanie tego dokumentu (art. 92112 KC).

2. Rodzaje rzeczy
Zasadnicze znaczenie ma wyró¿nienie rzeczy ruchomych oraz nieruchomoœci.
Podzia³ ten ma charakter wyczerpuj¹cy i roz³¹czny.
2.1. Nieruchomoœci
Zgodnie z art. 46 KC, wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje nieruchomoœci:
1) nieruchomoœci gruntowe – s¹ to czêœci powierzchni ziemskiej, stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asnoœci; w odniesieniu do nieruchomoœci gruntowych obowi¹zuje w prawie polskim zasada superficies solo cedit, z zastrze¿eniem wyj¹tków wskazanych w ustawie;
2) nieruchomoœci budynkowe – s¹ to budynki trwale z gruntem zwi¹zane, które
na mocy przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asno-

