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WYKAZ SKRÓTÓW
Akty prawne
ABGB

–

BGB
dyrektywa o handlu
elektronicznym

–
–

GBO

–

EKPC

–

k.c.

–

k.c.f.
k.h.

–
–

k.k.

–

k.m.

–

k.m. 1961

–

k.p.

–

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (austriacki ko‐
deks cywilny)
Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny)
dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyj‐
nego, w szczególności handlu elektronicznego w ra‐
mach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elek‐
tronicznym), (Dz.Urz. WE L 178, s. 1)
Grundbuchordnung (niemieckie prawo o księgach
wieczystych)
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo‐
wych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U.
z 1993 r. poz. 284), tzw. Europejska Konwencja Praw
Człowieka
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
francuski kodeks cywilny (Code civil)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia
27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U.
poz. 502)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)
ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski
(Dz.U. z 2016 r. poz. 66)
ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. – Kodeks morski
(Dz.U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.)
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
7

Wykaz skrótów

k.p.a.

–

k.p.c.

–

k.p.k.

–

k.r.o.

–

k.s.h.

–

k.z.

–

Konstytucja RP

–

nowela z 28.07.1990 r.

–

o.p.

–

p.a.s.c.

–

p.g.g.

–

p.g.k.

–

p.o.ś.

–

p.p.m.

–

p.p.s.a

–

p.r.

–

p.r.d.

–

p.s.w.

–

p.u.

–

p.w.k.c.

–

8

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo‐
wania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo‐
wania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowa‐
nia karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań
(Dz.U. poz. 598)
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
poz. 483 ze zm.)
ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Ko‐
deks cywilny (Dz.U. poz. 321 ze zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat‐
kowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mię‐
dzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792)
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo‐
waniu przed sądami administracyjnym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyza‐
cyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508)
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro‐
gowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowa‐
dzające kodeks cywilny (Dz.U. poz. 94 ze zm.)

Wykaz skrótów

p.w.p.

–

p.z.p.

–

porozumienie TRIPS

–

pr. at.

–

pr. aut.

–

pr. bank.

–

pr. bud.

–

pr. czek.

–

pr. energ.

–

pr. konsul.

–

pr. lot.

–

pr. not.

–

pr. poczt.

–

pr. przew.

–

pr. rzecz.

–

pr. spółdz.

–

pr. stow.

–

pr. tel.

–

pr. weksl.

–

pr. wod. 2001

–

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz.U z 2017 r. poz. 776)
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw
własności intelektualnej (TRIPS), załącznik nr 1C do
Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację
Handlu (WTO), (Dz.U. z 1996 r. poz. 143)
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 576 ze zm.)
ustawa z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i pra‐
wach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1876)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 462)
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.)
ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1545)
ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U.
z 2017 r. poz. 959 ze zm.)
ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.)
ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1481)
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1983)
dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe
(Dz.U. poz. 319 ze zm.)
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.)
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzy‐
szeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210)
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunika‐
cyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907)
ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 160)
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1121)
9

Wykaz skrótów

pr. wod. 2017

–

przepisy wprowadzające –
u. KRS
przepisy wprowadzające –
u.z.z.m.p.
r.e.g.b.

–

r.k.w.s.t.

–

rozporządzenie eIDAS

–

rozporządzenie Rzym I

–

TFUE

–

u. fund.

–

u. kom.

–

u. kom. PKP

–

u. KRS

–

u. KZN

–
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ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.
poz. 1566)
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowa‐
dzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz.U. poz. 770 ze zm.)
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowa‐
dzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem pań‐
stwowym (Dz.U. poz. 2260)
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu‐
downictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewiden‐
cji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034
ze zm.)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lu‐
tego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg
wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.
poz. 312 ze zm.)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odnie‐
sieniu do transakcji elektronicznych na rynku we‐
wnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(Dz.Urz. UE L 257, s. 73)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym
I), (Dz.Urz. UE L 177, s. 6)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja
skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)
ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.
z 2016 r. poz. 40)
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1055) (do 1 stycznia 2017 r.: „ustawa
o komercjalizacji i prywatyzacji”)
ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i re‐
strukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Pol‐
skie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 680
ze zm.)
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.)
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529)

Wykaz skrótów

u. las.

–

u. PG

–

u. rach.

–

u. tim.

–

u. VAT

–

u.d.p.

–

u.e.z.i.g.

–

u.f.i.

–

u.f.p.

–

u.g.g.

–

u.g.n.

–

u.g.n.r.

–

u.g.t.

–

u.i.b.

–

u.j.p.

–

u.k.s.c.

–

u.k.u.r.

–

u.k.w.h.

–

ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.
z 2017 r. poz. 788)
ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Ge‐
neralnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2261)
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)
ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U.
poz. 1370)
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupo‐
waniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2142)
ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwesty‐
cyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami in‐
westycyjnymi (Dz.U z 2016 r. poz. 1896 ze zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz‐
nych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce grun‐
tami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r.
poz. 127 ze zm.)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru‐
chomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowa‐
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.)
ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami
w miastach i osiedlach (Dz.U. poz. 159)
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba‐
dawczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 ze zm.)
ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.)
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.)
ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
i hipotece (Dz.U. z 2017 r. poz. 1007)
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Wykaz skrótów

u.n.n.c.

–

u.o.k.k.

–

u.o.p.

–

u.o.p.l.

–

u.o.p.n.

–

u.o.z.

–

u.o.z.o.z.

–

u.p.d.o.f.

–

u.p.d.o.p.

–

u.p.e.

–

u.p.p.

–

u.p.z.p.

–

u.rz.z.

–

u.s.d.g.

–

u.s.g.

–

u.s.m.

–

u.s.p.

–

u.s.u.s.

–
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ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru‐
chomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1061 ze zm.)
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo‐
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)
ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw na‐
bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinne‐
go (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1840)
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446
ze zm.)
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo‐
wym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888
ze zm.)
ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro‐
nicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)
ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.)
ustawa dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos‐
podarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1073)
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz.U. poz. 397)
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia‐
towym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)
ustawa z dnia 13.10.1998 r. o ubezpieczeniach spo‐
łecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778)

Wykaz skrótów

u.s.w.

–

u.t.k.

–

u.w.l.

–

u.z.n.k.

–

u.z.r.r.z.

–

u.z.w.u.

–

u.z.z.m.p.

–

u.z.z.w.

–

ustawa wywłaszczeniowa –

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje‐
wództwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.)
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejo‐
wym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.)
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.)
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie‐
uczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. poz. 1503
ze zm.)
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów (Dz.U z 2017 r. poz. 1278)
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykony‐
wania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
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ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządza‐
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PRZEDMOWA
Niniejszy komentarz do kodeksu cywilnego, będący dziełem wielotomowym, jest wy‐
nikiem pracy znamienitych przedstawicieli polskiej nauki i praktyki prawa, wyróżnia‐
jących się dużym doświadczeniem oraz bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym.
Redaktorzy i Autorzy postawili sobie za cel napisanie komentarza, który pozwala na
rzetelne przedstawienie instytucji prawa cywilnego w sposób przydatny zarówno dla
przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa.
Przystępując do opracowania, twórcy przyjęli założenie, że ma on być pomocą w roz‐
wiązywaniu zagadnień spornych, jakie wyłaniają się na tle stosowania kodeksu cywil‐
nego. Z tego powodu, poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, wykorzystali
bogaty dorobek judykatury i doktryny. Wyselekcjonowali najnowsze orzecznictwo są‐
dów powszechnych i Sądu Najwyższego, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki sto‐
sowania prawa, a także skoncentrowali się na przedstawieniu sposobów interpretacji
i stosowania prawa w sytuacjach budzących wątpliwości i spory co do poprawnej wy‐
kładni obowiązujących przepisów. Nie pominięto także prawa unijnego oraz orzecz‐
nictwa unijnego w zakresie, w jakim współkształtuje ono i wpływa na polski porządek
prawny i sposób stosowania prawa. W celu zaprezentowania prawidłowej wykładni
aktualnie obowiązujących norm, Autorzy przedstawili ewolucję regulacji ustawowej
i towarzyszące jej zmiany poglądów doktryny i orzecznictwa. Zastosowane podejście
umożliwiło przedstawienie Czytelnikom wyważonego i wszechstronnego komentarza,
stanowiącego wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej z uwzględnieniem potrzeb
praktyki i praktycznych problemów stosowania prawa.
Prezentowane pierwsze wydanie komentarza bierze pod uwagę stan prawny na dzień
1.10.2017 r. oraz liczne projektowane i ogłoszone zmiany ustawodawstwa, które wejdą
w życie z dniem 1.01.2018 r. Jest to zatem opracowanie uwzględniające najnowszy stan
prawny. W publikacji precyzyjnie opracowano kluczowe zmiany legislacyjne, umożli‐
wiając Czytelnikowi odnalezienie właściwej interpretacji obowiązujących przepisów.
Wydawnictwo oraz Autorzy wyrażają przekonanie, że niniejszy komentarz będzie sta‐
nowił cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców praw‐
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Przedmowa

nych, notariuszy, komorników, prokuratorów, jak i przedstawicieli doktryny, pracow‐
ników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Każdy z Autorów samodzielnie decydował o zakresie i sposobie komentowania przepi‐
sów kodeksu cywilnego i odpowiada za wyrażane poglądy. Niemniej jednak Redaktorzy,
współdziałając z Autorami, byli zgodni co do podstawowego założenia przyświecającego
niniejszemu opracowaniu. Ma ono przedstawiać komentowane zagadnienia, uwzględ‐
niając wymogi dociekliwości naukowej, jak również potrzeby praktyków prawa szuka‐
jących odpowiedzi na pytania wynikające z niejednokrotnie bardzo złożonych stanów
faktycznych. Ponieważ jednak życie jest zawsze bardziej skomplikowane niż rzeczywis‐
tość ustawowa, a z biegiem czasu pojawiają się nowe zjawiska i problemy, Redaktorzy
zachęcają do mailowego kontaktu (magdalena.habdas@us.edu.pl), w celu przekazywa‐
nia uwag oraz zagadnień wymagających omówienia lub poszerzonej analizy. W ten spo‐
sób komentarz będzie mógł stale, również w kolejnych wydaniach, zapewniać odpo‐
wiedzi na pytania osób, które z niego korzystają.
16 października 2017 r.
Magdalena Habdas
Mariusz Fras
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USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny1
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 933, poz. 1132)

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Eu‐
ropejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o hand‐
lu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 25, s. 399).
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KSIĘGA DRUGA

WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE
TYTUŁ I

Własność
DZIAŁ I

Przepisy ogólne
Art. 126–139. (uchylone).

DZIAŁ II

Treść i wykonywanie własności
Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecz‐

nego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze spo‐
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać
pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Spis treści
I. Historyczne i konstytucyjne ujęcie własności ...............
II. Istota własności ...........................................................
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I. Historyczne i konstytucyjne ujęcie własności
1. Własność to szczególne prawo majątkowe, które w każdym systemie prawnym odgrywa
niezwykle istotną rolę i które wpływa na kształt stosunków społeczno-gospodarczych
państwa. Własność to także kategoria historyczna, której treść i kształt są ściśle związane
z ustrojem społeczno-gospodarczym państwa. Podlega ona różnorodnym przemianom,
które z jednej strony są uwarunkowane, a z drugiej – warunkują, kształt stosunków
społeczno-ekonomicznych2. Historia Polski, zwłaszcza z okresu XX i XXI w., jest do‐
wodem na to, jak dalece przyjęty model własności jest powiązany z określoną koncepcją
polityczną i ustrojową państwa. Gospodarka Polski od 1990 r. nie ma charakteru naka‐
zowo-rozdzielczego, lecz oparta jest na funkcjonowaniu wolnego rynku, a co za tym
idzie, rolę wiodącą przypisuje się własności prywatnej. Na początku lat 90. ubiegłego
stulecia jednym z głównych celów polskiego ustawodawcy było zatem niedopuszczenie
do ponownego przejścia własności środków produkcji w ręce państwa i do ponownego
wyeksponowania roli własności publicznej3. Już w początkowym okresie dostosowywa‐
nia polskiego systemu prawnego do wymogów gospodarki rynkowej było oczywiste, że
nie jest możliwe dalsze, instytucjonalne wyodrębnianie własności społecznej, indywi‐
dualnej i osobistej, ponieważ przyjęto model, w którym każda postać własności jest
chroniona w takim samym stopniu4. Klasyfikacje własności oparte na założeniu, że naj‐
niższym (ustrojowo dyskredytowanym) rodzajem własności jest własności prywatna,
a najwyższym własność społeczna, nie są przydatne dla gospodarki wolnorynkowej i są
wręcz szkodliwe w kontekście jej budowania i rozwoju5. Wadą socjalistycznego systemu
prawnego nie było jednak różnicowanie własności, ale pojmowanie jej wyłącznie w ka‐
tegoriach ideologii politycznej, oderwanej od rzeczywistości ekonomicznej oraz od fak‐
tycznych zjawisk gospodarczych i stanu gospodarki kraju6.
2. Po obaleniu komunizmu i powrocie do ustroju demokratycznego oraz gospodarki ryn‐
kowej, na przełomie lat 1989 i 1990 zniesiono funkcjonujący w PRL podział na typy
2
3

4
5
6

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe..., 2012, s. 45.
A. Stelmachowski [w:] System Prawa Prywatnego..., t. 3, 2007, s. 122–127; podobnie A. Stelmachowski,
K. Zaradkiewicz [w:] System Prawa Prywatnego..., t. 3, 2013, s. 263.
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe..., 2012, s. 37 i 50.
W. Seiffert, Przemiany..., s. 112.
M. Bednarek, Przemiany..., s. 96.
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TYTUŁ I. Własność

Art. 140

i formy własności7, poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian w Konstytucji RP, w ko‐
deksie cywilnym oraz licznych ustawach szczególnych8. Wprawdzie w znowelizowanej
w 1992 r. Konstytucji PRL z 1952 r. zachowano podział na własność osobistą i własność,
to w doktrynie podnoszono, że utrzymywanie konstytucyjnego wyodrębnienia własno‐
ści osobistej jest bezzasadne i ma znaczenie jedynie formalne, gdyż w praktyce nie znaj‐
duje zastosowania9. A. Łabno-Jabłońska dodatkowo podkreślała, że w konstytucji nie
należy typizować własności ze względu na pomiot, natomiast intensywność ochrony
własności należy uzależnić od jej przedmiotu i funkcji, jaką on spełnia. Nie ma bowiem
racjonalnych względów, dla których fabrykę państwową należałoby chronić bardziej niż
prywatny grunt orny10. Podobne uwagi sformułował C. Kosikowski, wskazując, że ist‐
nieją co najmniej dwa powody, dla których należałoby już w konstytucji eksponować
przedmiotową strukturę własności. Pierwszym z nich jest ochrona wielopokoleniowego
dorobku narodowego w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, religii czy infrastruktury spo‐
łecznej, która powinna uniemożliwić uwłaszczenie lub prywatyzację tych dóbr. Drugim
powodem jest konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz urzeczywistnienie ra‐
cjonalnej gospodarki ziemią, wodami, lasami i innymi zasobami naturalnymi, co wy‐
maga szczególnego reżimu ochronnego. Wynika to z faktu, że prawa właścicieli pry‐
watnych często pozostają w sprzeczności z zadaniami państwa11.
3. W aktualnie obowiązującej Konstytucji RP ustawodawca odnosi się do własności w na‐
stępujących przepisach:
7

8

9

10
11

Wyróżniano dwa typy własności, których przedmiotem były środki produkcji, a mianowicie własność spo‐
łeczną oraz własność indywidualną. Własność społeczna była albo własnością ogólnonarodową (państwową),
własnością spółdzielczą lub własnością innych organizacji społecznych ludu pracującego. Własność indy‐
widualna była własnością drobnotowarową lub własnością kapitalistyczną, w zależności od tego, czy pro‐
dukcja oparta była na pracy własnej czy najemnej. Własność osobista dotyczyła uzyskiwanych dzięki środkom
produkcji, przedmiotów spożycia (konsumpcyjnych), przy czym ustawodawca zaliczał do tej własności także
własność np. domów jednorodzinnych, pojazdów mechanicznych, drobnych środków produkcji (por. nie‐
obowiązujące już art. 132 i 133 k.c.). Najintensywniejszą ochroną objęto własność państwową, choć szcze‐
gólną ochronę przyznawano też własności spółdzielczej. Własność indywidualna środków produkcji miała
docelowo zostać zlikwidowana. Zob. szerzej Z.K. Nowakowski, Prawo rzeczowe..., s. 27 i n.; S. Grzybowski,
Prawo cywilne..., 1989, s. 14 i n.; J. Wasilkowski, Pojęcie własności we współczesnym..., s. 44.
Zob. szerzej A. Stelmachowski, K. Zaradkiewicz [w:] System Prawa Prywatnego..., t. 3, 2013, s. 262–265;
T. Kurowska, Upowszechnienie..., s. 44–47.
A. Łabno-Jabłońska, Nowa..., s. 36–38; T. Dybowski, Własność w przepisach..., s. 306, gdzie autor wskazuje,
że zwrot o całkowitym poręczeniu własności osobistej został dodany do art. 7 Konstytucji z 1952 r. (po jej
nowelizacji w 1992 r.) na szybko, wręcz został „dopisany (...) na kolanie,” stwarzając kłopot z jego interpretacją
na kolejne kilkanaście lat; J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe..., 1994, gdzie autor stwierdza, że nie są jasne powody,
dla których w art. 7 Konstytucji z 1952 r. (po jej nowelizacji w 1992 r.) wyeksponowano tylko jedną formę
własności i to dotyczącą środków konsumpcyjnych, s. 40; A. Stelmachowski [w:] System Prawa Prywatne‐
go..., t. 3, 2007, s. 124, gdzie autor podkreśla, że zwrot o całkowitym poręczeniu własności osobistej był
zbędnym superfluum, przyjętym tylko dla ułatwienia przyjęcia zmian konstytucyjnych; odmiennie M. Bed‐
narek, Koncepcja..., s. 464 i n., gdzie autorka wskazuje, że utrzymanie kategorii własności osobistej było
celowe, a jej uprzywilejowanie miało wynikać z faktu, iż obywatel w zetknięciu z państwem lub podmiotami
gospodarczymi zawsze zajmuje pozycję słabszą (s. 468).
A. Łabno-Jabłońska, Nowa..., s. 39.
C. Kosikowski, Zasada..., s. 235.
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Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty
ich wykładni i stosowania.
Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz
praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.
Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także
wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji
ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.
Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ graficzny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym
i czytelnym podziałem zagadnień.
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„Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami.
Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki
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dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów”.
Prof. dr hab. Ewa Bagińska

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

CENA 239 ZŁ (W TYM 5% VAT)

