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SŁOWO WSTĘPNE
Niniejszy podręcznik jest adresowany zwłaszcza do studiujących kierunek administracyjny, czyli osób, które w przyszłości obejmą różne funkcje w organach administracji
rządowej i samorządowej oraz innych instytucjach publicznych. Przyszli kandydaci do
stanowisk w służbie publicznej powinni uświadamiać sobie, że realizując zadania z zakresu szeroko rozumianej administracji, będą nie tylko podejmować działania władcze,
lecz także w szerokim zakresie wykorzystywać instrumenty cywilnoprawne. A rola tych
ostatnich, o czym warto pamiętać, będzie w społeczeństwie demokratycznym i gospodarce wolnorynkowej nieustannie rosnąć. Dlatego też elementarna wiedza z zakresu
prawa cywilnego staje się jednym z podstawowych składników kwalifikacji i umiejętności zawodowych absolwenta studiów administracyjnych.
W opracowaniu została zawarta podstawowa materia prawa cywilnego, na którą tradycyjnie składają się następujące jego działy: część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne. Ze względów uzasadnionych szczególną przydatnością znajomości zagadnień cywilistycznych dla studentów administracji
główny nacisk położono na pierwsze trzy części. Tematyka prawa spadkowego i prawa
rodzinnego została natomiast uwzględniona w nieco węższym zakresie. Charakter i przeznaczenie opracowania przesądziły ponadto o ograniczonym zakresie treści oraz o uproszczonej formie przekazu. Dlatego też w podręczniku nie znalazły się liczne kwestie
szczegółowe, a także analiza złożonych i kontrowersyjnych zagadnień (w niektórych
wypadkach zostały one jedynie zasygnalizowane). Taka formuła podręcznika sprawia,
że może stanowić on użyteczną pomoc również dla tych czytelników, którzy nie mają
gruntowniejszego przygotowania prawniczego. Zdając sobie jednak sprawę z tego, że
niektórzy studenci (choćby uczestnicy seminariów dyplomowych z prawa cywilnego)
zechcą pogłębić swą wiedzę, autorzy zamieścili na końcu tekstu informację bibliograficzną zawierającą wykaz podstawowych opracowań o charakterze kompleksowym (podręcznikowe, komentarzowe, systemowe), odnoszących się do tematyki objętej zakresem
niniejszego podręcznika.
Podręcznik uwzględnia stan prawny na dzień 1 maja 2016 r.*
Autorzy
* W podręczniku zostały również uwzględnione zmiany (dotyczące głównie formy
czynności prawnych) wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311), wchodzące w życie dnia 8 września 2016 r.
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Część pierwsza
PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział pierwszy

PRAWO CYWILNE – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego
1.1. Znaczenie prawa cywilnego w stosunkach społeczno-gospodarczych
W warunkach demokratycznego ładu państwowego i gospodarki wolnorynkowej znaczenie prawa cywilnego, jako jednego z najważniejszych regulatorów stosunków społecznych, nieustannie rośnie. Demokracja i wolny rynek oznaczają bowiem daleko idącą swobodę działania uczestników życia
społecznego i gospodarczego (obywateli i jednostek organizacyjnych), ograniczenie systemu nakazów i zakazów do niezbędnego minimum, wdrażanie
mechanizmów wyzwalających inicjatywę i samorządność. Te zaś zjawiska są
bliskie naturze prawa cywilnego, które zakłada swobodne i partnerskie relacje
pomiędzy uczestnikami stosunków społecznych, starając się w jak najmniejszym stopniu narzucać kształt i treść owych relacji.
Wzrost roli prawa cywilnego widoczny jest zwłaszcza w życiu gospodarczym, gdzie utrwalenie się reguł wolnego rynku oraz postępujący proces
prywatyzacji sektora państwowego ogromnie wpłynęły na rangę umów oraz
innych cywilnoprawnych instrumentów. W istocie cały niemal system powiązań między podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami), w konsekwencji produkcja oraz wymiana dóbr i usług (w tym zaspokajanie potrzeb
szerokiego kręgu konsumentów), opiera się na mechanizmach prawa cywilnego. Jego instytucje służą także realizacji i ochronie różnych (zarówno materialnych, jak i niematerialnych) interesów jednostek organizacyjnych oraz
obywateli. Zwłaszcza dla tych ostatnich są to często zwykłe codzienne sprawy,
związane z różnymi sferami życia.
Prawo cywilne jako integralna część systemu prawa reguluje wraz z innymi jego częściami (gałęziami prawa) określone dziedziny stosunków społecznych, przyczyniając się do uporządkowania oraz harmonijnego rozwoju
otaczającej nas rzeczywistości. Czyni to jednak we właściwy dla siebie sposób,
wynikający z jego swoistych cech.
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Wiemy tyle, że prawo cywilne poddaje reglamentacji określone dziedziny
stosunków społecznych. Należy jednak postawić pytanie, jakie konkretnie są
to dziedziny i w jaki sposób to czyni? W konsekwencji, jaka regulacja prawna
zasługuje na miano regulacji cywilnoprawnej i jak w konkretnym wypadku
zorientować się, że właśnie z taką mamy do czynienia?
Wyjaśniając charakterystyczny dla prawa cywilnego mechanizm regulacji,
należy rozważyć trzy następujące kryteria: przedmiot, podmioty oraz metodę
regulacji. W cywilistyce dominuje zapatrywanie, że najważniejsze znaczenie
ma to ostatnie kryterium, czyli metoda. Wydaje się jednak, że dopiero
uwzględnienie wszystkich trzech kryteriów oddaje w pełni swoistość regulacji cywilnoprawnej.
Przedmiotem regulacji prawa cywilnego jest pewna grupa stosunków
społecznych, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. Dominują wyraźnie stosunki majątkowe, gdyż głównym zadaniem prawa cywilnego jest
realizacja i ochrona interesów majątkowych. Stosunki niemajątkowe, objęte
na ogół w niewielkim stopniu unormowaniami prawa cywilnego, pojawiają
się jednak w niektórych jego obszarach w szerszym zakresie, przy czym niekiedy (tak jest na gruncie prawa rodzinnego) ich rola staje się pierwszoplanowa.
Podmiotami prawa cywilnego, a ściślej – stosunków społecznych regulowanych przez normy prawa cywilnego, są określone kategorie uczestników
życia społeczno-gospodarczego. Tradycyjnie zaliczają się do nich osoby fizyczne i osoby prawne, co znajduje swoją podstawę normatywną w art. 1 k.c.
Nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia 14 lutego 2003 r. wprowadzona została
trzecia kategoria podmiotów, mianowicie jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 § 1
k.c.). Relacje z udziałem wymienionych kategorii podmiotów (mówimy także
o stronach stosunków) mogą oczywiście tworzyć dowolne konfiguracje;
wchodzą mianowicie w grę stosunki między osobami fizycznymi, między
osobami prawnymi (jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami
prawnymi) oraz między osobami fizycznymi a osobami prawnymi (jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi).
Metoda regulacji, którą posługuje się prawo cywilne, zwana jest metodą
autonomii i równorzędności podmiotów (stron). Oznacza ona uznanie swobody podmiotów prawa cywilnego w kreowaniu wzajemnych stosunków
oraz takim kształtowaniu ich treści, które zagwarantuje podmiotom równorzędną względem siebie pozycję. Tak rozumianą cywilistyczną metodę regulacji przeciwstawiamy metodzie administracyjnoprawnej, zakładającej podporządkowanie w stosunkach prawnych jednej strony drugiej stronie sto-
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sunku. Metoda ta w pełni odzwierciedla szczególny charakter prawa cywilnego, stąd zasadę autonomii woli oraz zasadę równorzędności podmiotów
uznaje się za jego fundamentalne zasady. Nie pomniejsza rangi owych zasad
fakt, że współcześnie mamy do czynienia (z różnych względów) z licznymi
ich ograniczeniami. Inną sprawą jest fakt, że z uwagi na pozaprawne uwarunkowania, zwłaszcza ekonomiczne, trudno mówić o faktycznej równorzędności uczestników niektórych stosunków cywilnoprawnych.
Regulacja odpowiadająca powyższym trzem kryteriom jest regulacją cywilnoprawną. Objęty nią stosunek społeczny nazywamy, o czym będzie dalej
mowa, stosunkiem cywilnoprawnym. Stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi stanowią przedmiot prawa cywilnego (art. 1
z uwzględnieniem art. 331 § 1 k.c.).

zasady autonomii
woli i równorzędności podmiotów

1.3. Definicja prawa cywilnego
Na podstawie przedstawionych rozważań można zaproponować następującą definicję: prawo cywilne jest to zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe i stosunki niemajątkowe między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, na zasadzie autonomii i równorzędności podmiotów.
Tak sformułowana definicja wyraża podstawowe cechy prawa cywilnego.
Nazwa „prawo cywilne” wywodzi się z terminologii prawa rzymskiego
(łacińskie ius civile), gdzie oznaczała prawo obowiązujące obywateli państwa
rzymskiego (jednak nie wszystkich mieszkańców imperium). Obecnie nazwa
tej gałęzi, jeżeli weźmiemy pod uwagę objętą nią materię, nie jest adekwatna,
jednak siłą tradycji przetrwała, występując powszechnie we współczesnych
systemach prawnych.

pojęcie prawa
cywilnego

2. Zakres i systematyka prawa cywilnego
2.1. Prawo cywilne jako gałąź prawa
Jak już wspomniano, prawo cywilne jest jedną z gałęzi systemu prawa,
innymi słowy – stanowi fragment określonej całości. System prawa przedstawia się jako całość spójna i niesprzeczna (przynajmniej w założeniu), oparta
na pewnych wspólnych ideach i zasadach, wynikających przede wszystkim
z Konstytucji, a także obowiązujących Polskę aktów prawa międzynarodowego. Dlatego regulacje prawa cywilnego z jednej strony muszą owe wspólne
idee i zasady uwzględniać, z drugiej zaś nie mogą pomijać rozwiązań zawartych w innych częściach systemu, czyli innych gałęziach prawa. Jeżeli więc
np. przepisy kodeksu cywilnego mówią o „zezwoleniu właściwego organu
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Mieczysław Goettel – profesor tytularny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
gdzie kieruje Zakładem Prawa Cywilnego; współpracuje także z Instytutem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Adam Bieranowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego (2008–2015); redaktor naczelny miesięcznika „Rejent”.
Piotr Bogdalski – doktor nauk prawnych oraz doktor habilitowany nauk społecznych
w zakresie nauki o bezpieczeństwie; inspektor Policji; komendant-rektor Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie.
Publikacja zawiera zwięzłe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, które
stanowią materię jego podstawowych działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa
zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Czwarte wydanie podręcznika
uwzględnia ostatnie nowelizacje kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
jak również przepisów szczególnych odnoszących się do zagadnień cywilnoprawnych.
Na uwagę zasługują przede wszystkim zmiany stanu prawnego w zakresie:
– form czynności prawnych,
– nabycia własności przez znalezienie,
– ochrony praw konsumenta,
– odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej,
– odpowiedzialności za długi spadkowe,
– europejskiego poświadczenia spadkowego,
– rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w wyroku
rozwodowym,
– sposobów ustalenia ojcostwa w następstwie wydania przepisów dotyczących tzw. metody
zapłodnienia in vitro,
– zasad umieszczania dziecka w pieczy zastępczej.
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków administracji
na wydziałach prawa i administracji uniwersytetów oraz na innych wydziałach lub uczelniach, a także dla studentów studiów podyplomowych (absolwentów kierunków nieprawniczych), których programy zawierają podstawy prawa cywilnego.
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