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ROZDZIAŁ II

STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

Literatura: M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44–453 Kodeksu cywilnego, Kraków 
1997; taż, Przedsiębiorstwo jako przedmiot czynności prawnych – spory doktrynalne z perspek-
tywy praktyki obrotu, SP 2009, Nr 3; R.M. Bełczącki, Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu 
w polskim i niemieckim prawie prywatnym, Rej. 2010, Nr 1; G. Bieniek, Z problematyki stosowa-
nia art. 49 Kodeksu cywilnego, NPN 2003, Nr 1; tenże, Jeszcze w sprawie statusu prawnego urzą-
dzeń przesyłowych, MoP 2008, Nr 20; M. Borkowski, Pojęcia „nieruchomości rolnej” oraz „nie-
ruchomości leśnej” w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców, Rej. 2007, Nr 10; J. Buczek, Cywilnoprawna problematyka hodowli pszczół, PS 2003, 
Nr 2; R. Budzinowski, Pojęcie gospodarstwa rolnego według kodeksu cywilnego (rozważania na 
tle art. 553 k.c.), RPEiS 1991, z. 3; H. Cioch, H. Witczak, Zasada superficies solo cedit w prawie 
polskim, Rej. 1995, Nr 5; A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2010; P. Drapała, 
Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu, PiP 2002, z. 4; tenże, Zwalniające przejęcie dłu-
gów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, MoP 2002, Nr 10; E. Drozd, Ustanowienie 
odrębnej własności lokali, Rej. 1994, Nr 12; T. Dybowski, Części składowe rzeczy, NP 1969, Nr 1; 
A. Dyoniak, Pojęcie majątku w prawie cywilnym, PiP 1985, z. 11–12; S. Ehrlich, Stosunek prawny 
– węzłowe zagadnienia teorii prawa, PiP 1980, z. 3; M. Gdesz, O odrębnej własności obiektów 
budowlanych, PS 2009, Nr 1; J. Górecki, Gospodarstwo rolne jako przedmiot zastawu, Rej. 2003, 
Nr 4; M. Habdas, Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, KPP 2002, z. 2; taż, Określenie 
wartości przedsiębiorstwa a odpowiedzialność jego nabywcy w świetle art. 554, PiP 2003, z. 12; 
taż, Zbycie przedsiębiorstwa jako przejaw sukcesji singularnej, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga 
pamiątkowa  Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 
2005; J. Jastrzębski, Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa 2009; 
A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964; tenże, Elementy sto-
sunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976; D. Kokoszka, Prawna problematyka urządzeń 
przesyłowych (art. 49 k.c.) na tle propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (część I 
i II), Rej. 2007, Nr 6 i 10; tenże, Gospodarstwo rolne. Zagadnienia konstrukcyjne, KPP 2008, z. 4; 
M. Koszowski, Odpowiedzialność za zobowiązania (długi) zbywanego przedsiębiorstwa, Pr. Spół. 
2009, Nr 10; M. Krzyszczak, Własność urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., MoP 2000, Nr 10; 
Z. Kuniewicz, Sytuacja prawna urządzeń przesyłowych wymienionych w art. 49 k.c., [w:] Księga 
jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łącz-
kowska, A.N. Schulz, Toruń 2008; M. Litwińska, Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym 
i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu, cz. II, PPH 1993, Nr 5; E. Łętowska, Dwa 
cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personalizacja, [w:] Studia z prawa prywat-
nego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W.J. Kat-
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ner, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, A. Szpunar, E. Wojnicka, Łódź 1977; P. Mach-
nikowski, Numerus clausus papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności, PiP 2000, 
z. 8; G. Matusik, Problem własności urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., Rej. 2007, Nr 5; 
Z. Merchel, Kilka uwag o ruchomościach jako przedmiocie egzekucji, PES 1996, Nr 15; J. Mojak, 
Prawo papierów wartościowych, Lublin 1998; T. Mróz, Nieruchomość a działka – rozważania 
na tle pierwokupu gminy, Rej. 1998, Nr 9; A. Olejniczak, Własność urządzeń przyłączonych do 
sieci przedsiębiorstwa energetycznego (Uwagi o wykładni art. 49 k.c.), RPEiS 2000, z. 4; tenże, 
Uwagi o pojęciu części składowej nieruchomości na tle art. 49 KC, [w:] Współczesne problemy 
prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, 
P. Machnikowski, Warszawa 2010; J. Orłowski, Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie art. 554 k.c., Rej. 2009, Nr 7–8; P. Pełczyński, 
Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, Rej. 1998, Nr 1; P. Pogonow-
ski, Dowód składowy jako papier wartościowy na zlecenie, Pr. Spół. 1999, Nr 7–8; J. Pokrzyw-
niak, Artykuł 49 k.c. po nowelizacji – głos w dyskucji, Rej. 2009, Nr 12; S. Rudnicki, Pojęcie 
nieruchomości gruntowej, Rej. 1994, Nr 1; tenże, O pojęciu nieruchomości w prawie cywilnym, 
PS 1999, Nr 9; B. Swaczyna, Prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy sprzeda-
ży. Zagadnienia wybrane, TPP 2001, Nr 2; tenże, Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni 
ziemi, Rej. 2002, Nr 9; R. Trzaskowski, Z problematyki stosunków własnościowych na tle art. 49 
kodeksu cywilnego, KPP 2001, z. 3; tenże, Korzystanie przez przedsiębiorstwa energetyczne 
z cudzych nieruchomości, Rej. 2003, cz. I – Nr 11, cz. II – Nr 12; M. Trzebiatowski, Prawo do 
niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA 
i NSA w Warszawie), Rej. 2009, Nr 5; M. Watrakiewicz, Nieruchomość lokalowa, NPN 2002, 
Nr 1; J. Widło, Pojęcie przedsiębiorstwa, PPH 1997, Nr 7; tenże, Jeszcze raz w sprawie odpowie-
dzialności za długi przedsiębiorstwa, PPH 1999, Nr 1; tenże, Rozporządzanie przedsiębiorstwem, 
Kraków 2002; tenże, Przedsiębiorstwo w świetle zmian Kodeksu cywilnego, MoP 2004, Nr 1; 
S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004; F. Zedler, Zastaw rejestrowy 
na zbiorze rzeczy lub praw, PB 1999, Nr 3; Z. Ziembiński, O metodzie analizowania stosunku 
prawnego, PiP 1967, z. 2.

§ 3. Pojęcie i rodzaje stosunków cywilnoprawnych

I. Zdarzenia cywilnoprawne

Zdarzeniami cywilnoprawnymi są fakty, z którymi norma prawna łączy 
powstanie, zmianę lub ustanie skutku cywilnoprawnego. Skutki zdarzeń cywil-
noprawnych mogą przejawiać się w postaci powstania stosunku cywilnoprawnego, 
zmiany jego podmiotu, zmiany treści lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. 
Zdarzenia cywilnoprawne mogą być klasyfikowane według określonych kryteriów.

W ujęciu klasycznym wyróżnia się zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu 
– zdarzenia sensu stricto (niezależne od woli ludzkiej) oraz działania. Działania 
dzielą się na:
1) czynności zmierzające do wywołania skutku prawnego, a wśród nich:

a) oświadczenia woli (zob. czynności prawne – rozdz. V, § 16),
b) konstytutywne orzeczenia sądu (np. orzeczenie rozwodu, orzeczenie wy-

dane na podstawie art. 64 KC),
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c) decyzje administracyjne (np. decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości – 
zob. art. 121 ust. 1–3 GospNierU, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez 
cudzoziemca – zob. art. 1 ust. 1 ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.);

2) inne czyny, a wśród nich:
a) czyny bezprawne,
b) czyny zgodne z prawem.
Jako czyny określa się te działania, z którymi norma prawna wiąże określony 

skutek prawny, niezależnie od tego, czy wola osoby działającej była nakierowana 
na wywołanie takiego skutku. Czyny dzielą się na bezprawne i zgodne z prawem. 
Czynami bezprawnymi są zachowania (działania bądź zaniechania) podmiotu, 
które naruszają zakaz wynikający z normy prawnej, z którym norma prawna wiąże 
negatywne dla tego podmiotu skutki prawne (w szczególności powstanie obowiąz-
ku naprawienia szkody). Działania zgodne z prawem to takie działania, które nie 
są czynnościami zmierzającymi do wywołania skutków prawnych i nie są też 
czynami bezprawnymi.

Wśród czynów zgodnych z prawem wyróżnia się:
1) przejawy woli podobne do oświadczeń woli (np. wezwanie dłużnika do spełnienia 

świadczenia – art. 455 KC);
2) zawiadomienia o pewnych stanach (np. zawiadomienie o wadach rzeczy nabytej 

– art. 563 KC);
3) czynności faktyczne (np. znalezienie rzeczy – art. 181 KC).

W ogólnej teorii prawa znany jest też inny podział zdarzeń prawnych, zgodnie 
z którym do zbioru zdarzeń prawnych należą czynności konwencjonalne i inne 
zdarzenia. Podstawę wyróżnienia stanowi sposób określania przez normę prawną 
zdarzenia prawnego. Jeżeli norma prawna zdarzenie to konstruuje, uzależniając 
jego zaistnienie od podjęcia przez osobę odpowiedniego działania, wtedy mamy do 
czynienia z czynnościami konwencjonalnymi. Natomiast wszystkie inne wskazane 
przez normę prawną fakty, które istnieją niezależnie od obowiązującego systemu 
prawnego, należą do grupy innych zdarzeń prawnych (np. zniszczenie rzeczy, pobicie 
kogoś).

II. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego

Zgodnie z art. 1 KC, kodeks reguluje stosunki cywilnoprawne między osoba-
mi fizycznymi i osobami prawnymi (jak również jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, ale wyposażonymi w zdolność prawną 
– zob. art. 33¹ KC). Stosunki te mogą mieć charakter majątkowy lub niemajątko-
wy. O majątkowym lub niemajątkowym charakterze stosunku prawnego decyduje 
uwarunkowanie – pośrednie lub bezpośrednie interesem ekonomicznym podmiotu 
uprawnionego (zob. rodzaje praw podmiotowych – rozdz. III, § 8).
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O istnieniu stosunku cywilnoprawnego między określonymi podmiotami mówi 
się wówczas, gdy ze względu na jakąś normę prawa cywilnego, która dotyczy tych 
podmiotów, obowiązkiem jednego z nich jest określone zachowanie wobec drugie-
go. Jeżeli obowiązek ten wynika z dyspozycji normy prawa cywilnego, to mamy do 
czynienia ze stosunkiem cywilnoprawnym. Stosunkiem cywilnoprawnym jest więź 
istniejąca między podmiotami prawa cywilnego i polegająca na tym, że podmioty 
te mają względem siebie określone uprawnienia i obowiązki. W stosunku cywilno-
prawnym strony są wobec siebie równorzędne, co oznacza brak cechy podporząd-
kowania jednej strony tego stosunku względem drugiej. 

Powstanie stosunku cywilnoprawnego zależy od zaistnienia stanu faktycznego, 
z którym norma prawa cywilnego łączy taki skutek. Prawo cywilne wiąże powstanie 
stosunku cywilnoprawnego ze zdarzeniami prawnymi. Są nimi zdarzenia cywil-
noprawne uregulowane w Kodeksie cywilnym, takie jak czynności prawne i czyny 
niedozwolone, a także akty administracyjne, wywołujące skutki prawne w zakresie 
prawa cywilnego (post. SN z 21.11.2000 r., III CKN 1048/00, Legalis).

W stosunku prawnym wyróżnia się następujące elementy:
1) podmioty stosunku prawnego – osoby fizyczne, osoby prawne (art. 1 KC) 

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone 
w zdolność prawną (art. 331 KC);

2) przedmiot stosunku prawnego – jest to zawsze zachowanie się podmiotów prawa 
cywilnego;

3) treść stosunku prawnego, na którą składają się uprawnienia i obowiązki stron.

III. Rodzaje stosunków cywilnoprawnych

Wyróżniamy następujące rodzaje stosunków cywilnoprawnych:
1) stosunki proste;
2) stosunki złożone.

Kryterium wyróżnienia stosunków prostych i złożonych stanowi zakres wza-
jemnych uprawnień i obowiązków stron względem siebie. Prosty stosunek cywilno-
prawny polega na tym, że jedna strona jest tylko uprawniona (tylko jej przysługuje 
prawo podmiotowe), natomiast druga strona jest tylko zobowiązana (obowiązek 
drugiej strony jest skorelowany z uprawnieniem pierwszej) – np. obowiązek napra-
wienia szkody z tytułu czynu niedozwolonego. Stosunek cywilnoprawny złożony 
zachodzi wtedy, gdy strony są wobec siebie jednocześnie uprawnione i zobowiązane 
(dotyczy to stosunków prawnych wynikających z umów wzajemnych); uprawnienia 
jednej strony stosunku cywilnoprawnego są skorelowane z obowiązkami drugiej 
i odwrotnie.

Przykład: A i B zawarli umowę sprzedaży rzeczy oznaczonej co do tożsamości. A jest 
zobowiązany wobec B do wydania rzeczy i jednocześnie uprawniony do uzyskania ceny. B jest 
uprawniony do odbioru rzeczy i zobowiązany do zapłaty ceny.
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Ze względu na sposób wyznaczenia w normach prawnych kręgu podmiotów 
stosunku cywilnoprawnego wyróżnia się stosunki:
1) jednostronnie zindywidualizowane;
2) dwustronnie zindywidualizowane.

Stosunki dwustronnie zindywidualizowane to takie, które powstają między 
dwoma lub więcej, ale określonymi podmiotami, tj. gdy z prawem oznaczonej osoby 
lub osób skorelowany jest obowiązek innej oznaczonej osoby lub osób (np. zobo-
wiązania lub stosunki rodzinne). Stosunki jednostronnie zindywidualizowane są 
to stosunki łączące określony podmiot lub podmioty z nieoznaczonym kręgiem 
osób, tj. gdy z prawem określonego podmiotu związany jest powszechny obowiązek 
nieingerowania w sferę uprawnień tego podmiotu (stosunki prawnorzeczowe).

§ 4. Podmioty i strony stosunków cywilnoprawnych

I. Pojęcie

Podmiotem stosunku cywilnoprawnego może być tylko ten, kto jest wypo-
sażony w zdolność prawną, tj. zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków 
z zakresu prawa cywilnego. Podmiotowość prawna jest cechą normatywną, o której 
przyznaniu decyduje norma prawna. W prawie polskim podmiotami stosunków cy-
wilnoprawnych mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (art. 1 KC) oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność 
prawną (art. 331 KC). Od zdolności prawnej podmiotów prawa prywatnego odróżnić 
należy zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do nabywania praw i obo-
wiązków z zakresu prawa cywilnego w drodze czynności prawnych. Brak zdolności 
do czynności prawnych nie wyłącza bycia podmiotem określonych praw i obowiąz-
ków (np. dwunastoletnie dziecko może być właścicielem nieruchomości, ale nie może 
dokonywać czynności prawnych dotyczących tej nieruchomości).

Co do zasady, w stosunku cywilnoprawnym istnieją dwie strony, wyjątek stano-
wią stosunki wielostronne, np. stosunek spółki cywilnej, jeżeli jest więcej niż dwóch 
wspólników. Od stron stosunków cywilnoprawnych należy odróżnić podmioty tych 
stosunków. Najczęściej strony stosunku cywilnoprawnego pokrywają się z podmiotami 
takiego stosunku (dwie strony – dwa podmioty, np. A sprzedaje B rzecz ruchomą, A i B 
są stronami stosunku prawnego i są tożsame z jego podmiotami). Mogą jednak występo-
wać stosunki cywilnoprawne, w których wprawdzie występują dwie strony, ale po jednej 
lub po obu stronach stosunku cywilnoprawnego występuje dwa lub więcej podmiotów.

II. Wielość podmiotów

Wielość podmiotów w stosunku cywilnoprawnym może powstać na skutek:
1) dokonania czynności prawnej przez więcej niż jedną osobę;
2) spadkobrania przez więcej niż jedną osobę;
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3) dokonania czynności przez jednego z małżonków w ramach majątku wspólnego;
4) orzeczenia sądowego.

Wielość podmiotów po jednej lub po dwóch stronach stosunku cywilnopraw-
nego może doprowadzić do powstania jednej z następujących typowych postaci 
stosunku prawnego:
1) podzielności przy stosunkach zobowiązaniowych;
2) solidarności przy stosunkach zobowiązaniowych;
3) współwłasności w częściach ułamkowych;
4) współwłasności łącznej.

1. Zobowiązania podzielne

Jeżeli jest kilku dłużników albo kilku wierzycieli, a świadczenie jest podziel-
ne, zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, 
ilu jest dłużników albo wierzycieli, tj. pojawiają się dwa (lub więcej) odrębne stosun-
ki zobowiązaniowe o strukturze jednopodmiotowej po każdej ze stron. Części te są 
równe, jeżeli z okoliczności nie wynika nic innego (art. 379 § 1 KC). Świadczenie 
jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu 
lub wartości (art. 379 § 2 KC; por. rzeczy podzielne – rozdz. II, § 5, pkt II, ppkt 2.3.2). 
Świadczeniem podzielnym jest zawsze świadczenie pieniężne.

Przykład: A i B zawarli z C i D umowę pożyczki 10 000 zł (bez zastrzeżenia solidarności). 
Świadczenie jest podzielne, więc zobowiązanie dzieli się na dwie niezależne części. Każdy 
z dłużników – A i B odpowiada za swoją część (pro parte), tj. za 5000 zł. Ryzyko niewypłacalności 
któregokolwiek z dłużników ponoszą w tym wypadku wierzyciele.

Dłużnicy zobowiązani do świadczenia niepodzielnego są odpowiedzialni za 
spełnienie świadczenia jak dłużnicy solidarni (art. 380 § 1 KC); zob. niżej. Ozna-
cza to, że odpowiedzialność dłużników za spełnienie świadczenia jest taka sama 
jak dłużników solidarnych tak długo, jak długo są oni zobowiązani do świadczenia 
niepodzielnego. W przypadku utraty przedmiotu świadczenia i powstania odpo-
wiedzialności odszkodowawczej, ze względu na to, że ustanie po stronie dłużników 
obowiązek świadczenia niepodzielnego, ustanie również ich odpowiedzialność „jak 
dłużników solidarnych”. Za spełnienie świadczenia podzielnego dłużnicy będą od-
powiadać na zasadach określonych w art. 379 KC.

2. Solidarność dłużników lub wierzycieli

Zobowiązanie jest solidarne (art. 369 KC), jeżeli wynika to z ustawy (np. art. 441 
§ 1 KC – odpowiedzialność solidarna kilku osób spowodowana czynem niedozwo-
lonym; art. 864 KC – za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiedzialni są 
solidarnie) lub z treści czynności prawnej.

Solidarność dłużników polega na tym, że kilku dłużników jest zobowiązanych 
w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich 
dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzy-
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ciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność bierna; 
art. 366 § 1 KC). Ryzyko niewypłacalności jednego z dłużników solidarnych ponoszą 
pozostali dłużnicy (art. 376 § 2 KC).

Solidarność dłużników charakteryzuje się następującymi cechami:
1) po stronie zobowiązanej występuje kilka podmiotów;
2) wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia;
3) do całkowitego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy pozostają solidarni;
4) w razie spełnienia świadczenia przez jednego lub kilku dłużników solidar-

nych, mogą oni żądać zwrotu od współdłużników w częściach równych, chyba że 
co innego wynika z treści łączącego ich stosunku prawnego (art. 376 § 1 KC).

Przykład: A, B i C zawarli z D umowę pożyczki 21 000 zł, zastrzegając swoją solidarną 
odpowiedzialność wobec D. Z chwilą nadejścia terminu zwrotu pożyczki D może żądać spełnienia 
świadczenia łącznie od wszystkich dłużników (łącznie od A, B i C); od kilku z nich – np. od A i C, 
bądź od każdego z osobna – np. od B.

Wierzyciel (D) zażądał zwrotu pożyczki od B, który zapłacił jedynie 7000 zł. Wszyscy 
dłużnicy solidarni (A, B i C) pozostają nadal zobowiązani względem D, aż do całkowitego jego 
zaspokojenia.

Solidarność wierzycieli polega na tym, że kilku wierzycieli jest uprawnionych 
w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, 
a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszyst-
kich (solidarność czynna; art. 367 § 1 KC).

Solidarność wierzycieli charakteryzuje się następującymi cechami:
1) po stronie uprawnionej występuje kilka podmiotów;
2) dłużnik jest zobowiązany tylko do jednego świadczenia;
3) spełnienie przez dłużnika świadczenia do rąk któregokolwiek z wierzycieli po-

woduje wygaśnięcie zobowiązania;
4) w razie spełnienia świadczenia do rąk jednego z wierzycieli, treść stosunku praw-

nego między współwierzycielami rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach jest 
on odpowiedzialny względem pozostałych wierzycieli (art. 378 KC). 
Solidarność czynna może powstać jedynie przez czynność prawną, ponieważ 

w Kodeksie cywilnym nie ma norm prawnych kreujących ten rodzaj solidarności.

Przykład: D (dłużnik) zawarł z A, B i C (wierzyciele) umowę pożyczki 21 000 zł, zastrzegając 
solidarność wierzycieli. Z chwilą nadejścia terminu zwrotu pożyczki D spełnił całe świadczenie 
do rąk A. Zobowiązanie wygasło w stosunku do A, B i C. Osoba A jest odpowiedzialna względem 
B i C w częściach równych, jeżeli nic innego nie wynika z łączącego współwierzycieli stosunku 
prawnego. 

3. Współwłasność w częściach ułamkowych

Współwłasność charakteryzuje się następującymi cechami (art. 195 KC):
1) wielość podmiotów;
2) jedność przedmiotu;
3) niepodzielność wspólnego prawa.
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Wyróżnia się dwa rodzaje współwłasności: współwłasność w częściach ułam-
kowych i współwłasność łączną.

Współwłasność w częściach ułamkowych jest uregulowana w przepisach 
art. 197 i nast. KC. Może ona powstać na skutek:
1) czynności prawnej dokonanej przez dwa lub więcej podmiotów (np. trzy osoby 

kupują na współwłasność samochód);
2) dziedziczenia przez więcej niż jednego spadkobiercę (art. 1035 KC);
3) orzeczenia sądowego (np. orzeczenie o dziale spadku przyznające własność nie-

ruchomości dwóm spadkobiercom);
4) nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia przez więcej niż jednego posia-

dacza samoistnego;
5) ex lege (np. art. 193 § 1 KC).

Współwłasność w częściach ułamkowych charakteryzuje się tym, że każdemu 
ze współwłaścicieli przysługuje, określony ułamkiem, udział we współwłasności. 
Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe, chyba że co innego wyni-
ka np. z treści czynności prawnej (A i B nabyli na współwłasność samochód, przy 
czym A zapłacił 20 000 zł, a B – 10 000 zł; udziały współwłaścicieli nie są równe) 
lub z ustawy. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem we 
współwłasności, bez zgody pozostałych (art. 198 KC). Nie może jednak rozpo-
rządzić przedmiotem tej współwłasności bez zgody pozostałych współwłaścicieli. 
Zgoda wszystkich współwłaścicieli jest również wymagana do innych czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną (art. 199 KC; np. zmiana 
przeznaczenia gruntu wspólnego).

Przykład: A, B i C są współwłaścicielami w częściach równych samochodu ciężarowego. 
A może rozporządzić swoim udziałem we współwłasności (np. sprzedać ten udział) na rzecz D 
bez zgody B i C. Natomiast zbycie samochodu wymaga zgody A, B i C.

Współwłasność w częściach ułamkowych ma zwykle charakter przejściowy. 
Każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może żądać zniesienia współwłas-
ności. Uprawnienie to może być wyłączone między współwłaścicielami w drodze 
umowy na czas nie dłuższy niż 5 lat; dopuszczalne jest przedłużanie tego terminu 
(art. 210 KC).

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy zawartej między 
współwłaścicielami albo w drodze orzeczenia sądowego. Umowa o zniesienie 
współwłasności powinna czynić zadość wymaganiom formy czynności prawnych 
(np. umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości powinna być zawarta w for-
mie aktu notarialnego pod rygorem nieważności). Zniesienie współwłasności przed 
sądem następuje w postępowaniu nieprocesowym (art. 617–625 KPC).

Sposoby zniesienia współwłasności:
1) podział fizyczny rzeczy wspólnej (art. 211 KC) – podział fizyczny jest wyłączo-

ny, jeżeli byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem rzeczy (np. podział nieruchomości na działki nienadające się 
do samodzielnego wykorzystania) albo gdyby pociągał za sobą istotną zmianę 
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rzeczy (np. podział sprzętu komputerowego – monitor, twardy dysk, klawiatura) 
lub znaczne zmniejszenie jej wartości (np. podział kolekcji znaczków poczto-
wych lub kamienia szlachetnego); wartość poszczególnych udziałów może być 
wyrównana przez dopłaty pieniężne (art. 212 § 1 KC);

2) przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spła-
ty pozostałych (art. 212 § 2 KC); dotyczy to rzeczy, które nie dają się podzielić, 
np. samochód;

3) podział cywilny rzeczy wspólnej – następuje w drodze sprzedaży rzeczy wspól-
nej i podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży stosownie do wielkości udziałów 
współwłaścicieli (art. 212 § 2 in fine KC). 

4. Współwłasność łączna

Współwłasność łączna (wspólność łączna, wspólność do niepodzielnej ręki) 
nie ma charakteru samoistnego, a jej występowanie powiązane jest zawsze z ist-
nieniem innego stosunku prawnego. Powstaje ex lege z chwilą zawiązania okre-
ślonego stosunku prawnego. Współwłasność łączna służy zabezpieczeniu stosunku 
podstawowego.

Współwłasność łączna występuje w następujących wypadkach:
1) majątek wspólników spółki cywilnej (art. 863 KC);
2) majątek wspólny małżonków (art. 35 KRO).

Współwłasność łączna ma charakter bezudziałowy, dlatego współwłaściciele 
przez czas trwania wspólności nie mogą rozporządzać ani zobowiązywać się do 
rozporządzania udziałem (np. art. 863 § 1 KC); nie mogą również żądać podziału ma-
jątku wspólnego (art. 863 § 2 KC). Co do zasady, zniesienie współwłasności łącznej 
może nastąpić dopiero z chwilą ustania stosunku prawnego, z którego wspólność 
wynika (np. rozwiązanie spółki cywilnej – art. 875 KC; ustanie małżeństwa – art. 55 
i nast. KRO). Wyjątek stanowi dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia wspól-
ności majątkowej małżeńskiej zarówno przed zawarciem małżeństwa (umowa ma-
jątkowa małżeńska), jak i w czasie jego trwania w drodze umowy (art. 47 KRO) lub 
na skutek orzeczenia sądowego (art. 52 i 54 KRO). Z mocy prawa rozdzielność ma-
jątkowa między małżonkami powstaje w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia 
upadłości jednego z małżonków (art. 53 § 1 KRO). Wspólność łączna między mał-
żonkami jest przywracana w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorze-
nia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego (art. 53 § 2 KRO) oraz 
z chwilą zniesienia separacji, chyba że na zgodny wniosek małżonków sąd orzeknie 
o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej (art. 54 § 2 KRO).
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§ 5. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych

I. Pojęcie

Przedmiotem stosunku cywilnoprawnego jest zawsze zachowanie się pod-
miotów tego stosunku (dozwolone, nakazane bądź zakazane przez normę praw-
ną). Najczęściej zachowania te odnoszą się do określonego dobra materialnego lub 
niematerialnego.

II. Rzeczy

1. Pojęcie rzeczy

W rozumieniu art. 45 KC rzeczą jest tylko przedmiot materialny. Obok defi-
nicji legalnej rzeczy funkcjonuje definicja doktrynalna, zgodnie z którą rzeczami 
są materialne części przyrody (w stanie pierwotnym lub przetworzonym) na tyle 
wyodrębnione, że w obrocie prawnym mogą być traktowane jako dobra samoistne.

Nie są rzeczami, ale mogą stanowić przedmiot stosunków cywilnoprawnych:
1) dobra niematerialne – wytwory umysłu ludzkiego mające cechy oryginalnej 

twórczości (np. utwory muzyczne, literackie, naukowe, plastyczne, wynalazki, 
wzory zdobnicze, wzory użytkowe, znaki towarowe; zob. ustawa o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych, ustawa – Prawo własności przemysłowej, tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 776);

2) energie (zob. art. 555 KC oraz ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne, tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm. i ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe, 
tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 576 ze zm.);

3) złoża minerałów (brak cechy samoistności – zob. ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.);

4) części składowe rzeczy (brak wyodrębnienia prawnego) – zob. akt 47 KC;
5) res omnium communes (woda – zob. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne, tekst 

jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm., powietrze, wiatr).
Nie traktuje się jako rzeczy w rozumieniu techniczno-prawnym tzw. zbioru 

rzeczy oraz zbioru praw.
Zwierzęta, zgodnie z art. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania, cierpie-
nia, nie są rzeczą. Jednak zastrzeżono, że w sprawach w tej ustawie nieuregulowa-
nych do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące 
rzeczy (art. 1 ust. 2 tej ustawy). Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro 
ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa (art. 2 ustawy z 13.10.1995 r. – 
Prawo łowieckie, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.), a prawo polowania 
jest odrębnym prawem podmiotowym. Zwierzęta w stanie wolnym (np. gołębie) 
stają się rzeczami przez zawładnięcie nimi i objęcie w posiadanie samoistne. Ryby 
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i inne organizmy żyjące w wodzie stanowią jej pożytki (art. 13 PrWod) i stają się 
rzeczami oraz przedmiotem prawa własności po ich odłowie.

Pieniądze, które występują w postaci znaków pieniężnych (monety i banknoty), 
są rzeczami ruchomymi. Ze względu jednak na nadaną im przez państwo szczególną 
funkcję, tj. środka płatniczego o określonej wartości (jednostka pieniężna), jednost-
kę pieniężną wyrażoną w banknotach lub monetach należy traktować jako dobro 
o charakterze niematerialnym. Obok funkcji środka wymiany, pieniądz pełni funkcję 
akumulacji wartości ekonomicznych oraz funkcję płatniczą.

Od jednostki pieniężnej należy odróżnić znak pieniężny, zawsze przybierający 
postać rzeczy materialnej (moneta, banknot). Prawo do emisji znaków pieniężnych, 
które są prawnym środkiem płatniczym na terytorium RP ma Narodowy Bank Pol-
ski. W obrocie gospodarczym pieniądz występuje w postaci gotówkowej (banknoty, 
monety) oraz w formie bezgotówkowej (w szczególności w obrocie między bankami).
W odniesieniu do pieniądza zastosowanie mają:
1) zasada walutowości, zgodnie z którą, jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma 

pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie 
polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub 
czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej (art. 358 
§ 1 KC). Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego zgłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, 
orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega inaczej (art. 358 § 2 zd. 1 KC);

2) zasada nominalizmu, która oznacza, że jeżeli przedmiotem zobowiązania od 
chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia, co do zasady, 
następuje przez zapłatę sumy nominalnej (art. 3581 § 1 KC);

3) zasada waloryzacji:
a) waloryzacja umowna – polega na tym, że strony mogą zastrzec w umowie 

(umowne klauzule waloryzacyjne – art. 3581 § 2 KC), że wysokość świad-
czenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika 
wartości (np. klauzula złota, klauzula walutowa, klauzula towarowa),

b) waloryzacja sądowa – polega na tym, że na wyraźne żądanie strony, sąd 
może, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecz-
nego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, cho-
ciażby zostały ustalone w orzeczeniu lub w umowie, jeżeli po powstaniu zobo-
wiązania nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza (art. 3581 § 3 KC). 
Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia nie może 
wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje 
w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa (art. 3581 § 4 KC).

Dawne znaki pieniężne oraz znaki wycofane z obrotu stanowią rzeczy rucho-
me (zob. skarb – art. 189 KC).

Papier wartościowy jako dokument jest rzeczą ruchomą. Papiery wartościowe 
są dokumentami szczególnego rodzaju ze względu na to, że inkorporują prawa ma-
jątkowe. Posiadanie dokumentu legitymuje jego posiadacza do wykonywania prawa 
inkorporowanego w dokumencie. Dopuszczalne jest istnienie w obrocie papierów 
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wartościowych bez ich nośnika materialnego, a jedynie w postaci zapisu elektro-
nicznego – dematerializacja papierów wartościowych (zob. ustawa z 29.7.2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.).

W obrocie występuje wiele rodzajów papierów wartościowych, ale tylko takich, 
które są przewidziane w ustawie (numerus clausus papierów wartościowych). 
Można je wyróżnić ze względu na:
1) rodzaj praw inkorporowanych w dokumencie:

a) papiery wierzycielskie (np. weksel – zob. ustawa – Prawo wekslowe, czek 
– zob. ustawa – Prawo czekowe),

b) papiery udziałowe (np. akcje – zob. Kodeks spółek handlowych),
c) papiery towarowe (np. dowód składowy – art. 853 i nast. KC; konosament 

– zob. ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 66 ze zm.);

2) sposób przenoszenia praw inkorporowanych w papierach wartościowych:
a) papiery wartościowe imienne – przeniesienie praw następuje przez przelew 

połączony z wydaniem dokumentu (art. 9218 KC),
b) papiery wartościowe na zlecenie – przeniesienie praw następuje przez in-

dos, czyli pisemne oświadczenie umieszczone na papierze wartościowym, 
zawierające co najmniej podpis zbywcy, oznaczający przeniesienie praw na 
inną osobę; do przeniesienia prawa potrzebne jest wydanie dokumentu oraz 
istnienie nieprzerwanego ciągu indosów (art. 9219 KC),

c) papiery wartościowe na okaziciela – do przeniesienia praw z dokumentu 
na okaziciela wymagane jest wydanie tego dokumentu (art. 92112 KC).

2. Rodzaje rzeczy

Podstawowy podział rzeczy to podział na rzeczy ruchome i nieruchomości. 
Podział ten ma charakter wyczerpujący i rozłączny. 

2.1. Nieruchomości
Ustawa definiuje jedynie pojęcie nieruchomości. Zgodnie z art. 46 KC, wyróżnia 

się następujące rodzaje nieruchomości:
1) nieruchomości gruntowe – są to części powierzchni ziemskiej, stanowiące od-

rębny przedmiot własności; w odniesieniu do nieruchomości gruntowych obowią-
zuje w prawie polskim zasada superficies solo cedit, z zastrzeżeniem wyjątków 
wskazanych w ustawie;

2) nieruchomości budynkowe – są to budynki trwale z gruntem związane, które 
na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 
własności (np. budynki znajdujące się na gruncie Skarbu Państwa lub gminy 
oddanym w wieczyste użytkowanie, budynki te stanowią własność wieczystego 
użytkownika – art. 235 § 1 KC); dopuszczalne jest obecnie założenie księgi wie-
czystej dla nieruchomości stanowiącej budynek bądź piętro budynku, nabytej pod 
rządem nieobowiązującego obecnie Kodeksu Cywilnego Napoleona (uchw. SN 
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z 29.12.1995 r., III CZP 181/95, OSNC 1996, Nr 4, poz. 50; zob. unifikacja prawa 
cywilnego – rozdz. I, § 2, pkt I, ppkt 1), gdyż art. 518 i 533 tego kodeksu dopusz-
czał, że właścicielem budynku może być kto inny niż właściciel gruntu (zob. też 
wyr. SN z 20.1.1970 r., III CRN 476/69, OSNC 1970, Nr 9, poz. 162);

3) nieruchomości lokalowe – części budynków, które na mocy przepisów szcze-
gólnych stanowią odrębny przedmiot własności (np. odrębna własność lokali 
ustanowiona na podstawie art. 2 ust. 1 WłLokU). 
Dwie niezabudowane działki gruntu, graniczące ze sobą i należące do tego 

samego właściciela, dla których jest prowadzona jedna księga wieczysta, stanowią – 
w rozumieniu art. 46 § 1 KC – jedną nieruchomość gruntową (wyr. SN z 26.2.2003 r., 
II CKN 1306/00, Biul. SN 2003, Nr 8, s. 8). Natomiast stanowiące własność tej samej 
osoby i graniczące ze sobą działki gruntu i objęte oddzielnymi księgami wieczy-
stymi, są odrębnymi nieruchomościami w rozumieniu art. 46 § 1 KC. Odrębność tę 
tracą w razie połączenia ich w jednej księdze wieczystej (post. SN z 30.10.2003 r., 
IV CK 114/02, OSNC 2004, Nr 12, poz. 201).

2.2. Rzeczy ruchome
Wobec braku legalnej definicji ruchomości, rzeczami ruchomymi są te wszyst-

kie rzeczy, które nie są nieruchomościami. Zaliczenie rzeczy do rodzaju rzeczy 
ruchomych nie wynika jedynie z tego, że rzeczy te mogą być przeniesione lub poru-
szone – przez człowieka lub przy zastosowaniu urządzeń.

Rzeczami ruchomymi w rozumieniu prawa cywilnego są również:
1) rzeczy połączone z nieruchomością tylko dla przemijającego użytku (art. 47 KC);
2) budynki i inne urządzenia niezwiązane trwale z gruntem (np. kiosk);
3) drzewa i inne rośliny, jeżeli stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;
4) urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, 

energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, nawet trwale z gruntem zwią-
zane, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa (art. 49 KC);

5) statki morskie, statki kosmiczne i satelity.
Podział rzeczy na nieruchomości i rzeczy ruchome ma największą doniosłość 

prawną ze względu na istnienie odrębnego reżimu prawnego dla rzeczy rucho-
mych i nieruchomości:
1) przedmiotem niektórych praw rzeczowych mogą być tylko ruchomości (np. za-

staw; wyjątek stanowi zastaw na prawach) lub nieruchomości (np. użytkowanie 
wieczyste, służebności gruntowe, hipoteka, z wyjątkiem subintabulatu i przewi-
dziana w przepisach Kodeksu morskiego hipoteka morska);

2) niektóre stosunki obligacyjne mogą dotyczyć tylko nieruchomości [np. doży-
wocie, umowa przekazania własności (art. 9021 i nast. KC)], inne – tylko rzeczy 
ruchomych (np. komis, pożyczka);

3) w inny sposób przeprowadza się egzekucję z nieruchomości (art. 921 i nast. KPC), 
w inny zaś z rzeczy ruchomych (art. 844 i nast. KPC); egzekucję z morskich 
statków wpisanych do rejestru okrętowego przeprowadza się tak jak egzekucję 
z nieruchomości (art. 1014 KPC);
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4) przeniesienie prawa własności nieruchomości, a także ustanowienie ograni-
czonych praw rzeczowych na nieruchomości wymaga zachowania formy aktu 
notarialnego pod rygorem nieważności (art. 158 i 245 KC); przeniesienie i obcią-
żenie prawa własności rzeczy ruchomej nie wymaga zachowania szczególnej for-
my, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (np. dla ustanowienia zastawu 
rejestrowego przewidziana jest forma pisemna pod rygorem nieważności – art. 3 
ust. 1 ZastRejU);

5) tylko nieruchomości mogą podlegać wywłaszczeniu (art. 112 ust. 2 GospNierU);
6) tylko w stosunku do nieruchomości ustanawia się ustawowe prawo pierwokupu 

(art. 599 § 2 KC);
7) tylko dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste (zob. ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece).

2.3. Inne rodzaje rzeczy
2.3.1. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości

Rzeczami oznaczonymi co do gatunku (in genere) są rzeczy określone tylko 
według cech gatunkowych (rodzajowych), np. jabłka antonówki. Natomiast rzecza-
mi oznaczonymi co do tożsamości są rzeczy, które wykazują cechy indywidualne, 
wyłącznie im właściwe, np. obraz J. Kossaka „Targ koński na Pradze”.

Nieruchomości są zawsze rzeczą oznaczoną co do tożsamości (zob. wyr. SN 
z 24.9.2003 r., III CKN 493/01, niepubl., teza 1). Natomiast ruchomości mogą być 
rzeczami oznaczonymi co do gatunku albo co do tożsamości. O zaliczeniu określonej 
rzeczy ruchomej do rodzaju rzeczy oznaczonych co do tożsamości mogą decydować 
cechy indywidualne danej rzeczy (np. obraz Bitwa pod Grunwaldem J. Matejki) 
albo wola stron stosunku prawnego może decydować o tym, że rzecz oznaczona 
co do gatunku stanie się w konkretnym stosunku prawnym rzeczą oznaczoną co do 
tożsamości. 

Ocena, czy rzecz jest oznaczona tylko co do gatunku, czy co do tożsamości, 
zależy od woli stron oświadczonej wyraźnie lub w sposób dorozumiany. Rozstrzyga 
tu sposób określenia (stopień dokładności wyodrębnienia) przedmiotu świadczenia. 
Gatunek może być określony także przez wskazanie cech właściwych dla danego 
gatunku (zob. wyr. SN z 18.12.1973 r., I CR 363/73, Legalis).

Przykład: Strony zawierają umowę sprzedaży jabłek i oznaczają jednocześnie, że chodzi 
o jabłka zerwane w oznaczonym dniu i znajdujące się w trzech wskazanych skrzynkach.

Podział na rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości jest równoznacz-
ny z podziałem rzeczy na zamienne i niezamienne, o ile co innego nie wynika 
z woli stron.

Podział rzeczy na oznaczone co do gatunku i co do tożsamości ma następujące 
znaczenie:
1) do przeniesienia prawa własności rzeczy oznaczonych co do gatunku potrzeb-

ne jest wydanie rzeczy (art. 155 § 2 KC);
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2) jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości, to zobo-
wiązanie nadaje się od razu do wykonania;

3) zaliczenie rzeczy do oznaczonych co do gatunku lub co do tożsamości ma zna-
czenie dla oceny niemożliwości świadczenia i wykonania zastępczego (art. 475 
oraz 479 i 480 KC);

4) inne uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi za wady rzeczy 
oznaczonej co do gatunku lub oznaczonej co do tożsamości (art. 561 KC).

2.3.2. Rzeczy podzielne i niepodzielne
Rzeczami podzielnymi są takie rzeczy, które dają się podzielić na części tego sa-

mego rodzaju bez istotnego zmniejszenia ich wartości (np. materiały włókiennicze).
Rzeczami niepodzielnymi są natomiast takie rzeczy, co do których taki po-

dział jest niemożliwy nie tylko w sensie fizycznym, ale również w sensie prawnym 
(np. diament ze względu na funkcję, jaką pełni w obrocie, jest niepodzielny, bo po-
dział prowadziłby do zmniejszenia jego wartości).

Ustalenie podzielnego bądź niepodzielnego charakteru rzeczy ma znaczenie 
przy:
1) zniesieniu współwłasności – zniesienie współwłasności rzeczy przez podział 

fizyczny dotyczy tylko rzeczy podzielnych (art. 211 KC);
2) ocenie podzielności lub niepodzielności świadczenia w stosunkach obligacyj-

nych (art. 379 KC).
2.3.3. Rzeczy znajdujące się w obrocie (res in commercio) i wyjęte z obrotu 
(res extra commercium)

Zasadą jest swoboda obrotu cywilnoprawnego. Wyjątek stanowi obowiązek 
np. uzyskania zezwolenia lub koncesji na obrót określonymi rzeczami, np. alkohol, 
broń, środki farmaceutyczne (zob. w szczególności ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

Niektóre rzeczy nie mogą być przedmiotem czynności cywilnoprawnych i są 
wyjęte z obrotu. Wyjęte z obrotu są res omnes communes (powietrze, woda płyną-
ca, wiatr), materiały rozszczepialne, rzeczy stanowiące dorobek kultury narodowej 
(np. Zamek Królewski w Warszawie; zob. ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).

Zwłoki ze względu na godność osoby ludzkiej nie są rzeczami w rozumieniu pra-
wa cywilnego i nie mogą być przedmiotem obrotu. Wszystkie czynności prawne, 
których przedmiotem są zwłoki ludzkie, są bezwzględnie nieważne. Grób, miejsce 
złożenia zwłok nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności, nie może też 
stanowić przedmiotu użytkowania wieczystego ani żadnego ograniczonego prawa 
rzeczowego (zob. uchw. SN z 29.9.1978 r., III CZP 56/78, OSNC 1979, Nr 4, poz. 68). 
W doktrynie wskazuje się na istnienie prawa podmiotowego do grobu, łączącego 
elementy majątkowe i niemajątkowe.

Komórki, tkanki i narządy stają się rzeczą z chwilą odłączenia ich od ciała 
dawcy. Mogą być pobierane ze zwłok jedynie w celach przeszczepienia innej oso-
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