Spis treści
Przedmowa .................................................................................................................

IX

Wykaz skrótów ..........................................................................................................

XI

Wykaz literatury .......................................................................................................

XIII

Wykaz orzecznictwa ................................................................................................

XVII

Wykaz interpretacji indywidualnych ..................................................................

XIX

Wstęp ...........................................................................................................................

1

Rozdział I. Bitcoin jako zjawisko natury informatycznej, ekonomicznej
i prawnej ..............................................................................................................
§ 1. Bitcoin – zjawisko natury informatycznej ............................................
§ 2. Bitcoin – zjawisko natury ekonomicznej ..............................................
§ 3. Bitcoin – zjawisko natury prawnej .........................................................

3
4
7
13

Rozdział II. Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych ..............
§ 1. Bitcoin jako przedmiot świadczenia jednej ze stron umowy
bitcoinowej ..................................................................................................
§ 2. Bitcoin jako postać pieniądza .................................................................
§ 3. Bitcoin jako przedmiot bezwzględnych praw podmiotowych ...........
I. Uwagi ogólne o bezwzględnych prawach podmiotowych .........
II. Bitcoin jako przedmiot praw rzeczowych ...................................
III. Bitcoin jako przedmiot praw na dobrach niematerialnych .......
IV. Konkluzje ...........................................................................................
§ 4. Bitcoin jako względne prawo podmiotowe ...........................................
§ 5. Bitcoin jako instrument finansowy ........................................................
§ 6. Konkluzja – bitcoin jako samoistny przedmiot świadczenia .............

21

Rozdział III. Bitcoin jako „składnik” majątku .................................................
§ 1. Bitcoin jako pośredni „element” majątku – dziedziczenie
bitcoinów .....................................................................................................
§ 2. Ochrona „własności” bitcoinów .............................................................
I. Ochrona posesoryjna .......................................................................
II. Odpowiedzialność odszkodowawcza ............................................
III. Roszczenie o zwrot nakładów ........................................................
IV. Roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ....................
V. Konkluzje ...........................................................................................

49

21
25
31
32
34
37
40
40
43
45

49
53
54
54
60
61
64

VII

Spis treści
§ 3. Wspólność bitcoinów ...............................................................................
I. Wspólność bitcoinów wynikająca ze wspólności nośnika
danych, na którym zapisany jest klucz prywatny .......................
II. Wspólność bitcoinów wynikająca z multiplikatywności klucza
prywatnego ........................................................................................
§ 4. Bitcoin w małżeńskich stosunkach majątkowych ................................
Rozdział IV. Obrót bitcoinami na tle wybranych instytucji prawa
prywatnego ..........................................................................................................
§ 1. Wykonanie świadczenia bitcoinowego – sposoby przeniesienia
„własności” bitcoinów ..............................................................................
§ 2. Stosowanie przepisów dotyczących umów nazwanych do umów
bitcoinowych ..............................................................................................
§ 3. Bitcoin a zasada nominalizmu ................................................................
§ 4. Odsetki .........................................................................................................
§ 5. Naprawienie szkody za pomocą świadczenia bitcoinowego ...............
§ 6. Potrącenie ....................................................................................................
§ 7. Bitcoin jako wkład do spółki handlowej ...............................................

65
65
68
70
75
75
78
82
84
87
89
91

Zakończenie ...............................................................................................................

95

Indeks rzeczowy ........................................................................................................

97

VIII

