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§ 1. Pojêcie prawa rzeczowego. Numerus clausus praw rzeczowychPrawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym to zespó³ norm prawnych regu-

luj¹cych formy korzystania z rzeczy. S¹ to normy, które reguluj¹ powstanie, treœæ,

zmianê, ustanie i ochronê prawa w³asnoœci, u¿ytkowania wieczystego oraz ograni-

czonych praw rzeczowych.

Normy te zawarte s¹ w:

1) Konstytucji RP (art. 20–21 i 64 – ochrona prawa w³asnoœci, prawa dziedzicze-

nia, a tak¿e zakres dopuszczalnych ograniczeñ prawa w³asnoœci);

2) Ksiêdze drugiej KC – „W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe” (art. 140–352 KC);

3) niektórych przepisach Ksiêgi pierwszej KC – „Czêœæ ogólna”, Tytu³ III – „Mie-

nie” (art. 44–55
4
);

4) licznych ustawach o charakterze szczegó³owym.

Poni¿ej wskazano przyk³adowo akty normatywne obejmuj¹ce normy prawne, re-

guluj¹ce stosunki o charakterze prawnorzeczowm.



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 (tekst jedn.

Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 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 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),

6) ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.

Nr 102, poz. 651 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 217,

poz. 1689 ze zm.).

Przyjmuje siê, ¿e prawem rzeczowym (w ujêciu podmiotowym) 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 postêpowania podmiotu uprawnionego. 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 pra-

wa 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 podmioto-

we nie mo¿e byæ zaliczone do katalogu praw rzeczowych. W polskim prawie wystê-
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puj¹ równie¿ prawa bezwzglêdne, które przez to, ¿e nie dotycz¹ rzeczy, nie nale¿¹ do

zamkniêtego katalogu praw rzeczowych (prawa na dobrach niematerialnych). Z dru-

giej strony istnieje wiele praw polegaj¹cych na korzystaniu z rzeczy, które nie nale¿¹

do praw rzeczowych dlatego, ¿e zosta³y ukszta³towane przez ustawodawcê jako prawa

o charakterze wzglêdnym. 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 mocy ustawy prawami o roz-

szerzonej skutecznoœci s¹ prawo najmu lokalu (zob. art. 690 KC) i prawo do¿ywocia

(zob. art. 910 KC). Równie¿ ujawnienie niektórych praw wzglêdnych w ksiêdze wie-

czystej (art. 16 KWU) powoduje, ¿e staj¹ siê one skuteczne erga omnes.

W polskim prawie cywilnym obowi¹zuje zasada numerus clausus praw bez-

wzglêdnych, tj. podmioty prawa cywilnego nie maj¹ kompetencji do kreowania no-

wych, nieprzewidzianych przez ustawê typów praw podmiotowych skutecznych

erga omnes (zob. art. 244 KC; strony nie mog¹ ustanowiæ np. ciê¿aru realnego). Stro-

ny nie maj¹ równie¿ kompetencji do swobodnego kszta³towania treœci przewidzia-

nych 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-praw-

nym 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., i 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. – Pra-

wo atomowe, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.);

3) z³o¿a minera³ów (zob. ustawa – Prawo geologiczne i górnicze);

4) czêœci sk³adowe rzeczy;

5) res omnium communes (woda – zob. ustawa – Prawo wodne; powietrze, wiatr).
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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.). Jednak¿e w sprawach w tej ustawie nieuregulowanych do zwierz¹t

stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce rzeczy. Zwierzêta ³owne w stanie wol-

nym 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 Pol-

ski. 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, je¿eli przedmiotem zobowi¹zania jest

suma pieniê¿na wyra¿ona w walucie obcej, d³u¿nik mo¿e spe³niæ zobowi¹zanie

w walucie polskiej, chyba ¿e ustawa, orzeczenie s¹dowe bêd¹ce Ÿród³em zobo-

wi¹zania lub czynnoœæ prawna zastrze¿egaj¹ spe³nienie œwiadczenia w walucie

obcej (art. 358 § 1 KC; zob. w szczególnoœci ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo de-

wizowe, Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.);

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, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej

(art. 358
1

§ 1 KC);

3) zasada waloryzacji:

a) waloryzacja umowna – polega na tym, ¿e strony mog¹ zastrzec w umowie

(umowne klauzule waloryzacyjne – art. 358
1

§ 2 KC), ¿e wysokoœæ œwiadcze-

nia pieniê¿nego zostanie ustalona wed³ug innego ni¿ pieni¹dz miernika war-

toœci (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 zobowi¹za-

nia nast¹pi³a istotna zmiana si³y nabywczej pieni¹dza (art. 358
1

§ 3 KC).

Z ¿¹daniem zmiany wysokoœci lub sposobu spe³nienia œwiadczenia nie mo¿e
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wyst¹piæ strona prowadz¹ca przedsiêbiorstwo, je¿eli œwiadczenie pozostaje

w zwi¹zku z prowadzeniem tego przedsiêbiorstwa (art. 358
1

§ 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 ru-

chom¹. Posiadanie dokumentu legitymuje jego posiadacza do wykonywania prawa in-

korporowanego w dokumencie. Dopuszczalne jest istnienie w obrocie papierów warto-

œciowych bez ich noœnika materialnego, a jedynie w postaci zapisu elektronicznego –

dematerializacja papierów wartoœciowych (zob. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie in-

strumentami finansowymi, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

W prawie polskim obowi¹zuje zasada numerus clausus papierów wartoœciowych.

Oznacza to, ¿e podmioty prawa cywilnego nie mog¹ kreowaæ nowych, nieprzewi-

dzianych ustaw¹ rodzajów papierów wartoœciowych.

Ze wzglêdu na rodzaj praw inkorporowanych w dokumencie mo¿na wyró¿niæ na-

stêpuj¹ce papiery wartoœciowe:

1) papiery wierzycielskie (np. weksel – zob. ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wek-

slowe, 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. Kodeks morski).

Ze wzglêdu na sposób przenoszenia praw inkorporowanych w papierach warto-

œciowych wyró¿nia siê:

1) papiery wartoœciowe imienne – przeniesienie praw nastêpuje przez przelew

po³¹czony z wydaniem dokumentu (art. 921
8

KC);

2) papiery wartoœciowe na zlecenie – przeniesienie praw nastêpuje przez indos,

czyli pisemne oœwiadczenie umieszczone na papierze wartoœciowym, zawie-

raj¹ce co najmniej podpis zbywcy, oznaczaj¹cy przeniesienie praw na inn¹ oso-

bê; do przeniesienia prawa potrzebne jest wydanie dokumentu oraz istnienie nie-

przerwanego ci¹gu indosów (art. 921
9

KC);

3) papiery wartoœciowe na okaziciela – do przeniesienia praw z dokumentu na

okaziciela wymagane jest wydanie tego dokumentu (art. 921
12

KC).

2. Rodzaje rzeczy

Zasadnicze znaczenie ma wyró¿nienie rzeczy ruchomych oraz nieruchomoœci.

Podzia³ ten ma charakter wyczerpuj¹cy i roz³¹czny.
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2.1. Nieruchomoœci

Zgodnie z art. 46 KC wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje nieruchomoœci:

1) nieruchomoœci gruntowe – s¹ to czêœci powierzchni ziemskiej, stanowi¹ce od-

rêbny przedmiot w³asnoœci; w odniesieniu do nieruchomoœci gruntowych obo-

wi¹zuje w prawie polskim zasada superficies solo cedit, z zastrze¿eniem wyj¹t-

ków wskazanych w ustawie (zob. art. 48 KC);

2) nieruchomoœci budynkowe – s¹ to budynki trwale z gruntem zwi¹zane, które

na mocy przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot

w³asnoœci (np. budynki znajduj¹ce siê na gruncie Skarbu Pañstwa lub gminy od-

danym w wieczyste u¿ytkowanie stanowi¹ w³asnoœæ wieczystego u¿ytkownika –

art. 235 § 1 KC); dopuszczalne jest za³o¿enie ksiêgi wieczystej dla nieruchomo-

œci stanowi¹cej budynek b¹dŸ piêtro budynku, nabytej pod rz¹dem nieobo-

wi¹zuj¹cego obecnie Kodeksu Cywilnego Napoleona (uchw. SN z 29.12.1995 r.,

III CZP 181/95, OSNC 1996, Nr 4, poz. 50), gdy¿ art. 518 i 533 tego Kodeksu

dopuszcza³, ¿e w³aœcicielem budynku mo¿e byæ kto inny ni¿ w³aœciciel gruntu

(zob. te¿ wyr. SN z 20.1.1970 r., III CRN 476/69, OSNC 1970, Nr 9, poz. 162);

3) nieruchomoœci lokalowe – czêœci budynków trwale z gruntem zwi¹zanych, któ-

re na mocy przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci (np.

odrêbna w³asnoœæ lokali ustanowiona na podstawie art. 2 ust. 1 W³LokU).

Dwie niezabudowane dzia³ki gruntu, granicz¹ce ze sob¹ i nale¿¹ce do tego same-

go w³aœciciela, dla których jest prowadzona jedna ksiêga wieczysta, stanowi¹ – w ro-

zumieniu art. 46 § 1 KC – jedn¹ nieruchomoœæ gruntow¹ (wyr. SN z 26.2.2003 r.,

II CKN 1306/00, Biul. SN 2003, Nr 8, s. 8). Natomiast stanowi¹ce w³asnoœæ tej samej

osoby i granicz¹ce ze sob¹ dzia³ki gruntu, objête oddzielnymi ksiêgami wieczystymi,

s¹ odrêbnymi nieruchomoœciami w rozumieniu art. 46 § 1 KC. Odrêbnoœæ tê trac¹

w razie po³¹czenia ich w jednej ksiêdze wieczystej (post. SN z 30.10.2003 r., IV CK

114/02, OSNC 2004, Nr 12, poz. 201).

2.2. Rzeczy ruchome

Ze wzglêdu na to, ¿e ustawa nie definiuje pojêcia rzeczy ruchomej, nale¿y przyj¹æ,

¿e rzeczami ruchomymi s¹ te wszystkie rzeczy, które nie s¹ nieruchomoœciami.

O zakwalifikowaniu rzeczy do ruchomoœci nie przes¹dza jedynie to, ¿e rzeczy

te mog¹ byæ przeniesione lub poruszone przez cz³owieka lub przy zastosowaniu

urz¹dzeñ. Rzeczami ruchomymi w rozumieniu prawa cywilnego s¹ równie¿:

1) rzeczy po³¹czone z nieruchomoœci¹ tylko dla przemijaj¹cego u¿ytku (art. 47 KC);

2) budynki i inne urz¹dzenia niezwi¹zane trwale z gruntem (np. kiosk);

3) drzewa i inne roœliny, je¿eli stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci;

4) urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, energii,

nawet trwale z gruntem zwi¹zane, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa

(art. 49 KC);

5) statki morskie, statki kosmiczne i satelity.
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Podzia³ rzeczy na nieruchomoœci i rzeczy ruchome ma najwiêksz¹ donios³oœæ

prawn¹ ze wzglêdu na istnienie odrêbnego re¿imu prawnego dla rzeczy ruchomych

i nieruchomoœci:

1) przeniesienie prawa w³asnoœci nieruchomoœci, a tak¿e ustanowienie ograni-

czonych praw rzeczowych na nieruchomoœci wymaga zachowania formy

aktu notarialnego pod rygorem niewa¿noœci (art. 158 i 245 KC); przeniesie-

nie i obci¹¿enie prawa w³asnoœci rzeczy ruchomej nie wymaga zachowania

szczególnej formy, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej (np. dla ustano-

wienia zastawu rejestrowego przewidziana jest forma pisemna pod rygorem nie-

wa¿noœci – art. 3 ust. 1 ZastRejU);

2) przedmiotem niektórych praw rzeczowych mog¹ byæ tylko ruchomoœci

(np. zastaw; wyj¹tek stanowi zastaw na prawach) lub nieruchomoœci (np. u¿yt-

kowanie wieczyste, s³u¿ebnoœci gruntowe, hipoteka z wyj¹tkiem subintabulatu

i przewidzianej w przepisach Kodeksu morskiego hipoteki morskiej);

3) niektóre stosunki obligacyjne mog¹ dotyczyæ tylko nieruchomoœci (np. do¿y-

wocie), inne – tylko rzeczy ruchomych (np. komis, po¿yczka);

4) w inny sposób przeprowadza siê egzekucjê z nieruchomoœci (art. 921 i nast.

KPC), w inny zaœ z rzeczy ruchomych (art. 844 i nast. KPC); egzekucjê z mor-

skich statków wpisanych do rejestru okrêtowego przeprowadza siê tak jak egze-

kucjê z nieruchomoœci (art. 1014 KPC);

5) tylko nieruchomoœci mog¹ podlegaæ wyw³aszczeniu (art. 112 ust. 2 GospNierU);

6) tylko w stosunku do nieruchomoœci ustanawia siê ustawowe prawo pierwoku-

pu (art. 599 § 2 KC, zob. w szczególnoœci Dzia³ III Rozdzia³ 3 GospNierU);

7) tylko dla nieruchomoœci prowadzone s¹ ksiêgi wieczyste (zob. art. 1 § 1

KWU); ponadto ksiêgi wieczyste mog¹ byæ prowadzone w celu ustalenia stanu

prawnego spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu.

2.3. Inne rodzaje rzeczy

Obok zasadniczego podzia³u na rzeczy ruchome i nieruchomoœci wyró¿nia siê tak-

¿e inne podzia³y ze wzglêdu na okreœlone cechy danej rzeczy. Ni¿ej wskazane podzia³y

rzeczy odnosz¹ siê, co do zasady, zarówno do rzeczy ruchomych, jak i nieruchomoœci.

Wyró¿nia siê:

1) rzeczy oznaczone co to¿samoœci i co do gatunku,

2) rzeczy pojedyncze i zbiorowe,

3) rzeczy podzielne i niepodzielne,

4) rzeczy zu¿ywalne i niezu¿ywalne,

5) rzeczy istniej¹ce i przysz³e,

6) rzeczy znajduj¹ce siê w obrocie i wyjête z obrotu.
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2.3.1. Rzeczy oznaczone co do to¿samoœci i co do gatunku

Rzeczami oznaczonymi co do to¿samoœci (in specie) s¹ rzeczy, które wykazuj¹

cechy indywidualne, wy³¹cznie im w³aœciwe, np. artystyczny stó³ wykonany na za-

mówienie. Natomiast rzeczami oznaczonymi co do gatunku (in genere) s¹ rzeczy

okreœlone tylko wed³ug cech gatunkowych (rodzajowych), np. gruszki klapsy.

Nieruchomoœci s¹ zawsze rzecz¹ oznaczon¹ co do to¿samoœci. Natomiast rucho-

moœci mog¹ byæ rzeczami oznaczonymi co do gatunku albo co do to¿samoœci. O zali-

czeniu okreœlonej rzeczy ruchomej do rodzaju rzeczy oznaczonych co do to¿samoœci

mog¹ decydowaæ cechy indywidualne danej rzeczy (np. obraz W. Podkowiñskiego

„Sza³”) albo wola stron stosunku prawnego mo¿e decydowaæ o tym, ¿e rzecz ozna-

czona co do gatunku stanie siê w konkretnym stosunku prawnym rzecz¹ oznaczon¹

co do to¿samoœci.

Ocena, czy rzecz jest oznaczona tylko co do gatunku, czy co do to¿samoœci zale¿y

od woli stron oœwiadczonej wyraŸnie lub w sposób dorozumiany. Rozstrzyga tu spo-

sób okreœlenia (stopieñ dok³adnoœci wyodrêbnienia) przedmiotu œwiadczenia. Gatu-

nek mo¿e byæ okreœlony tak¿e przez wskazanie cech dla danego gatunku w³aœciwych

(zob. wyr. SN z 18.12.1973 r., I CR 363/73, niepubl.). W wypadku zindywidualizo-

wania przedmiotu sprzeda¿y przez okreœlenie jego niepowtarzalnych cech, oznaczeñ

czy przez okreœlenie miejsca, w którym okreœlone konkretnie rzeczy siê znajduj¹,

uzyskuj¹ one przymiot rzeczy oznaczonych indywidualnie, a nie tylko co do gatunku,

i niejako trac¹ przymiot zastêpowalnoœci. W rezultacie takiego zindywidualizowania

rzeczy do przeniesienia ich w³asnoœci wystarczy zawarcie umowy zobowi¹zuj¹co-

-rozporz¹dzaj¹cej (art. 155 § 1 KC) bez potrzeby przeniesienia równie¿ posiadania

(wyr. SN z 19.8.2009 r., III CSK 11/09, niepubl.).

Przyk³ad: Strony zawieraj¹ umowê sprzeda¿y wina i oznaczaj¹ jednoczeœnie, ¿e chodzi

o beczki zawieraj¹ce wino z zesz³orocznego winobrania, znajduj¹ce siê w piêciu wskazanych

beczkach.

Podzia³ na rzeczy oznaczone co do gatunku i co do to¿samoœci jest równoznaczny

z podzia³em rzeczy na zamienne i niezamienne, o ile co innego nie wynika z woli

stron.

Funkcja i skutki podzia³u rzeczy na rzeczy oznaczone co do gatunku i co do to¿sa-

moœci s¹ nastêpuj¹ce:

1) do przeniesienia prawa w³asnoœci rzeczy oznaczonych co do gatunku potrzebne

jest wydanie rzeczy (art. 155 § 2 KC); przeniesienie prawa w³asnoœci rzeczy

oznaczonej co do to¿samoœci nastêpuje solo consensu (art. 155 § 1 KC);

2) je¿eli przedmiotem œwiadczenia jest rzecz oznaczona co do to¿samoœci, to zobo-

wi¹zanie nadaje siê od razu do wykonania;

3) zaliczenie rzeczy do oznaczonych co do gatunku lub co do to¿samoœci ma zna-

czenie dla oceny niemo¿liwoœci œwiadczenia i wykonania zastêpczego (art. 480

oraz 493 i nast. KC);
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4) kupuj¹cemu przys³uguj¹ inne uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady rzeczy

oznaczonej co do gatunku lub oznaczonej co do to¿samoœci (art. 561 KC).

2.3.2. Rzeczy pojedyncze i zbiorowe

Rzeczy pojedyncze to poszczególne, samoistne przedmioty materialne wystê-

puj¹ce samodzielnie w obrocie. Wœród rzeczy pojedynczych mo¿na wyró¿niæ rzeczy

proste, czyli rzeczy stanowi¹ce jednolit¹ ca³oœæ, w której nie da siê wyró¿niæ po-

szczególnych elementów o samodzielnym znaczeniu (np. kamieñ, moneta). W rze-

czach z³o¿onych da siê wyró¿niæ elementy o samodzielnym znaczeniu (np. samo-

chód, zestaw komputerowy).

Natomiast rzeczy zbiorowe to rzeczy wystêpuj¹ce w obrocie w pewnej masie

(np. piasek, herbata, kawa, glina, torf, wêgiel).

Od rzeczy zbiorowej nale¿y odró¿niæ tzw. zbiór rzeczy (universitas rerum).

Zbiór rzeczy stanowi¹ rzeczy tego samego rodzaju. Zbiór rzeczy uzupe³niaj¹cy siê

przedstawia pe³n¹ wartoœæ dopiero w razie zestawienia dwu lub wiêcej rzeczy wza-

jemnie uzupe³niaj¹cych siê (np. encyklopedia w kilku tomach). U¿ytecznoœæ i war-

toœæ poszczególnych rzeczy – poza tego rodzaju zbiorem – zazwyczaj albo w ogóle

nie istnieje, albo jest znikoma, a w ka¿dym razie jest znacznie ni¿sza od u¿ytecznoœci

i wartoœci ca³ego zbioru. Z tego te¿ wzglêdu przedmiotem obrotu (czynnoœci cywil-

noprawnych) jest z regu³y ca³y taki zbiór, natomiast przedmiotem praw rzeczowych

i posiadania s¹ zawsze poszczególne rzeczy.

Zbiór rzeczy mo¿e mieæ charakter zorganizowany lub niezorganizowany. Zorga-

nizowany zbiór rzeczy obejmuje rzeczy wzajemnie dobrane i z³¹czone organizacyj-

nie wspólnym im przeznaczeniem. Jako zorganizowana ca³oœæ zbiór tak¿e ma w³asn¹

(samodzieln¹) wartoœæ i u¿ytecznoœæ, które przewy¿szaj¹ u¿ytecznoœæ i wartoœæ

wszystkich z osobna wziêtych rzeczy, wchodz¹cych w sk³ad zbioru (np. komplet me-

bli, serwis sto³owy, kolekcja znaczków, talia kart, para butów). Tak¿e w tym przypad-

ku przedmiotem obrotu jest z regu³y ca³y zbiór, natomiast prawa rzeczowe i posiada-

nie odnosz¹ siê do poszczególnych rzeczy, wchodz¹cych w sk³ad zbioru.

Niezorganizowany zbiór rzeczy jednorodnych (jednolity przedmiot mierzony wag¹,

objêtoœci¹ lub liczb¹ poszczególnych rzeczy – np. pude³ko gwoŸdzi) mo¿e byæ w ob-

rocie traktowany jako ca³oœæ, ale te¿ ka¿d¹ rzecz wchodz¹c¹ w sk³ad zbioru mo¿na

traktowaæ odrêbnie. Zale¿y to od woli stron. Wartoœæ zbioru jest w zasadzie równa

sumie wartoœci poszczególnych rzeczy wchodz¹cych w sk³ad zbioru. Tak¿e w tym

przypadku przedmiotem praw rzeczowych i posiadania s¹ zawsze poszczególne rze-

czy (post. SN z 7.2.2002 r., I CKN 572/00, niepubl.).

Rój pszczó³ stanowi szczególnego rodzaju zbiór rzeczy – nie jest sum¹ osobni-

ków, lecz stanowi swoist¹ ca³oœæ (art. 182 KC).

Nie jest rzecz¹ w rozumieniu art. 45 KC zbiór praw (universitas iuris). Zbiór

praw to zorganizowany zespó³ niejednorodnych elementów (rzeczy i praw) stano-

wi¹cy wyodrêbnion¹ masê maj¹tkow¹ (np. przedsiêbiorstwo, gospodarstwo rolne).
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2.3.3. Rzeczy podzielne i niepodzielne

Rzeczami podzielnymi s¹ takie rzeczy, które daj¹ siê podzieliæ na czêœci tego sa-

mego rodzaju bez istotnego zmniejszenia ich wartoœci (np. materia³y w³ókiennicze,

chleb, granitowa bry³a).

Rzeczami niepodzielnymi s¹ natomiast takie rzeczy, co do których taki podzia³

jest niemo¿liwy nie tylko w sensie fizycznym, ale równie¿ w sensie prawnym

(np. diament ze wzglêdu na funkcjê, jak¹ pe³ni w obrocie, jest niepodzielny, bo po-

dzia³ prowadzi³by do zmniejszenia jego wartoœci).

Ustalenie podzielnego lub niepodzielnego charakteru rzeczy ma znaczenie dla:

1) zniesienia wspó³w³asnoœci rzeczy przez podzia³ fizyczny (ten sposób zniesienia

wspó³w³asnoœci dotyczy tylko rzeczy podzielnych) – art. 211 KC;

2) oceny podzielnoœci lub niepodzielnoœci œwiadczenia w stosunkach obligacyj-

nych (art. 379 KC).

2.3.4. Rzeczy zu¿ywalne i niezu¿ywalne

Rzeczami zu¿ywalnymi s¹ takie, których zwyk³y u¿ytek polega na ich zu¿yciu

lub wyzbyciu siê (np. artyku³y ¿ywnoœciowe, pieni¹dze, materia³y opa³owe). Rzecz¹

niezu¿ywaln¹ jest taka rzecz, której zwyk³y u¿ytek nie prowadzi do jej zupe³nego

zu¿ycia siê (np. telewizor). Rzecz, która ze swej natury jest zu¿ywalna, mo¿e byæ

w konkretnym wypadku traktowana jako niezu¿ywalna; decyduje o tym przeznacze-

nie rzeczy (np. bry³a soli w muzeum).

Podzia³ rzeczy na zu¿ywalne i niezu¿ywalne ma znaczenie prawne przy umowie

najmu, dzier¿awy, u¿yczenia. Przedmiotem umowy najmu, dzier¿awy i u¿yczenia

mog¹ byæ tylko rzeczy niezu¿ywalne. U¿ytkowanie rzeczy (art. 252 KC) równie¿

odnosi siê do rzeczy niezu¿ywalnych, a je¿eli przedmiotem u¿ytkowania s¹ pieni¹dze

lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku, u¿ytkownik staje siê z chwil¹ wydania ich

w³aœcicielem, a po wygaœniêciu u¿ytkowania zobowi¹zany jest do ich zwrotu wed³ug

przepisów o zwrocie po¿yczki (tzw. u¿ytkowanie nieprawid³owe; art. 264 KC).

2.3.5. Rzeczy istniej¹ce i przysz³e

Rzeczy istniej¹ce to takie, które istniej¹ w chwili dokonywania czynnoœci praw-

nej. Rzecz przysz³a to taka rzecz, która nie istnieje (nie zosta³a jeszcze wytworzona,

np. przysz³e potomstwo klaczy) albo nie jest jeszcze wyodrêbniona przez od³¹czenie

od rzeczy ju¿ istniej¹cej (np. owoce znajduj¹ce siê jeszcze na drzewie).

Do przeniesienia w³asnoœci rzeczy przysz³ej konieczne jest przeniesienie posia-

dania (art. 155 § 2 KC). Umowa o przeniesienie prawa w³asnoœci rzeczy przysz³ej

jest umow¹ o charakterze realnym.

Niektóre umowy obligacyjne ex definitione dotycz¹ rzeczy przysz³ych (np. umo-

wa o dzie³o, kontraktacja, dostawa, umowa o roboty budowlane).
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