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Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny  
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)  
(wyciąg)
Artykuł 1. [Zakres regulacji] 
Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między  osobami fizycznymi  i  osobami 
prawnymi.

Stosunek cywilnoprawny a roszczenia ze stosunku pracy
Roszczenie ze stosunku pracy nie jest stosunkiem cywilnoprawnym w rozumieniu art. 1 KC.

(wyrok SN z 15.7.2008 r., III PK 11/08)

Powoływanie się w postępowaniu administracyjnym na przepisy KC
Powoływanie się w postępowaniu administracyjnym na przepisy KC jest nieuzasadnione choćby 

z racji tego, że Kodeks cywilny w art. 1 wyznacza zakres swojej regulacji: „Kodeks niniejszy reguluje 
stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi”, natomiast Kodeks postę-
powania administracyjnego normuje jednoznacznie inny „zakres obowiązywania” oraz „zasady ogól-
ne”, jako reguły postępowania administracyjnego, które mają zastosowanie w tej sprawie, jako sprawie 
administracyjnej.
(wyrok WSA w Krakowie z 10.10.2007 r., III SA/Kr 739/07)

Stosunki administracyjne a stosunki cywilne – rozróżnienie; zakres kontroli 
skarbowej a dysponowanie środkami na podstawie umowy cywilnoprawnej

Konstrukcja prawna sprawy cywilnej oparta jest na kryterium materialnoprawnym, tj. charakteru 
danego stosunku prawnego. W sensie materialnoprawnym sprawami cywilnymi są sprawy, w których 
ochrona prawna jest przewidziana ze względu na stan prawny oraz prawa i obowiązki podmiotów sto-
sunków prawnych o charakterze równorzędnym. Jeżeli źródłem roszczenia jest stosunek administra-
cyjnoprawny, to sprawa nie ma charakteru cywilnego według kryterium materialnoprawnego. Prze-
sądzającym elementem wskazującym na stosunek administracyjnoprawny jest występowanie organu 
państwowego lub społecznego wobec innego uczestnika z pozycji wykonywania władzy zwierzchniej 
w ramach zarządzającej działalności Państwa. 2. Jeżeli podstawą prawną wypłaty przedsiębiorstwu pań-
stwowemu przez Ministra Finansów środków pieniężnych z budżetu było porozumienie zawarte w opar-
ciu o przepisy prawa cywilnego pomiędzy dwoma równorzędnymi podmiotami, na podstawie którego 
Minister Finansów zgodził się dokonać zapłaty przedsiębiorstwu należności za wykonane usługi, to 
dyrektor urzędu kontroli skarbowej nie mógł badać celowości wykorzystania i rozporządzenia środkami 
wypłaconymi przez Ministra Finansów w przedsiębiorstwie, ponieważ żaden przepis nie nakładał obo-
wiązku na przedsiębiorstwo określonego sposobu wykorzystania otrzymanych środków.
(wyrok WSA w Warszawie z 11.5.2005 r., III SA/Wa 126/05)
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Dopuszczalność drogi sądowej a istnienie roszczenia
Droga sądowa jest dopuszczalna zawsze, gdy powód opiera swoje roszczenie na zdarzeniach praw-

nych, z których wynikać mogą skutki cywilnoprawne. Dopuszczalność drogi sądowej nie jest natomiast 
uwarunkowana istnieniem roszczenia.
(postanowienie SN z 21.11.2000 r., III CKN 1048/00)

Spory na tle wysokości opłat za dostarczoną do mieszkań wodę
Spory na tle wysokości opłat za dostarczoną do mieszkań wodę są sporami cywilnymi i jako takie 

podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne.
(postanowienie SN z 23.8.1995 r., III PO 14/95)

Spory o prawo własności gruntu
W razie sporu o prawo własności gruntu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.3.1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), ustalenie prawa własności Państwa do tych 
gruntów i rozstrzygnięcie sporu w tym przedmiocie następuje w postępowaniu cywilnym przed sądem 
powszechnym.
(wyrok NSA z 12.5.1995 r., II SA 217/94)

Spory dotyczące zwrotu świadczeń wypłaconych pracodawcy lub masie 
upadłości przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Spory dotyczące zwrotu świadczeń wypłaconych pracodawcy lub masie upadłości przez Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zasadach przewidzianych przepisami ustawy 
z 29.12.1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) mają charakter cywilnoprawny i należą do właściwości sądów po-
wszechnych.
(postanowienie SA w Łodzi z 28.3.1995 r., I ACz 100/95)

Stosunek prawny między podatnikiem a organem podatkowym
Stosunek prawny między podatnikiem a organem podatkowym ma charakter administracyjnoprawny 

i dlatego przepisy KC nie mają zastosowania w sprawach z zakresu administracyjnego (podatkowego).
Administracyjne prawo materialne, w tym również ustawa z 14.6.1991 r. o spółkach z udziałem za-

granicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253 ze zm.), nie przewiduje możliwości uchylenia się od skutków praw-
nych oświadczeń woli, które wywołały określone skutki materialnoprawne.

Jeżeli spółka zwolniona była od podatku dochodowego, lecz na podstawie art. 37 ust. 2 cytowanej 
ustawy ze zwolnienia tego zrezygnowała, to brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do zwrotu uisz-
czonego podatku.

Zapłacony podatek nie był bowiem „nienależnie uiszczony” w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy 
z 19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 27, poz. 111 ze zm.) i dlatego decyzja odma-
wiająca jego zwrotu – jako zgodna z prawem – nie może być zasadnie kwestionowana przed Sądem.
(wyrok NSA z 27.10.1993 r., III SA 689/93)

Zasiłek dla bezrobotnych
Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje organ państwowy decyzją administracyjną w ramach stosunku 

administracyjnoprawnego.
W tej sytuacji roszczenia związane z zasiłkami dla bezrobotnych nie mają charakteru roszczeń cy-

wilnych.
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W sprawach administracyjnych odsetki od opóźnionego świadczenia występują wyjątkowo i muszą 
je przewidywać szczególne przepisy prawa (art. 21 ust. 9 ustawy z 16.10.1991 r. o zatrudnieniu i bezro-
bociu – Dz.U. Nr 106, poz. 457).
(wyrok NSA z 18.9.1992 r., II SA 1208/92)

Usprawiedliwienie w prawie materialnym roszczenia procesowego 
Zgłoszone przez powoda roszczenie procesowe musi znajdować usprawiedliwienie w prawie mate-

rialnym, w przeciwnym bowiem razie sprawa nie ma cech sprawy cywilnej.
(postanowienie SA w Krakowie z 17.12.1991 r., I ACz 247/91)

Powództwo Skarbu Państwa przeciwko członkom zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa Skarbu Państwa (urzędu skarbowego) 
przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę określonej kwoty pie-
niężnej z tytułu zobowiązania podatkowego obciążającego tę spółkę w związku z prowadzoną przez 
nią działalnością gospodarczą w wypadku gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okazała się 
bezskuteczna.
(uchwała SN z 12.6.1991 r., III CZP 46/91)

Wniosek o rozwiązanie i ustanowienie użytkowania wieczystego
Wniosek osoby fizycznej o rozwiązanie przez organ administracji umowy z użytkownikiem wieczy-

stym działki budowlanej i o ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz wnioskodawcy, będące-
go osobą faktycznie władającą tą działką, ma charakter roszczenia cywilnoprawnego (art. 231 § 1 KC) 
i jego rozpoznanie należy do właściwości sądów powszechnych.

Nie można więc z wniosku tej osoby wszcząć postępowania administracyjnego w trybie art. 30 ust. 2 
ustawy z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99).
(wyrok NSA z 12.2.1988 r., I SA 624/87)

Droga sądowa w sprawie o przyznanie spółdzielczego prawa do lokalu
Roszczenie członka spółdzielni mieszkaniowej o przydział lokalu mieszkalnego (przyznanie spół-

dzielczego prawa do lokalu) jest roszczeniem z zakresu prawa cywilnego, roszczenie z zakresu stosun-
ków (wzajemnych praw obowiązków) łączących spółdzielnię z jej członkami na skutek przystąpienia 
do niej jest tym samym sprawą cywilną w świetle art. 1 KPC, bez względu na podstawę żądania (statut, 
określone porozumienie i in.).

Wydane w tym przedmiocie uchwały (decyzje) właściwych organów spółdzielni są więc czynnościa-
mi prawnymi prawa cywilnego, a nie decyzjami administracyjnymi organów administracji państwowej, 
względnie zrównanych z nimi innych organów. Podlegają więc zatem, co do swej zasadności i zgodności 
z prawem, kontroli sądów powszechnych.
(postanowienie SN z 30.9.1982 r., I CZ 103/82)

Artykuł 3. [Nieretroakcja]
Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.

Wsteczna moc uchwał Sądu Najwyższego
Ponieważ uchwała Sądu Najwyższego nie jest aktem prawa, ani nawet powszechnie wiążącej wy-

kładni, zastosowanie zawartego w niej poglądu do czynności podjętych przez stronę przed jej opubliko-
waniem nie narusza art. 3 KC.
(postanowienie SN z 14.1.2009 r., IV CZ 108/08)
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Odesłanie zwrotne w prawie międzyczasowym prywatnym
W prawie międzyczasowym prywatnym nie jest dopuszczalne odesłanie zwrotne przez ustawę dawną 

do ustawy nowej.
(postanowienie SN z 4.10.2007 r., V CZ 82/07)

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej; przepisy przejściowe dla umowy 
dzierżawy

Dla oceny prawa pierwokupu przewidzianego w art. 695 § 2 KC znaczenie ma przeznaczenie nieru-
chomości w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli w okresie pomiędzy powstaniem 
stosunku dzierżawy a sprzedażą nieruchomość przestała być „rolna”, prawo pierwokupu dzierżawcy nie 
służy.

Z treści przepisu art. L ustawy z 23.4.1964 r. – przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. 
Nr 16, poz. 94 ze zm.), który stanowi, że „do istniejących już zobowiązań z umów (…) dzierżawy stosuje 
się z dniem wejścia w życie KC przepisy tego kodeksu”, wynika jednoznacznie, że statuuje on zasadę 
bezpośredniego stosowania nowej ustawy do umowy dzierżawy jako zobowiązania o charakterze trwa-
łym. Wskazana zasada ma szersze zastosowanie, powszechnie przyjmuje się bowiem, że normy prawa 
międzyczasowego zawarte w przytoczonej ustawie z 23.4.1964 r. stosuje się także do innych aktów 
prawnych, jeżeli nie zawierają one własnych przepisów prawa przejściowego.
(wyrok SN z 11.3.2004 r., V CK 339/03)

Retroaktywność musi być jasno wyrażona w samej ustawie
Stosowanie retroaktywne prawa nie może być wyprowadzone w drodze interpretacji a musi być jasno 

wypowiedziane w samej ustawie.
(postanowienie SN z 16.12.2003 r., II CK 328/02)

Zobacz również:
– wyrok SN z 25.5.2007 r., I CSK 84/07;
– postanowienie z 14.1.2009 r., IV CZ 106/08.

Artykuł 5. [Nadużycie prawa] 
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zanie-
chanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Żądanie zaprzeczenia ojcostwa po upływie terminu
Nie zachodzi powaga rzeczy osądzonej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, w której były mąż matki 

dziecka, niebędący biologicznym ojcem dziecka, powołał – poza zdarzeniami, które uzasadniały w spra-
wie prawomocnie osądzonej oddalenie powództwa na podstawie art. 5 KC – nowe okoliczności, żądając 
ich oceny w płaszczyźnie zasad współżycia społecznego.
(postanowienie SN z 7.3.2013 r., II CSK 411/12)

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących wobec 
współmałżonka

Bieg przedawnienia roszczeń, które przysługują jednemu małżonkowi wobec drugiego, ulega zawie-
szeniu na czas trwania małżeństwa.
(wyrok SN z 25.1.2013 r., II CSK 317/12)
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Korzystanie przez zawodowych przedsiębiorców z konstrukcji nadużycia 
prawa podmiotowego

Okoliczność, że skarżący jest przedsiębiorcą z doświadczeniem nie wyłącza sama przez się możliwości 
skorzystania przez skarżącego z przewidzianej w art. 5 KC konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego.
(wyrok SN z 18.10.2012 r., V CSK 486/11)

Wykazanie sprzeczności zarzutu przedawnienia z zasadami współżycia 
społecznego

Dla wykazania sprzeczności zarzutu przedawnienia z zasadami współżycia społecznego konieczne 
jest przede wszystkim wskazanie i wykazanie, co należy także do obowiązków wnioskodawcy i jego 
pełnomocnika, okoliczności szczególnych, które uniemożliwiły wcześniejsze zgłoszenie roszczenia.
(postanowienie SN – Izba Karna z 28.9.2012 r., III KK 128/12)

Zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa
Dziesięcioletni termin przedawnienia, o którym mowa w art. 442 § 2 KC, był najdłuższym kodek-

sowym terminem przedawnienia do dochodzenia roszczeń. Już tylko z tej przyczyny ewentualne nie-
uwzględnienie jego upływu z powołaniem się na art. 5 KC musiałoby być uzasadnione szczególnie 
wyjątkowymi okolicznościami sprawy. Nie może być taką okolicznością fakt skazania pozwanej za do-
konanie oszustwa na szkodę powodów, gdyż cała hipoteza art. 442 § 2 KC opiera się na przesłance 
popełnienia przez dłużnika przestępstwa wyrządzającego szkodę wierzycielowi.
(wyrok SN z 9.8.2012 r., V CSK 488/11)

Konsekwencje zwiększania się szkody na osobie po terminie przedawnienia
Jeżeli szkoda na osobie ulega sukcesywnemu zwiększeniu także po terminie przedawnienia, to nad-

mierność opóźnienia nie wyklucza w sprawie o odszkodowanie zastosowania do zarzutu przedawnienia 
art. 5 KC, jeżeli przemawiają za tym zupełnie wyjątkowe okoliczności konkretnego wypadku.
(wyrok SN z 26.7.2012 r., II CSK 759/11)

Zasady współżycia społecznego a wypowiedzenie umowy dzierżawy
Do wypowiedzenia umowy dzierżawy może mieć zastosowanie art. 5 KC.

(wyrok SN z 12.1.2012 r., II CSK 274/11)

Dokonywanie oceny zgodności działań z zasadami współżycia społecznego
Ocena, czy w rozpoznawanym przypadku zachodzi podstawa do zastosowania art. 5 KC wymaga 

analizy całokształtu okoliczności danej sprawy.
(wyrok SN z 20.10.2011 r., IV CSK 16/11)

Kryteria odmowy udzielenia ochrony prawnej w związku z naruszeniem zasad 
współżycia społecznego

Odmowa udzielenia ochrony prawnej na podstawie art. 5 KC., ze względu na jego wyjątkowy cha-
rakter musi być uzasadniona istnieniem okoliczności rażących i nieakceptowanych w świetle powszech-
nie uznawanych w społeczeństwie wartości.
(wyrok SN z 25.8.2011 r., II CSK 640/10)

Zasada współżycia społecznego a prawo administracyjne
Zasada ustanowiona w przepisie art. 5 KC jest zasadą rządzącą prawem prywatnym i nie została przy-

jęta w prawie publicznym. Nie można na zasadzie współżycia społecznego opierać wykładni przepisów 
prawa publicznego – prawa administracyjnego. 
(wyrok NSA z 18.5.2011 r., I OSK 124/11)
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Zarzut nadużycia prawa w sprawie o szkodę wyrządzoną przez członka 
zarządu spółki z o.o.

W sprawie o zapłatę odszkodowania na podstawie art. 299 KSH zarzut nadużycia prawa podmio-
towego (art. 5 KC) może być oceniany jedynie w relacjach między wierzycielem spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością a członkiem jej zarządu.
(wyrok SN z 17.3.2010 r., II CSK 506/09)

Zobacz również:
– wyrok SN z 5.2.2002 r., II CKN 726/00;
– wyrok SN z 10.10.2002 r.,V CK 370/02;
– wyrok SN z 20.1.2011 r., I PK 135/10.

Artykuł 6. [Ciężar dowodu]
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Odpowiedzialność pracodawcy za wypowiedzenie umowy o pracę
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę ma stanowić delikt pracodawcy, to pracownika obciąża dowód 

wykazania okoliczności uzasadniających taką odpowiedzialność. Znaczenie ma wówczas inna (szersza) 
bezprawność w zachowaniu pracodawcy niż określona w prawie pracy.
(wyrok SN z 9.10.2012 r., II PK 66/12)

Odpowiedzialność prezesa za długi spadkowe spółki
Sama bezskuteczność egzekucji z majątku spółki i powstanie zobowiązania w czasie pełnienia funkcji 

prezesa zarządu sp. z o.o. nie przesądza o tym, że będzie on odpowiadał za zadłużenie z tytułu składek. 
Przesłanki jego odpowiedzialności powinien udowodnić ZUS, a do zobowiązanego należy wykazanie, 
że zachodzą też określone w ustawie przyczyny, które go z tej odpowiedzialności zwalniają.
(wyrok SA w Krakowie z 14.8.2012 r., III AUa 313/12)

Stwierdzanie naruszenia przepisów w zakresie ciężaru dowodowego
Do naruszenia art. 6 KC dochodzi wtedy, gdy sąd orzekający przypisuje obowiązek dowodowy innej 

stronie niż ta, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne.
(wyrok SN z 15.3.2012 r., I CSK 345/11)

Rozkład ciężaru dowodu w przy udowadnianiu prawdziwości podpisu 
na dokumencie prywatnym

Jeżeli podpis na dokumencie prywatnym wskazuje na pochodzenie od innej osoby niż zaprzeczająca 
strona procesu, wówczas stosuje się ogólne reguły rozkładu ciężaru dowodu. Prawdziwość tego doku-
mentu prywatnego musi udowodnić strona, która chce z niego skorzystać.
(wyrok SN z 8.3.2012 r., V CSK 90/11)

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej z powodu nieprawidłowego 
zawiadomienia o terminie zebrania – ciężar dowodu

Obowiązek wykazania, że nie zawiadomiono wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej o ter-
minie zebrania właścicieli lokali oraz że mogło to wpłynąć na treść podjętej uchwały, obciąża stronę 
wnoszącą o uchylenie uchwały (art. 6 KC w zw. z art. 25 ust. 1 i art. 32 ustawy z 24.6.1994 r. o własności 
lokali – t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Chodzi o wskazanie takich okoliczności faktycz-
nych związanych z danym uchybieniem, które rzeczywiście mogły, w normalnym biegu rzeczy, wpłynąć 
na treść uchwały.
(wyrok SN z 5.10.2011 r., IV CSK 664/10)
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Częściowe zwolnienie od odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. 
przez wykazanie zakresu w jakim wierzyciel nie poniósł szkody

Członek zarządu spółki z o.o. może zwolnić się w części od odpowiedzialności przewidzianej 
w art. 299 § 1 KSH przez wykazanie w jakim zakresie wierzyciel nie poniósł szkody, pomimo niezgło-
szenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.
(wyrok SN z 10.2.2011 r., IV CSK 335/10)

Przerzucenie ciężaru dowodu na stronę pozwaną w postępowaniu nakazowym
W sytuacji, w której pozwana w zarzutach od nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla – po-

dejmując obronę swoich praw – podniosła zarzuty wynikające z łączącego ją z powodem stosunku praw-
nego, spoczywał na niej obowiązek udowodnienia okoliczności faktycznych pozwalających na ocenę 
trafności zarzutu wypełnienia weksla in blanco po upływie terminu przedawnienia zabezpieczonego 
roszczenia. W postępowaniu nakazowym bowiem, w jego fazie zapoczątkowanej wniesieniem zarzutów 
od nakazu zapłaty, dochodzi do przerzucenia ciężaru dowodu na stronę pozwaną.
(wyrok SN z 21.10.2010 r., IV CSK 109/10)

Brak inicjatywy dowodowej strony pozwanej w kontekście ciężaru dowodu
Brak inicjatywy dowodowej strony pozwanej w procesie nie powoduje przejścia ciężaru dowodu ze 

strony powodowej na stronę pozwaną, a w konsekwencji nie zwalnia sądu od oceny wiarygodności i mocy 
dowodowej dowodów przedstawionych przez powoda dla uzasadnienia dochodzonego roszczenia.
(wyrok SN z 19.3.2010 r., III CSK 164/09)

Ciężar dowodu w zakresie podnoszonego zarzutu potrącenia
Zarzut potrącenia jest formą dochodzenia roszczenia zrównaną w skutkach z powództwem. Podlega 

zatem wymaganiom stawianym pozwu co do określenia żądania, przytoczenia okoliczności faktycz-
nych uzasadniających żądanie oraz wskazania dowodów. W szczególności zgłaszający zarzut potrącenia 
w procesie ma obowiązek ściśle określić swoją wierzytelność i wykazać jej istnienie zgodnie z regułą 
wyrażoną w przepisie art. 6 KC. Dla takiego wykazania nie jest w każdym razie wystarczające jedynie 
powołanie się na złożone poza procesem oświadczenie o potrąceniu.
(wyrok SA w Poznaniu z 29.7.2009 r., I ACa 497/09)

Obowiązki stron w sprawie o bezpodstawne wzbogacenie
W sprawie o roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia powód (zubożony) powinien udo-

wodnić przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia (wzbogacenie, zubożenie, związek między nimi, roz-
miar roszczenia), a pozwany (wzbogacony) okoliczności zmniejszające lub wykluczające roszczenie 
z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
(wyrok SN z 17.6.2009 r., IV CSK 71/09)

Wykazywanie szkody powstałej w związku z ruchem przedsiębiorstwa
W zakresie odpowiedzialności na podstawie art. 435 § 1 KC nie istnieje domniemanie, że szkoda 

pozostaje w związku z ruchem przedsiębiorstwa i okoliczność tę powinien wykazać poszkodowany 
zgodnie z ogólną wadą z art. 6 KC.
(wyrok SN z 12.3.2009 r., V CSK 352/08)

Zaistnienie przesłanki „bezskutecznej egzekucji” przeciwko spółce
Przyjmuje się, że przesłanka „bezskutecznej egzekucji” ziściła się w sytuacji, gdy organ egzekucyjny 

podjął wszystkie możliwe czynności w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, dokonał zajęcia 
rachunku bankowego i majątku nieruchomego spółki, przyłączył się też do egzekucji nieruchomości 
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prowadzonej przez komornika sądowego, pobrał gotówkę z konta bankowego i pomimo to wierzyciel 
został zaspokojony jedynie w niewielkim stopniu.
(wyrok SN z 6.2.2009 r., I UK 232/08)

Ciężar dowodu w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane
Jeżeli podniesione przez inwestora zarzuty dotyczą tego, czy umowa o roboty budowlane została 

wykonana, oraz tego czy było to wykonanie należyte co do jakości i terminu, w tym zakresie dowód 
obciążał inwestora, skoro dłużnik wykazał, że wynagrodzenie, którego żąda, przysługuje mu za roboty 
rzeczywiście przez niego wykonane, a roboty te zostały odebrane bez zastrzeżeń przez osoby, które były 
uprawnione do reprezentowania inwestora.
(wyrok SN z 5.12.2008 r., III CSK 211/08)

Obowiązki dowodowe obciążające powoda
Twierdzenie strony nie jest dowodem, obowiązkiem powoda – w świetle obowiązującej zasady kon-

tradyktoryjności procesu cywilnego – było wykazać fakty, z których wywodził skutki prawne.
(wyrok SA w Poznaniu z 26.11.2008 r., I ACa 746/08)

Artykuł 7. [Domniemanie dobrej wiary]
Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie do-
brej wiary.

Uznawanie za posiadacza samoistnego nieruchomości osoby, która weszła 
w jej posiadanie bez zachowania formy aktu notarialnego

Osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, może być 
uznana za samoistnego posiadacza w dobrej wierze jedynie wyjątkowo, gdy jej przeświadczenie o przy-
sługiwaniu prawa własności jest poparte obiektywnymi okolicznościami. Sąd badając przymiot wiary 
samoistnego posiadacza jako przesłankę zasiedzenia winien dokonać w tej materii całościowej oceny, 
mając na uwadze także fakty, które podważają przeświadczenie posiadacza o przysługiwaniu mu prawa.
(postanowienie SN z 26.9.2012 r., II CSK 95/12)

Pojęcie dobrej i złej wiary
Dobra wiara oznacza stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, ale usprawiedli-

wionym w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku 
prawnego.

Zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy, odbiegającego od twierdzeń zainteresowanego, 
albo nieusprawiedliwiona niewiedza o tym stanie rzeczy.
(wyrok SA w Katowicach z 11.2.2010 r., V ACa 692/09)

Zakres mocy wiążącej orzeczenia Sądu Najwyższego
Stosownie do art. 39820 KPC wiążąca moc orzeczenia Sądu Najwyższego ogranicza się wyłącznie 

do wykładni prawa dokonanej przez ten Sąd, a więc do tych jego wypowiedzi, które obejmują wyjaśnie-
nie mających w danej sprawie zastosowanie, treści przepisów. Pojęcie wykładni prawa, użyte w powyż-
szym przepisie nie oznacza więc związania stanowiskiem Sądu Najwyższego lub dokonaną przez ten 
Sąd oceną prawną. Terminy te są bowiem szersze od określenia „wykładnia prawa”, a zakres związania 
sądu wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy nie może być mylony z zakresem związania 
oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania, o którym mowa w art. 386 § 6 zd. 1 KPC, 
wskazującym zakres związania sądu niższej instancji stanowiskiem sądu II instancji.
(wyrok SN z 16.12.2009 r., I CSK 184/09)



Artykuł 7. [Domniemanie dobrej wiary]

9

Zakres związania sądu domniemaniem dobrej wiary; obowiązki 
korzystającego z rzeczy na podstawie prawa zatrzymania

Domniemanie dobrej wiary przewidziane w art. 7 KC jest wiążące dla sądu orzekającego w danej 
sprawie dopóty, dopóki strona, na której – zgodnie z art. 6 KC – spoczywa ciężar dowodu, nie wyka-
że złej wiary strony przeciwnej.

Posiadacz korzystający z cudzej rzeczy tylko na podstawie prawa zatrzymania jest obowiązany 
do wynagrodzenia za korzystanie z niej.
(wyrok SN z 13.1.2010 r., II CSK 374/09)

Podważanie domniemania dobrej wiary w sprawie o zasiedzenie
W sprawie o zasiedzenie skuteczne podważenie przewidzianego w art. 7 KC domniemanie dobrej 

wiary samoistnego posiadania w chwili uzyskania posiadania wymaga przeprowadzenia przez obala-
jącego to domniemanie dowodu z przeciwieństwa, że nabycie posiadania nastąpiło w złej wierze. Do 
obalenia wspomnianego domniemania nie wystarczy wykazanie, że dobra wiara budzi wątpliwości.
(postanowienie SN z 4.12.2009 r., III CSK 79/09)

Procedowanie po wznowieniu postępowania cywilnego
Ponowne rozpoznanie sprawy po wznowieniu postępowania, będącego następstwem uznania istnie-

nia podstawy wznowienia przewidzianej art. 403 § 2 KPC, obejmuje uwzględnienie nowych okoliczno-
ści faktycznych lub środków dowodowych, ich oceny z dotychczas zgromadzonym materiałem i stwier-
dzenie, w jakim zakresie okoliczności objęte tą podstawą wpłyną na treść poprzedniego orzeczenia. 
Nie może ono prowadzić do kontroli poprzednio wydanego orzeczenia, jeśli powyższe „nowości” nie 
wpływają na jego treść.
(postanowienie SN z 25.2.2009 r., II CSK 501/08)

Ocena dobrej wiary osoby prawnej
Wiedza osoby fizycznej pełniącej funkcję organu spółki o jakimś fakcie nie ma dla tej spółki żadnego 

znaczenia, gdy wiedzę tę uzyskała jako osoba prywatna.
(wyrok SN z 22.11.2006 r., V CSK 301/06)

Obalenie domniemania dobrej wiary w postępowaniu dowodowym
Jeśli sąd wskazał w uzasadnieniu orzeczenia na dowody, które doprowadziły do obalenia przewidzia-

nego w art. 7 KC domniemania dobrej wiary, to nie musiał się już tym domniemaniem kierować, jako że 
uznał jego obalenie w wyniku toczącego się postępowania dowodowego.
(postanowienie SN z 13.10.2005 r., IV CK 165/05)

Związanie sądu domniemaniem dobrej wiary
Do czasu udowodnienia przez stronę związaną ciężarem dowodu twierdzeń o faktach przeciwnych 

twierdzeniom wynikającym z domniemania dobrej wiary wiąże ono sąd apelacyjny.
(postanowienie SN z 10.8.2005 r., I CK 50/05)

Zasiedzenie – domniemanie dobrej wiary poprzednika posiadacza
Domniemaniem dobrej wiary objęte jest uzyskanie posiadania przez poprzednika obecnego posia-

dacza.
(postanowienie SN z 18.11.2004 r., I CK 230/04)

Dobra wiara nabywcy nieruchomości a rękojmia wiary ksiąg wieczystych
Przy przenoszeniu własności nieruchomości – ze względu na zasadę uczciwego obrotu i brak konsty-

tutywnego charakteru wpisu – można i należy wymagać, aby nabywca nieruchomości, zapoznał się, cho-
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ciażby we własnym dobrze rozumianym interesie, nie tylko z treścią księgi wieczystej, ale także z tym, 
w czyim posiadaniu nieruchomość się znajduje. Trzeba bowiem mieć na uwadze to, że nieaktualne 
wpisy w wielu księgach wieczystych nie są u nas zjawiskiem rzadkim, ponieważ pozaksięgowe zmiany 
właściciela są rezultatem szeregu zdarzeń, a powszechność ksiąg wieczystych nie istnieje. Dlatego moż-
na wymagać od nabywcy, który chce skorzystać z rękojmi, aby dochował nie tylko zwykłej staranności, 
ale także, gdy wymagają tego okoliczności, zasięgnął informacji np. w organach administracji rządowej 
lub samorządowej.
(wyrok SN z 23.9.2004 r., III CK 459/03)

Posiadacz nieruchomości w dobrej wierze
Za posiadacza w dobrej wierze nie można uznać osoby, która weszła w posiadanie nieruchomości 

na podstawie umowy mającej na celu przeniesienie własności, zawartej bez zachowania formy aktu 
notarialnego.
(postanowienie SN z 19.11.2002 r., IV CKN 1492/00)

Dobra wiara nabywcy używanego samochodu
Nabywca używanego samochodu powinien zachować stosownie do okoliczności – zwłaszcza gdy 

zbywca nie jest osobą zajmującą się zawodowo obrotem samochodami – szczególną ostrożność w celu 
upewnienia się, czy samochód nie pochodzi z kradzieży.
(uchwała SN z 30.3.1992 r., III CZP 18/92)

Artykuł 8. [Początek] 
§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§ 2. (skreślony)

Zdolność prawna nasciturusa
Co do zdolności prawnej nasciturusa pojawiało się wiele koncepcji. Największą grupę zwolenników 

posiada koncepcja swoistej zdolności prawnej nasciturusa przysługującej mu pod warunkiem zawie-
szającym. Zgodnie z tym poglądem, prawa podmiotowe przed narodzeniem dziecka nie istnieją jesz-
cze, zatem nie mogą być wykonywane. Dopiero po urodzeniu się żywego dziecka, spełnia się warunek 
ustawowy. Wówczas, gdy nasciturus staje się dzieckiem narodzonym uzyskuje pełną zdolność prawną, 
zarazem powstają jego prawa. Możemy zatem mówić o warunkowej zdolności prawnej nasciturusa.

O nabyciu zdolności prawnej przez osobę fizyczną można mówić jedynie w przypadku urodzenia się 
dziecka żywego. Urodzenie się dziecka żywego stanowi warunek prawny przyjęcia zdolności prawnej. 
O zdolności prawnej dziecka urodzonego jako martwe nie może być mowy.
(wyrok SA w Rzeszowie z 3.2.2011 r., I ACa 434/10)

Zobacz również:
– wyrok SA w Lublinie z 29.7.2009 r., I ACa 308/09.

Artykuł 10. [Uzyskanie pełnoletności]
§ 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważ-
nienia małżeństwa.

Skuteczność doręczenia pisma odebranego przez małoletnie dziecko strony
Pokwitowanie odbioru pisma uzasadnia przyjęcie domniemania istnienia po stronie kwitującego woli 

oddania pisma bezpośrednio adresatowi. Z treści art. 43 KPA wynika jednak wymóg, aby domownik, 
sąsiad i dozorca domu były osobami dorosłymi. Na gruncie tego przepisu w orzecznictwie podkreśla się 
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słusznie, że pojęcie „dorosły” w rozumieniu art. 43 KPA jest tożsame z pojęciem „pełnoletni” użytym 
w art. 10 § 1 KC.

Skoro pismo, pomimo iż odebrane przez osobę małoletnią, dotarło do adresata należy uznać doręcze-
nie w przedmiotowej sprawie za skuteczne.
(wyrok WSA w Opolu z 21.6.2011 r., II SA/Op 130/11)

Terminy: nieletni i małoletni
Należy krytycznie zauważyć, iż w uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy kilkakrotnie zmiennie używał 

terminów „małoletni”, „nieletni”. Podobnie czyni to apelacja obrońcy. Nie trzeba przecież wyjaśniać, że 
w obowiązującym porządku prawnym terminy te mają inną treść – małoletnim jest ten, kto nie ukończył 
18 lat (art. 10 § 1 KC), nieletnim zaś ten, kto nie ukończył 17 lat (art. 10 § 1 KK). Przepis art. 46 ust. 2 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posługuje się pojęciem „małoletniego”, a nie „nieletniego”.
(wyrok SA w Lublinie z 30.11.2000 r., II AKa 216/00)

Zobacz również:
– wyrok NSA w Lublinie z 17.5.1999 r., II SA 447/99.

Artykuł 11. [Pełna zdolność]
Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Właściwość sądu w zakresie stwierdzenia braku zdolności do czynności 
prawnych

Lekarz, który nie orzeka w sprawie o ubezwłasnowolnienie, nie może rozstrzygająco i arbitralnie 
stwierdzić, że pacjent był pozbawiony zdolności do czynności prawnych. Uprawniony do stwierdzenia 
takiego stanu jest wyłącznie sąd.
(wyrok WSA w Łodzi z 25.1.2011 r., I SA/Łd 1379/10)

Zdolność procesowa osób fizycznych
Osoba fizyczna ma zdolność procesową we wszystkich sprawach tylko wówczas, gdy ma pełną zdol-

ność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 11 KC, taką zdolność nabywa się z chwilą uzyskania peł-
noletności.
(postanowienie SN z 13.10.1982 r., III CRN 129/82)

Pełnomocnictwo procesowe udzielone adwokatowi przez ustawowego 
przedstawiciela małoletniego dziecka

Pełnomocnictwo procesowe udzielone adwokatowi przez ustawowego przedstawiciela małoletniego 
dziecka w jego imieniu wygasa z chwilą uzyskania pełnoletności przez to dziecko.
(uchwała SN z 3.5.1968 r., III PZP 9/68)

Zobacz również:
– wyrok NSA w Łodzi z 29.5.2008 r., I SA/Łd 1202/07;
– postanowienie SN z 17.2.2004 r., III CK 38/04.

Artykuł 12. [Brak zdolności]
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz oso-
by ubezwłasnowolnione całkowicie.
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Wniesienie przez ubezwłasnowolnionego skargi o wznowienie postępowania
Ubezwłasnowolniony może wnieść skargę o wznowienie postępowania, w której orzeczono jego 

ubezwłasnowolnienie tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego.
(postanowienie SN z 18.9.2001 r., V CZ 131/01)

Ciężar dowodu w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
małoletniego sprawcę

W sprawie o naprawienie szkody przez małoletniego sprawcę, który w chwili popełnienia czynu nie-
dozwolonego miał ukończone lat 13, na stronie powodowej ciąży dowód dojrzałości umysłowej spraw-
cy, pozwalającej na ponoszenie przez niego winy.
(wyrok SN z 11.1.2001 r., IV CKN 1469/00)

Choroba i leczenie w poradni zdrowia psychicznego a brak zdolności 
do czynności prawnych

Choroba i leczenie w poradni zdrowia psychicznego nie uzasadniają przyjęcia braku zdolności strony 
do czynności procesowych (art. 65 § 1 KPC). Choroba taka bowiem nie unicestwia zdolności do czyn-
ności prawnych (art. 12 i 13 KC).
(wyrok SN z 23.9.1999 r., II UKN 131/99)

Udzielenie pełnomocnictwa do zaskarżenia postanowienia 
o ubezwłasnowolnieniu

Ubezwłasnowolniony może udzielić pełnomocnictwa do zaskarżenia postanowienia o ubezwłasno-
wolnieniu (art. 560 KPC).
(postanowienie SN z 24.1.1968 r., I CR 631/67)

Zobacz również:
– wyrok WSA w Łodzi z 29.5.2008 r., I SA/Łd 1202/07.

Artykuł 13. [Ubezwłasnowolnienie całkowite]
§ 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli 
wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psy-
chicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postę-
powaniem.
§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jesz-
cze pod władzą rodzicielską.

Zmiana ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe – orzekanie 
na wniosek, niedopuszczalność zgłoszenia wniosku w apelacji

W sprawie o zmianę ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe (art. 559 § 2 KPC) sąd orzeka 
wyłącznie na wniosek.

Złożony w apelacji – w sprawie o uchylenie ubezwłasnowolnienia – wniosek o zmianę ubezwłasno-
wolnienia całkowitego na częściowe stanowi niedopuszczalną w rozumieniu art. 383 w zw. z art. 13 § 2 
KPC zmianę żądania.
(postanowienie SN z 26.1.2012 r., III CSK 169/11)
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Charakter podstaw i przesłanek całkowitego ubezwłasnowolnienia
Podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia osoby pokrzywdzonej czynem niedozwolonym na-

leżą do ustaleń faktycznych, a kryteria lub przesłanki całkowitego ubezwłasnowolnienia mają przede 
wszystkim podłoże medyczne w rozumieniu art. 13 § 1 KC.
(postanowienie SN z 22.1.2009 r., II PK 242/08)

Wniesienie przez ubezwłasnowolnionego skargi o wznowienie postępowania
Ubezwłasnowolniony może wnieść skargę o wznowienie postępowania, w której orzeczono jego 

ubezwłasnowolnienie tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego.
(postanowienie SN z 18.9.2001 r., V CZ 131/01)

Prawo ubezwłasnowolnionego do samodzielnego zaskarżenia postanowienia 
o ubezwłasnowolnieniu

Uczestnik w sprawie o ubezwłasnowolnienie, mimo ubezwłasnowolnienia i ustanowienia kuratora 
do ochrony jego praw, ma zdolność do samodzielnego zaskarżenia postanowienia o ubezwłasnowol-
nieniu bez udziału i zgody kuratora, a nawet wbrew jego woli (zob. orzeczenie SN z 10.10.1957 r., 
3 CR 478/57, OSN 1959, Nr 1, poz. 22). Może więc on też udzielić pełnomocnictwa do zaskarżenia 
postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. Takiemu stanowisku dał wyraz Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z 24.1.1968 r., I CR 631/67, OSNCP 1968, Nr 8–9, poz. 153.
(postanowienie SN z.1.10.1999 r., II CKN 657/99)

Leczenie w poradni zdrowia psychicznego a ubezwłasnowolnienie całkowite
Sam fakt leczenia się osoby w poradni zdrowia psychicznego nie daje sam przez się podstawy 

do ubezwłasnowolnienia, chociażby osoba ta cierpiała na zespół depresyjny. Rzecz w tym, że koniecz-
ną przesłanką do orzeczenia ubezwłasnowolnienia jest, aby dana osoba na skutek tej choroby nie była 
w stanie pokierować swym postępowaniem.
(wyrok SN z 6.2.1998 r., I CKN 492/97)

Przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego bądź częściowego
Ubezwłasnowolnienie całkowite (art. 13 ust. 1 KC) bądź częściowe (art. 16 § 1 KC) może być orze-

czone w przypadku wystąpienia u osoby mającej być ubezwłasnowolnioną, choroby psychicznej, nie-
dorozwoju umysłowego bądź innego rodzaju zaburzeń psychicznych wskutek czego osoba ta nie może 
kierować swoim postępowaniem.

Formy zachowań nieodpowiadające przyjętym w społeczeństwie kanonom obyczajowym i moral-
nym, jeśli nie wiążą się z przyczyną w postaci niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej bądź 
zaburzeń psychicznych, nie uzasadniają ubezwłasnowolnienia osoby, która takie zachowanie prezentuje.
(postanowienie SA w Białymstoku z 20.9.1994 r., I ACr 143/94)

Ubezwłasnowolnienie jako instytucja powołana w ochronie interesu osoby 
chorej

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z przy-
czyn określonych w art. 13 § 1 KC nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo z przyczyn 
określonych z art. 16 § 1 KC potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego. Instytucja 
ubezwłasnowolnienia nie służy dobru wnoszącego o ubezwłasnowolnienie i rodziny tegoż wnoszącego.
(postanowienie SN z 29.12.1983 r., I CR 377/83)
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Czynności procesowe osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona może podejmować czynności procesowe wyłącznie przez 

ustanowionego opiekuna. Dotyczy to wszystkich czynności procesowych, a więc nie tylko wytoczenia 
powództwa, ale także wszelkich innych czynności w toku postępowania sądowego.
(postanowienie SN z 3.4.1981 r., IV CZ 38/81)

Prawa majątkowe osoby 
Ubezwłasnowolnienie leży w interesie osoby ubezwłasnowolnionej także wtedy, gdy w jego wyni-

ku stworzone zostaną korzystniejsze warunki do uporządkowania stosunków majątkowych tej osoby. 
Prawa majątkowe osoby ubezwłasnowolnionej mogą być z korzyścią dla niej reprezentowane przez 
opiekuna prawnego (art. 13 § 2 KC), który we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby 
i majątku podopiecznego musi uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego (art. 156 w zw. z art. 175 KRO).
(postanowienie SN z 17.2.1981 r., II CR 11/81)

Zobacz również:
– postanowienie SN z 16.4.2010 r., IV CSK 470/09;
– wyrok SN z 12.2.2010 r., II PK 204/09.

Artykuł 14. [Skutki braku zdolności]
§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, 
jest nieważna.
§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów 
powszechnie zawieranych w  drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka 
staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby 
niezdolnej do czynności prawnych.

Interes prawny i adresat decyzji w przedmiocie przyznania zaliczki 
alimentacyjnej 

Przedstawicielka małoletniego syna, uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, ma interes praw-
ny do przyznania jej zaliczki alimentacyjnej. Nie do przyjęcia, w kontekście wskazanego wyżej sta-
nowiska, jest stwierdzenie, że skierowanie decyzji w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej 
do ustawowej przedstawicielki małoletniego (uprawnionego) uznać należy za dotknięte wadą z art. 156 
§ 1 pkt 4 KPA. 
(wyrok NSA z 12.7.2007 r., I OSK 1559/06)

Artykuł 15. [Ograniczona zdolność]
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, 
oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na dokonanie przez 
małoletnią określonych czynności jako przesłanka sanująca brak zdolności 
procesowej strony

Wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego (osobę, którą skarżąca uważa za przedstawi-
ciela ustawowego) na dokonanie przez małoletnią określonych czynności i niezwłoczne zawiadomienie 
o tym organu oznacza, że ewentualny brak zdolności procesowej ma charakter uleczalny, choćby po-
przez przystąpienie do sprawy (podpisanie pism procesowych) przedstawiciela ustawowego skarżącej.
(wyrok WSA w Warszawie z 12.12.2007 r., VIII SA/Wa 591/07)
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Zawarcie umowy o pracę przez małoletniego
Małoletni, który nie ukończywszy 14 lat zawarł umowę o pracę i doznał w związku z zatrudnieniem 

na skutek wypadku uszczerbku na zdrowiu, uprawniony jest do dochodzenia – przed organami powoła-
nymi do rozstrzygania sporów o roszczenia pracowników ze stosunków pracy – świadczeń na podstawie 
przepisów ustawy z 12.6.1975 r. o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz.U. Nr 20, poz. 105).
(uchwała SN z 26.1.1982 r., V PZP 8/81)

Artykuł 16. [Ubezwłasnowolnienie częściowe]
§ 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicz-
nej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności 
pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowite-
go, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Zmiana ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe – orzekanie 
na wniosek, niedopuszczalność zgłoszenia wniosku w apelacji

W sprawie o zmianę ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe (art. 559 § 2 KPC) sąd orzeka 
wyłącznie na wniosek.

Złożony w apelacji – w sprawie o uchylenie ubezwłasnowolnienia – wniosek o zmianę ubezwłasno-
wolnienia całkowitego na częściowe stanowi niedopuszczalną w rozumieniu art. 383 w zw. z art. 13 § 2 
KPC zmianę żądania.
(postanowienie SN z 26.1.2012 r., III CSK 169/11)

Uprawnienie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej do działania 
za nią w procesie

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest uprawniony do działania za nią w procesie, 
choćby postanowienie sądu opiekuńczego nie zawierało upoważnienia kuratora do reprezentowania 
osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.
(postanowienie SN z 12.5.2011 r., III CSK 54/10)

Ubezwłasnowolnienie częściowe – ustalenie zakresu pomocy w prowadzeniu 
spraw

Ocena, że osobie cierpiącej na zaburzenia psychiczne jest potrzebna pomoc do prowadzenia jej 
spraw, uzasadniająca częściowe ubezwłasnowolnienie, powinna być oparta na ustaleniu, że rzeczywiście 
istnieją sprawy wymagające prowadzenia przez tę osobę i jaki jest ich rodzaj oraz jaki jest konkretny 
zakres potrzebnej pomocy.
(postanowienie SN z 16.4.2010 r., IV CSK 470/09)

Śmierć uczestnika postępowania, przeciwko któremu skierowano wniosek 
o jego częściowe ubezwłasnowolnienie

Postępowanie wszczęte wnioskiem o ubezwłasnowolnienie jest postępowaniem dotyczącym praw 
osobistych uczestnika postępowania, którego żądanie wniosku dotyczy, a zatem odnosi się ono do takich 
praw, które nie przechodzą na następców prawnych tegoż uczestnika. Śmierć uczestnika postępowania 
M.R. nie uzasadnia więc zawieszania postępowania, lecz skutkuje koniecznością uchylenia postanowień 
sądów obu instancji i umorzenia postępowania w sprawie z powodu niedopuszczalności orzekania.


