Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym to wszelkie
roszczenia mające charakter majątkowy, przy czym do kategorii roszczeń majątkowych
należy zaliczyć także roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia (por. G. Bieniek (w:)
Komentarz..., s. 405; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania..., s. 272). Roszczenia
odszkodowawcze o charakterze niemajątkowym, wynikające z naruszenia dóbr osobistych,
przedawnieniu nie podlegają.

ARTYKUŁ

Art. 122§ 1 kc
[Przedawnienie
względem
osoby
niemającej pełnej
zdolności
do
czynności
prawnych]

Art. 442 kc
[Przedawnienie
roszczeń].

TREŚĆ

PRZEDAWNIENIE

UWAGI CO DO
OBOWIĄZYWANIA
od Obowiązuje bez zmian

Przedawnienie
względem osoby,
która nie ma pełnej
zdolności do
czynności prawnych,
nie może skończyć
się wcześniej niż z
upływem lat dwóch
od ustanowienia dla
niej przedstawiciela
ustawowego albo od
ustania przyczyny
jego ustanowienia.
§ 1. Roszczenie o
naprawienie szkody
wyrządzonej czynem
niedozwolonym
ulega przedawnieniu
z upływem lat trzech
od dnia, w którym
poszkodowany
dowiedział się o
szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej
naprawienia.
Jednakże w każdym
wypadku roszczenie
przedawnia się z
upływem
lat
dziesięciu od dnia, w
którym
nastąpiło
zdarzenie
wyrządzające
szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda

2
lata
ustanowienia dla niej
przedstawiciela
ustawowego albo od
ustania
przyczyny
jego ustanowienia

Zasada ogólna
Uchylony (uwagi co do
3 lata od dnia, w art.
Art.
4421,

którym
wydłużono
bieg
poszkodowany
przedawnienia)
dowiedział się o
szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej
naprawienia – ale do
10 lat od dnia
zdarzenia
wyrządzającego
szkodę.
Przestępstwo – 10 lat
od dnia popełnienia
przestępstwa
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wynikła ze zbrodni
lub
występku,
roszczenie
o
naprawienie szkody
ulega przedawnieniu
z
upływem
lat
dziesięciu od dnia
popełnienia
przestępstwa
bez
względu na to, kiedy
poszkodowany
dowiedział się o
szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej
naprawienia.
Art.
4421.
[Przedawnienie
roszczeń]
.

§ 1. Roszczenie o
naprawienie szkody
wyrządzonej czynem
niedozwolonym
ulega przedawnieniu
z upływem lat trzech
od dnia, w którym
poszkodowany
dowiedział się o
szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej
naprawienia.
Jednakże termin ten
nie może być dłuższy
niż dziesięć lat od
dnia,
w
którym
nastąpiło zdarzenie
wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda
wynikła ze zbrodni
lub
występku,
roszczenie
o
naprawienie szkody
ulega przedawnieniu
z
upływem
lat
dwudziestu od dnia
popełnienia
przestępstwa
bez
względu na to, kiedy
poszkodowany
dowiedział się o
szkodzie i o osobie

Zasada ogólna
Przepis
art.
4421
3 lata od dnia, w wprowadzony został
którym dowiedział do kodeksu cywilnego
się o szkodzie i o ustawą z dnia 16 lutego
osobie obowiązanej 2007 r. o zmianie
do jej naprawienia, ustawy – Kodeks
cywilny ze skutkiem
ale do 10 lat od
od dnia 10 sierpnia
zdarzenia
2007 r. Do roszczeń
wywołującego
powstałych
przed
szkodę
dniem wejścia w życie
Przestępstwo – 20 lat niniejszej ustawy, a
od dnia popełnienia
według
przepisów
dotychczasowych
w
Szkoda na osobie tym
dniu
jeszcze
wcześniej
niż
z
upływem 3 lat od nieprzedawnionych,
się przepisy art.
dnia,
w
którym stosuje
4421
Kodeksu
poszkodowany
cywilnego.

dowiedział się o
szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej
naprawienia.
Osoba
małoletniawcześniej
niż
z
upływem 2 lat od
uzyskania przez nią
pełnoletności
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Art. 444. [Szkoda
na osobie]
Szkoda majątkowa

obowiązanej do jej
naprawienia.
§
3.
W razie
wyrządzenia szkody
na
osobie,
przedawnienie
nie
może skończyć się
wcześniej
niż
z
upływem lat trzech
od dnia, w którym
poszkodowany
dowiedział się o
szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej
naprawienia.
§ 4. Przedawnienie
roszczeń
osoby
małoletniej
o
naprawienie szkody
na osobie nie może
skończyć
się
wcześniej
niż
z
upływem lat dwóch
od uzyskania przez
nią pełnoletności
§ 1. W razie
uszkodzenia ciała lub
wywołania rozstroju
zdrowia naprawienie
szkody obejmuje
wszelkie wynikłe z
tego powodu koszty.
Na żądanie
poszkodowanego
zobowiązany do
naprawienia szkody
powinien wyłożyć z
góry sumę potrzebną
na koszty leczenia, a
jeżeli poszkodowany
stał się inwalidą,
także sumę potrzebną
na koszty
przygotowania do
innego zawodu.
§ 2. Jeżeli
poszkodowany
utracił całkowicie lub
częściowo zdolność

Przedawnienie
na Obowiązuje bez zmian
zasadach
ogólnych
odpowiedzialności
deliktowej
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do pracy zarobkowej
albo jeżeli
zwiększyły się jego
potrzeby lub
zmniejszyły widoki
powodzenia na
przyszłość, może on
żądać od
zobowiązanego do
naprawienia szkody
odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili
wydania wyroku
szkody nie da się
dokładnie ustalić,
poszkodowanemu
może być przyznana
renta tymczasowa.
§ 1. W wypadkach
przewidzianych w
artykule
lex specialis wobec poprzedzającym sąd
ogólnej
regulacji może przyznać
zawartej w art. 448 k.c. poszkodowanemu
odpowiednią sumę
Szkoda niemajątkowa
tytułem
zadośćuczynienia
pieniężnego za
doznaną krzywdę.
§ 2. Przepis
powyższy stosuje się
również w wypadku
pozbawienia
wolności oraz w
wypadku skłonienia
za pomocą podstępu,
gwałtu lub nadużycia
stosunku zależności
do poddania się
czynowi
nierządnemu.
§ 3. Roszczenie o
zadośćuczynienie
przechodzi na
spadkobierców tylko
wtedy, gdy zostało
uznane na piśmie
albo gdy powództwo
Art. 445.
[Zadośćuczynienie]

Przedawnienie
na Zmiana redakcyjna §
zasadach
ogólnych 2 - dnia 1996.12.28,
odpowiedzialności
deliktowej
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zostało wytoczone za
życia
poszkodowanego.
Art. 446. [Szkody
majątkowe
wynikające ze
śmierci]

§ 1. Jeżeli wskutek
uszkodzenia ciała lub
wywołania rozstroju
zdrowia nastąpiła
śmierć
poszkodowanego,
zobowiązany do
naprawienia szkody
powinien zwrócić
koszty leczenia i
pogrzebu temu, kto je
poniósł.
§ 2. Osoba, względem
której ciążył na
zmarłym ustawowy
obowiązek
alimentacyjny, może
żądać od
zobowiązanego do
naprawienia szkody
renty obliczonej
stosownie do potrzeb
poszkodowanego oraz
do możliwości
zarobkowych i
majątkowych zmarłego
przez czas
prawdopodobnego
trwania obowiązku
alimentacyjnego.
Takiej samej renty
mogą żądać inne osoby
bliskie, którym zmarły
dobrowolnie i stale
dostarczał środków
utrzymania, jeżeli z
okoliczności wynika,
że wymagają tego
zasady współżycia
społecznego.
§ 3. Sąd może
ponadto przyznać
najbliższym członkom
rodziny zmarłego
stosowne
odszkodowanie, jeżeli
wskutek jego śmierci
nastąpiło znaczne
pogorszenie ich

Przedawnienie
na
zasadach
ogólnych
odpowiedzialności
deliktowej

Dodanie § 4 artykułu
(zadośćuczynienie dla
najbliższych członków
rodziny
zmarłego)
2008.08.03
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sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także
przyznać najbliższym
członkom rodziny
zmarłego odpowiednią
sumę tytułem
zadośćuczynienia
pieniężnego za
doznaną krzywdę.

Art. 4461.
[Odpowiedzialność
za szkody doznane
przed urodzeniem]

Z chwilą urodzenia
dziecko może żądać
naprawienia szkód
doznanych
przed
urodzeniem

Przedawnienia
na
zasadach
ogólnych
odpowiedzialności
deliktowej

W
obecnym
brzmieniu
obowiązuje od dnia 4
stycznia 1997 r. ,
Ustawą z dnia 7
uszczerbki
stycznia 1993 r. o
majątkowe
i
planowaniu rodziny,
niemajątkowe
ochronie
płodu
ludzkiego
i
warunkach
dopuszczalności
przerywania
ciąży
(Dz. U. Nr 17, poz.
78 z późn. zm.), z
mocą od dnia 16
marca
1993
r.,
wprowadzona została
do
kodeksu
cywilnego
W razie naruszenia Przedawnienie
na W
obecnym
Art. 448
dobra osobistego sąd zasadach
ogólnych brzmieniu od 28
[Zadośćuczynienie
grudnia 1996 r.
za naruszenie dobra może przyznać temu, odpowiedzialności
czyje
dobro
osobiste
deliktowej
osobistego]
zostało
naruszone,
odpowiednią
sumę
tytułem
zadośćuczynienia
pieniężnego
za
doznaną krzywdę lub
na
jego
żądanie
zasądzić odpowiednią
sumę pieniężną na
wskazany przez niego
cel
społeczny,
niezależnie od innych
środków potrzebnych
do usunięcia skutków
naruszenia. Przepis art.
445 § 3 stosuje się.
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