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INSTYTUCJE DAWNOŚCI 

Czyli instytucje, których działanie polega na 
zmianie stosunków prawnych ze względu na 
upływ czasu: 

 

• Przedawnienie; 

• Terminy zawite; 

• Zasiedzenie; 

• Przemilczenie. 



PRZEDAWNIENIE art. 117 – 125 KC 

• Roszczenie - uprawnienie polegające na 
możliwości domagania się od indywidualnie 
określonej osoby (lub grupy indywidualnie 
określonych osób) jakiegoś zachowania się. 

 

• Roszczenie majątkowe – roszczenia nakierowane 
na realizację interesu ekonomicznego osoby 
uprawnionej. 

 

 



PRZEDAWNIENIE - skutki 

Art. 117 § 2 ab initio  

 Po upływie terminu przedawnienia ten, 
przeciwko komu przysługuje roszczenie, może 
uchylić się od jego zaspokojenia (…) 

 

Przedawnienie roszczenia powoduje, że 
zobowiązanie wierzyciela staje się niezupełne 
(tzw. zobowiązanie naturalne).  



PRZEDAWNIENIE - skutki 

Przedawnienie roszczenia polega na tym, że:  
 

• zobowiązany nadal ma prawny obowiązek świadczenia na 
rzecz uprawnionego, więc spełnione przez niego świadczenie 
będzie świadczeniem należnym, niepodlegającym zwrotowi; 
 

• uprawniony nie ma kompetencji do żądania od organu 
państwa (sądu, komornika), aby użyły one przymusu w celu 
skłonienia zobowiązanego do podjęcia nakazanego 
zachowania; 
 

• organ stosujący prawo uwzględnia przedawnienie wyłącznie 
wówczas, gdy  zobowiązany zgłosi w postępowaniu 
takie twierdzenie (podniesie zarzut przedawnienia).  



PRZEDAWNIENIE – od kiedy liczyć? 

Art. 120 KC 
§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w 

którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli 
wymagalność roszczenia zależy od podjęcia 
określonej czynności przez uprawnionego, bieg 
terminu rozpoczyna się od dnia, w którym 
roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby 
uprawniony podjął czynność w najwcześniej 
możliwym terminie. 

§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie 
rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko 
komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do 
treści roszczenia. 



PRZEDAWNIENIE – od kiedy liczyć? 

 
• Wymagalność roszczenia - stan, w którym 

uprawniony może skutecznie domagać się 
realizacji roszczenia (jego powództwo nie będzie 
przedwczesne);  
 

• Roszczenie staje się wymagalne z upływem 
ostatniego dnia przewidzianego dla 
zobowiązanego terminu do spełnienia 
świadczenia. 



PRZEDAWNIENIE - terminy 

• Zasada – 10 lat; 
• Roszczenia o świadczenia okresowe oraz 

roszczenia związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 3 lata. 
 

• Szczególne terminy – np. art. 390 § 3, 554, 646, 
677, 722… 
 

• Terminy przedawnienia nie mogą być skracane 
ani przedłużane przez czynność prawną! 

 



PRZEDAWNIENIE 

Zawieszenie (art. 121-122), a przerwanie (123-125) 
biegu przedawnienia 

 
• Zawieszenie – termin przedawnienia nie rozpoczyna 

się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w określonych 
sytuacjach. Po ustaniu przyczyny zawieszenia bieg 
przedawnienia biegnie dalej. 
 

• Przerwanie – w określonych sytuacjach termin 
przedawnienia, który już upłynął, jest zniesiony. Po 
przerwie termin przedawnienia biegnie na nowo.  



PRZEDAWNIENIE 

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia (art. 117 § 2) a 
uznanie roszczenia przez zobowiązanego (art. 123 § 1 

pkt 2) 
 

• Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia – tylko wtedy, 
gdy roszczenie jest już przedawnione; 
 

• Uznanie roszczenia przez zobowiązanego – tylko 
wtedy, gdy roszczenie nie jest jeszcze przedawnione.  
 

Zarówno zrzeczenie się, jak i uznanie powoduje, że 
termin przedawnienia biegnie od tej chwili na nowo. 



TERMINY ZAWITE (PREKLUZYJNE) 

 

• Dotyczą głównie podejmowania czynności 
faktycznych lub wykonywania prawa; 

 

• Skutki - zazwyczaj powoduje definitywne 
wygaśnięcie uprawnienia podmiotu;  

 

• Jest brany pod uwagę przez sąd zawsze z urzędu; 

 

 

 



TERMINY ZAWITE 

• Od kiedy liczyć - biegnie od momentu 
określonego w ustawie; 

 

• Termin – zawsze określony w ustawie; 

 

• Zasady dotyczące zawieszania i przerwania biegu 
terminu zawitego – nieuregulowane. Dopuszcza 
się analogiczne stosowanie przepisów 
dotyczących przedawnienia.  

 


