PRZEDANIENIE ROSZCZEŃ

Poniżej przedstawiony jest wykaz najistotniejszych z punktu widzenia
przedsiębiorców terminów przedawnienia roszczeń:
1. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością
gospodarczą wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego)
2. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego
organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo
orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone
ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą
zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z
upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego
rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie
obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe
należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. (art. 125
Kodeksu cywilnego)
3. Roszczenie

o

naprawienie

szkody

wyrządzonej

czynem

niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w
którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć 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.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 obowiązanej do jej naprawienia.
(Art. 4421 Kodeksu cywilnego)
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4. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności
przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego
tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu
sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat
dwóch. (Art. 554 Kodeksu cywilnego)
5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną
od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia
wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia
nie może zakończyć się przed upływem terminu rękojmi (co do zasady
dwa lata) ( Art. 568 Kodeksu cywilnego)
6. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze
swoim

przeznaczeniem

lub

zgodnie

z

publicznie

składanymi

zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 § 2, lub została wydana w
stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez
konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z
poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania
rzecz stała się wadliwa. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z
dniem poniesienia kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później jednak niż
w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki
wobec konsumenta. Jeżeli sąd oddali powództwo o naprawienie
szkody, stwierdzając, że strona pozwana nie była odpowiedzialna za
powstanie wady rzeczy, bieg terminu przedawnienia w stosunku do
wszystkich pozostałych sprzedawców nie może zakończyć się przed
upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym orzeczenie oddalające
powództwo stało się prawomocne. (Art. 5761 Kodeksu cywilnego w
związku z art. 5762 Kodeksu cywilnego)
7. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z
upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało
oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być
oddane. (Art. 646 Kodeksu cywilnego)

8. Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z
powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia
najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o
zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od
dnia zwrotu rzeczy. (Art. 677 Kodeksu cywilnego)
9. Roszczenie

biorącego

pożyczkę

przedawnia się z upływem

o

wydanie

przedmiotu

pożyczki

sześciu miesięcy od chwili, gdy

przedmiot miał być wydany. (Art. 722 Kodeksu cywilnego)
10.

Z

upływem

wynagrodzenie
wydatków

za

lat

spełnione

przysługujące

działalności

dwóch

przedawniają

czynności

osobom,

przedsiębiorstwa

i

które

trudnią

się

o

się

roszczenia

zwrot

stale

lub

o

poniesionych
w

czynnościami

zakresie
danego

rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym
osobom. (Art. 751 Kodeksu cywilnego)
11.

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem

lat trzech. (art. 819 Kodeksu cywilnego)
12.

Roszczenia

wynikające

z

umowy

o

roboty

budowlane

przedawniają się w terminach określonych w terminie 3 lat.
(Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego sygnatura akt III
CZP 63/01).

