
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, 

poz. 93 z późn. zm.) (wyciąg z przepisów)   

 
Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

 1)  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania 

spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, 

przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub 

zabezpieczenia roszczenia; 

 2)  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, 

 3) przez wszczęcie mediacji. 

§ 2. (skreślony). 

Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. 

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub 

innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego 

rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie 

biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. 

Art. 125. § 1. 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. 

§ 2. (skreślony). 

 

xxx 

 

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem 

pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument  

a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może 

zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

§ 2. 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 

określonego w § 1. 

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał 

wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego 

upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 



§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu 

rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, 

ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do 

wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od 

dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego 

zakończenia mediacji. 

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, 

jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. 

 


