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Choć od ponad 3 lat obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące zasad
przedawnień majątkowych, nowe okresy przedawnienia oraz sposoby ich naliczania wciąż
nastręczają trudności. Wiele osób na swoją niekorzyść zapomina, że jeśli termin przedawnienia
trwa co najmniej dwa lata, to mija on nie dokładnie z upływem tego okresu, ale ze skutkiem na
koniec roku kalendarzowego.

ym samym grudzień to ostatni miesiąc na złożenie pozwu o zapłatę we wszystkich
roszczeniach, których okres przedawnienia upływał w 2021 roku. O czym jeszcze należy
pamiętać w temacie przedawnień?

Przedawnienie to jedno z podstawowych terminów prawa cywilnego, a tym samym jedno z
najbardziej znanych pojęć prawniczych. Cieszy się ono złą sławą i raczej budzi negatywne
opinie, tymczasem jego rolą jest służenie stabilności prawa. Dlaczego? Ponieważ
przedawnienie stanowi rozwiązanie konfliktu pomiędzy interesami bezczynnego wierzyciela, a
interesem dłużnika, dla którego obowiązek zadośćuczynienia roszczeniu staje się po pewnym
czasie zbyt uciążliwy, albo który wykonał swoje zobowiązanie, lecz nie potrafi tego udowodnić.
Jeśli wierzyciel, który nie ma obowiązku niezwłocznego dochodzenia roszczenia, nie egzekwuje
od dłużnika spełnienia należnego mu świadczenia przez dłuższy okres, to zadaniem systemu
prawnego jest usunięcie tego stanu niepewności, właśnie poprzez udaremnienie skutecznego
wyegzekwowania roszczenia.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zasad przedawnienia roszczeń majątkowych, w tym
także przedawnienia umowy pożyczki od osoby fizycznej, weszły w życie 9 lipca 2018 roku.

Przedawnienie nie likwiduje roszczenia
Wbrew obiegowej opinii przedawnienie roszczenia nie oznacza, że przestaje ono istnieć.
Owszem, wciąż istnieje z tym, że zmienia swój charakter. Jako tzw. zobowiązanie naturalne
pozwala wierzycielowi domagać się roszczenia nawet po upływie terminu przedawnienia, przy
czym dłużnik może posłużyć się tym argumentem i podnieść zarzut, że dług jest przedawniony.
W przeciwnym wypadku, mimo upływu okresu przedawnienia, będzie zobowiązany pod
przymusem prawnym wykonać na rzecz wierzyciela świadczenie. Wyjątkiem jest roszczenie w
relacji przedsiębiorca-konsument.

Przedawnienie w relacji przedsiębiorca - konsument
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Zgodnie z dodanym w nowelizacji z dnia 9 lipca 2018 roku przepisem art. 117 § 2 kodeksu
cywilnego, przedsiębiorca po upływie terminu przedawnienia nie może domagać się
przymusowego zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, tak jak
może zrobić wierzyciel w każdej innej sytuacji. Tym samym roszczenie przekształca się w
zobowiązanie niezupełne już z chwilą upływu terminu przedawnienia (a nie dopiero w
momencie podniesienia zarzutu przedawnienia przez konsumenta).
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