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USTAWA

z dnia 23 kwietnia 1964 r.

KODEKS CYWILNY1

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; z 2020 r.
poz. 875)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy
2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektó-
rych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)
(Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 25, s. 399).



ZMIANY:

30 maja 2020 r –   ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.)

1 stycznia 2021 r. –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.)



KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA

TYTUŁ I
Przepisy wstępne

Zakres regulacji
Art.  1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami

fizycznymi i osobami prawnymi.

Art.  2. (uchylony)

Lex retro non agit
Art.  3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia

lub celu.

Art.  4. (uchylony)

Nadużycie prawa podmiotowego
Art.  5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest
uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
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Onus probandi
Art.  6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego

wywodzi skutki prawne.

Domniemanie dobrej wiary
Art.  7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary,

domniemywa się istnienie dobrej wiary.

TYTUŁ II
Osoby

DZIAŁ I
Osoby fizyczne

Rozdział I
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna
Art.  8. §  1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§  2. (uchylony)

Domniemanie urodzenia dziecka żywego
Art.  9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono

na świat żywe.

Pełnoletność
Art.  10. §  1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
§  2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie

traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Pełna zdolność do czynności prawnych
Art.  11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzy-

skania pełnoletności.
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Brak zdolności do czynności prawnych
Art.  12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie

ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Ubezwłasnowolniony całkowicie
Art.  13. §  1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasno-

wolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umy-
słowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa
lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

§  2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba
że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Zdolność do działań prawnych
Art.  14. §  1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma

zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
§  2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę

należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach
życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba
że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności praw-
nych.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych
Art.  15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni,

którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Ubezwłasnowolniony częściowo
Art.  16. §  1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo

z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju
zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan
tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest
pomoc do prowadzenia jej spraw.

§  2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.
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Zgoda przedstawiciela ustawowego
Art.  17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności

czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności
prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna
jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Brak zgody przedstawiciela ustawowego
Art.  18. §  1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograni-

czoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawi-
ciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§  2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama
potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§  3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do
czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela
ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni
termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu.

Jednostronna czynność prawna bez wymaganej zgody
Art.  19. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych

dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga
zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.

Umowy w drobnych bieżących sprawach
Art.  20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może

bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów
powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Rozporządzanie zarobkiem
Art.  21. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może

bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba
że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.
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Przedmioty oddane do swobodnego użytku
Art.  22. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności

do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobod-
nego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych,
które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do któ-
rych dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

Konsument
Art.  221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsię-

biorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospo-
darczą lub zawodową.

Dobra osobiste człowieka
Art.  23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność,

cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica ko-
respondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wyna-
lazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie
od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ochrona dóbr osobistych
Art.  24. §  1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działa-

niem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która do-
puściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego
skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on
również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy
pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§  2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona
szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach
ogólnych.

§  3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym
w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wyna-
lazczym.
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W najnowszym 10. wydaniu książki uwzględniono zmiany  
wynikające z ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw  
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0),  
która w określonych przypadkach wprowadza sankcję nieważności 
umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości  
mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.

W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający 
odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym 
tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu cywilnego objaśniają ich sens. 

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów  
oraz osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu  
prawa cywilnego.

Stan prawny na 11 sierpnia 2020 r.
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