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Istotne zagadnienia, które winny zostać dostrzeżone przy konstruowaniu porady dla 

Anny Nowak. 

 

Kazus został skonstruowany na tle omawianych na zajęciach orzeczeń Sądu 

Najwyższego – wyroku z 6 grudnia 2017 r., I CSK 476/17 (LEX nr 2449299) i uchwały z 8 

marca 2007 r., III CZP 3/07 (OSNC 2008/2/15). 

 

Strony zawarły ważną umowę przedwstępną uregulowaną w przepisach art. 389 i 390 

k.c. W umowie zawarto istotne elementy umowy przyrzeczonej, którą miała być umowa 

sprzedaży (art. 535 k.c.). Umowa spełniała wymogi co do formy umowy sprzedaży 

nieruchomości (art. 158 k.c.) i wyznaczała termin zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 389 § 

2 k.c.).  

Jan Niewierny uchylał się od zawarcia umowy. Annie Nowak przysługują zatem 

roszczenia o zawarcie umowy (art. 390 § 2 k.c.) lub o odszkodowanie (art. 390 § 1 k.c.). 

Roszczenia te nie są jeszcze przedawnione, bo w myśl art. 390 § 3 k.c. roszczenia z umowy 

przedwstępnej, przedawnią się z upływem roku od dnia, w którym umowa miała być zawarta, 

czyli z upływem 31 sierpnia 2019 r. (art. 112 k.c.). Ponieważ termin przedawnienia jest 

krótszy niż 2 lata, zgodnie z art. 118 k.c. in fine termin ten nie ulega przedłużeniu do końca 

roku kalendarzowego. 

Odszkodowanie uregulowane w art. 390 § 1 zd. 1 k.c. dotyczy jedynie szkód 

doznanych w granicach ujemnego interesu umownego, a więc kosztów poniesionych 

w związku z zawarciem samej umowy przedwstępnej i kosztów przygotowania zawarcia 

umowy przyrzeczonej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 15 października 2009 r., I CSK 

84/09, OSNC 2010/4/60). Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie powołanego 

przepisu nie prowadzi zatem do pokrycia uszczerbku, którego doznała wskutek niewykonania 

umowy przyrzeczonej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r., I PK 356/06, 

OSNP 2008, nr 13-14, poz. 193).  

Zgodnie z art. 390 § 1 zd. 2 k.c. strony mogły odmiennie uregulować zakres 

odszkodowania i uczyniły to godząc się na zadatek (art. 394 § 1 k.c.).  

Zadatek ważnie ustalono na kwotę 25.000 zł. Dopuszczalne było umówienie się, że 

kwota wpłacona po zawarciu umowy będzie pełniła funkcję zadatku, z konsekwencjami 

wynikającymi z art. 394 k.c. (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2011 r., III CSK 

115/11, LEX nr 1147760 i z 16 listopada 2017 r., V CSK 79/17, LEX nr 2447354). 

Strony nie nadały zadatkowi innego znaczenia niż ustalone w art. 394 k.c., 

w szczególności nie umówiły się, że dopuszczalne będzie dochodzenie odszkodowania ponad 

kwotę ustalonego zadatku. W sprawie nie ma więc znaczenia wysokość doznanej przez Annę 

Nowak szkody, ponieważ należne jej świadczenie wynosi 25.000 zł i to bez względu na to czy 

poniosła szkodę niższą, czy wyższą od tej kwoty (zob. np. R. Trzaskowski Roman i Cz. 

Żuławska. Art. 394. W: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, 

wyd. II. Wolters Kluwer Polska, 2018).  

Anna Nowak nie jest obecnie zainteresowana zawarciem umowy przyrzeczonej, winna 

jednak pamiętać, że uprawnienie do jej zawarcia, do czasu przedawnienia roszczenia, czyli do 

31 sierpnia 2019 r., przysługuje także Janowi Niewiernemu. Winna zatem niezwłocznie 

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu wpłaconych 100.000 zł oraz 

kwoty równej zadatkowi, czyli 125.000 zł. 

Kwota 75.000 zł, zgodnie z umową stron, nie miała pełnić funkcji zadatku. Należy ją 

traktować jako świadczenie wpłacone na poczet umowy sprzedaży (część ceny). Z chwilą 

odstąpienia od umowy (moment doręczenia oświadczenia Janowi Niewiernemu – art. 61 § 1 

k.c.) świadczenie to stanie się świadczeniem nienależnym i winno zostać zwrócone na 

podstawie art. 410 § 2 k.c. 
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Zarówno świadczenie nienależne, jak i z tytułu zwrotu zadatku w podwójnej 

wysokości, są świadczeniami bezterminowymi w rozumieniu art. 455 k.c., bowiem strony nie 

ustaliły terminu ich spełnienia. Stają się więc wymagalne najpóźniej niezwłoczne po 

wezwaniu dłużnika do zapłaty.  

Anna Nowak nie może domagać się odsetek za samo dysponowanie pieniędzmi przez 

Jana Niewiernego, ponieważ zgodnie z art. 359 § 1 k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się 

tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z 

decyzji innego właściwego organu. Strony nie zastrzegły w umowie odsetek. Anna Nowak 

może zatem domagać się jedynie odsetek na podstawie art. 481 § 1 k.c., tj. za czas opóźnienia 

w zapłacie kwoty 125.000 zł, czyli po upływie terminu wyznaczonego do zapłaty, 

najwcześniej po dotarciu do Jana Niewiernego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Wysokość odsetek za opóźnienie wyznacza art. 481 § 2 k.c. i wynoszą one obecnie 7%.  

Zadatek związany był z umową przedwstępną, zatem roszczenie o jego zwrot 

przedawni się tak jak roszczenia z umowy przedwstępnej – na podstawie art. 390 § 3 k.c. z 

upływem 31 sierpnia 2019 r. 

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych (uchwała z 8 marca 

2007 r., III CZP 3/07 OSNC 2008/2/15). W myśl art. 118 k.c. termin przedawnienia wynosi 6 

lat i upływa w ostatnim dniu roku kalendarzowego. Początek biegu terminu przedawnienia 

należy wyznaczyć w myśl zasad wynikających z art. 120 § 1 k.c. Anna Nowak mogła zażądać 

zwrotu kwoty 75.000 zł najwcześniej wtedy, kiedy było jasne, że do zawarcia umowy 

przyrzeczonej nie dojdzie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 21 lipca 2017 r., I CSK 718/16, 

LEX nr 2347781). Niewątpliwie może  zażądać zwrotu świadczenia wraz z odstąpieniem od 

umowy. Termin przedawnienia rozpocznie bieg niezwłocznie po doręczeniu Janowi 

Niewiernemu odstąpienia od umowy i upłynie 31 grudnia 2025 r. 

  

Porada. 

Ponieważ Anna Nowak nie jest już zainteresowana zawarciem umowy przyrzeczonej, 

winna jak najszybciej od umowy odstąpić i wezwać Jana Niewiernego od zwrotu kwoty 

75.000 zł jako wpłaconej na poczet ceny i 50.000 zł jako podwójnego zadatku, wyznaczając 

krótki (7 dni) termin do zapłaty tych kwot. Pismo winno zostać przesłane za potwierdzeniem 

odbioru. Najdalej do 31 sierpnia 2019 r. Anna Nowak powinna wystąpić na drogę sądową 

o zapłatę 125.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, które będzie mogła naliczać od 

dnia następnego po upływie wyznaczonego Janowi Niezbędnemu terminu. Powództwo o 

zasądzenie 75.000 zł można wprawdzie wytoczyć do 31 grudnia 2025 r., lecz rozdrabnianie 

roszczeń wydaje się niecelowe. 

 

 


