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USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny

(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380; ost. zm. Dz.U z 2016 r., poz. 585)1

KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA

TYTUŁ I
Przepisy wstępne

Art. 1. [Zakres regulacji]
Kodeks� niniejszy� reguluje� stosunki� cywilno-

prawne� między� osobami� fizycznymi� i� osobami�
prawnymi.
Art. 2.�(uchylony)
Art. 3. [Moc wsteczna ustawy]

Ustawa�nie�ma�mocy�wstecznej,�chyba�że�to�
wynika�z�jej�brzmienia�lub�celu.
Art. 4.�(uchylony)
Art. 5. [Nadużycie prawa podmiotowego]

Nie� można� czynić� ze� swego� prawa� użytku,�
który� by� był� sprzeczny� ze� społeczno-gospo-
darczym�przeznaczeniem�tego�prawa�lub�z�za-
sadami� współżycia� społecznego.� Takie� dzia-
łanie� lub� zaniechanie� uprawnionego� nie� jest�
uważane�za�wykonywanie�prawa�i�nie�korzysta�
z�ochrony.
Art. 6. [Ciężar dowodu]

Ciężar�udowodnienia�faktu�spoczywa�na�oso-
bie,�która�z�faktu�tego�wywodzi�skutki�prawne.
Art. 7. [Domniemanie dobrej wiary]

Jeżeli�ustawa�uzależnia�skutki�prawne�od�do-
brej�lub�złej�wiary,�domniemywa�się�istnienie�do-
brej�wiary.

TYTUŁ II
Osoby

DZIAŁ I
Osoby fizyczne

Rozdział I
Zdolność prawna  

i zdolność do czynności prawnych

Art. 8. [Zdolność prawna]
§� 1.� Każdy� człowiek� od� chwili� urodzenia� ma�

zdolność�prawną.
§�2.�(uchylony)

Art. 9. [Domniemanie urodzenia żywego dziecka]
W� razie� urodzenia� się� dziecka� domniemywa�

się,�że�przyszło�ono�na�świat�żywe.
Art. 10. [Osoba pełnoletnia]

§�1.�Pełnoletnim�jest,�kto�ukończył�lat�osiem-
naście.

§�2.�Przez�zawarcie�małżeństwa�małoletni�uzy-
skuje�pełnoletność.�Nie�traci�jej�w�razie�unieważ-
nienia�małżeństwa.
Art. 11. [Pełna zdolność do czynności prawnych]

Pełną�zdolność�do�czynności�prawnych�naby-
wa�się�z�chwilą�uzyskania�pełnoletności.
Art. 12. [Brak zdolności do czynności prawnych]

Nie� mają� zdolności� do� czynności� prawnych�
osoby,� które� nie� ukończyły� lat� trzynastu,� oraz�
osoby�ubezwłasnowolnione�całkowicie.

1� �W�ujednoliconym�przez�redakcję�tekście�uwzględniono�wszystkie�zmiany.�Zmiany�wprowadzone�ustawą�z�14�kwietnia�
2016�r.�o�wstrzymaniu�sprzedaży�nieruchomości�Zasobu�Własności�Rolnej�Skarbu�Państwa�oraz�o�zmianie�niektórych�
ustaw� (Dz.U.� z�2016� r.� poz.� 585)� i�obowiązującą� od� 30� kwietnia� 2016� r.� zostały� wyróżnione� pogrubioną  czcionką.�
W�opracowaniu�uwzględniono�zmiany�wprowadzone�ustawą�z�20�marca�2015�r.�o�zmianie�ustawy�–�Kodeks�cywilny�
oraz�niektórych� innych�ustaw� (Dz.U.�z�2015� r.,�poz.�539).�Zmiany� te�zostały�umieszczone� �w� ramkach� .�Wejdą�one�
w�życie�8�września�2016�r.

2� Hasła�w�klamrach�pochodzą�od�redakcji.
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Art. 13. [Ubezwłasnowolnienie całkowite]
§� 1.� Osoba,� która� ukończyła� lat� trzynaście,�

może� być� ubezwłasnowolniona� całkowicie,� je-
żeli�wskutek�choroby�psychicznej,�niedorozwoju�
umysłowego�albo�innego�rodzaju�zaburzeń�psy-
chicznych,�w�szczególności�pijaństwa�lub�narko-
manii,�nie�jest�w�stanie�kierować�swym�postępo-
waniem.

§� 2.� Dla� ubezwłasnowolnionego� całkowicie�
ustanawia� się� opiekę,� chyba� że� pozostaje� on�
jeszcze�pod�władzą�rodzicielską.
Art.  14.  [Skutki  braku  zdolności  do  czynności 
prawnych]

§�1.�Czynność�prawna�dokonana�przez�oso-
bę,� która� nie� ma� zdolności� do� czynności� praw-
nych,�jest�nieważna.

§�2.�Jednakże�gdy�osoba�niezdolna�do�czyn-
ności� prawnych� zawarła� umowę� należącą� do�
umów� powszechnie� zawieranych� w� drobnych�
bieżących� sprawach� życia� codziennego,� umo-
wa� taka�staje�się�ważna�z�chwilą� jej�wykonania,�
chyba�że�pociąga�za�sobą�rażące�pokrzywdzenie�
osoby�niezdolnej�do�czynności�prawnych.
Art.  15.  [Ograniczona  zdolność  do  czynności 
prawnych]

Ograniczoną� zdolność� do� czynności� praw-
nych�mają�małoletni,�którzy�ukończyli� lat�trzyna-
ście,� oraz� osoby� ubezwłasnowolnione� częścio-
wo.
Art. 16. [Ubezwłasnowolnienie częściowe]

§� 1.� Osoba� pełnoletnia� może� być� ubezwłas-
nowolniona� częściowo� z� powodu� choroby� psy-
chicznej,�niedorozwoju�umysłowego�albo�innego�
rodzaju� zaburzeń� psychicznych,� w� szczególno-
ści�pijaństwa�lub�narkomanii,�jeżeli�stan�tej�osoby�
nie�uzasadnia�ubezwłasnowolnienia�całkowitego,�
lecz� potrzebna� jest� pomoc� do� prowadzenia� jej�
spraw.

§�2.�Dla�osoby�ubezwłasnowolnionej�częścio-
wo�ustanawia�się�kuratelę.
Art. 17. [Zgoda przedstawiciela ustawowego]

Z�zastrzeżeniem�wyjątków�w�ustawie�przewi-
dzianych,�do�ważności�czynności�prawnej,�przez�
którą� osoba� ograniczona� w� zdolności� do� czyn-
ności�prawnych�zaciąga�zobowiązanie�lub�rozpo-
rządza�swoim�prawem,�potrzebna�jest�zgoda�jej�
przedstawiciela�ustawowego.
Art. 18. [Potwierdzenie umowy]

§� 1.� Ważność� umowy,� która� została� zawar-
ta� przez� osobę� ograniczoną� w� zdolności� do�
czynności� prawnych� bez� wymaganej� zgody�

przedstawiciela�ustawowego,�zależy�od�potwier-
dzenia�umowy�przez�tego�przedstawiciela.

§�2.�Osoba�ograniczona�w�zdolności�do�czyn-
ności� prawnych� może� sama� potwierdzić� umo-
wę�po�uzyskaniu�pełnej�zdolności�do�czynności�
prawnych.

§� 3.� Strona,� która� zawarła� umowę� z� osobą�
ograniczoną� w� zdolności� do� czynności� praw-
nych,�nie�może�powoływać�się�na�brak�zgody�jej�
przedstawiciela� ustawowego.� Może� jednak� wy-
znaczyć�temu�przedstawicielowi�odpowiedni�ter-
min�do�potwierdzenia�umowy;�staje�się�wolna�po�
bezskutecznym�upływie�wyznaczonego�terminu.
Art. 19. [Jednostronna czynność prawna]

Jeżeli� osoba� ograniczona� w� zdolności� do�
czynności�prawnych�dokonała�sama�jednostron-
nej�czynności�prawnej,�do�której�ustawa�wymaga�
zgody� przedstawiciela� ustawowego,� czynność�
jest�nieważna.
Art. 20. [Umowy w drobnych sprawach]

Osoba� ograniczona� w� zdolności� do� czynno-
ści� prawnych� może� bez� zgody� przedstawiciela�
ustawowego�zawierać�umowy�należące�do�umów�
powszechnie�zawieranych�w�drobnych�bieżących�
sprawach�życia�codziennego.
Art. 21. [Rozporządzanie zarobkiem]

Osoba�ograniczona�w�zdolności�do�czynności�
prawnych�może�bez�zgody�przedstawiciela�usta-
wowego�rozporządzać�swoim�zarobkiem,�chyba�
że�sąd�opiekuńczy�z�ważnych�powodów�inaczej�
postanowi.
Art.  22.  [Przedmioty  oddane  do  swobodnego 
użytku]

Jeżeli�przedstawiciel�ustawowy�osoby�ograni-
czonej�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�przed-
miotów� dotyczą.� Wyjątek� stanowią� czynności�
prawne,�do�których�dokonania�nie�wystarcza�we-
dług�ustawy�zgoda�przedstawiciela�ustawowego.
Art. 221. [Konsument]

Za� konsumenta� uważa� się� osobę� fizyczną�
dokonującą�z�przedsiębiorcą�czynności�prawnej�
niezwiązanej�bezpośrednio�z�jej�działalnością�go-
spodarczą�lub�zawodową.
Art. 23. [Dobra osobiste]

Dobra�osobiste�człowieka,�jak�w�szczególno-
ści�zdrowie,�wolność,�cześć,�swoboda�sumienia,�
nazwisko� lub� pseudonim,� wizerunek,� tajemni-
ca� korespondencji,� nietykalność� mieszkania,�




