Kazus egzaminacyjny z dnia 17 czerwca 2019 r.
Katarzyna była właścicielką gruntu, na którym znajdował się budynek obejmujący kilka
niewyodrębnionych lokali mieszkalnych. W roku 2000 sprzedała ów grunt w formie aktu
notarialnego Halinie pod warunkiem, że Patrycja nie wykona przysługującego jej prawa
pierwokupu. Tego samego dnia nieruchomość została wydana Halinie, która zapłaciła
również cenę sprzedaży. Termin do wykonania prawa pierwokupu upłynął bezskutecznie.
Halina zmarła w 2015 r., nie zostawiając testamentu. Nieruchomością po jej śmierci zarządzał
jej długoletni partner, Jan, z którym miała syna Alfreda. Alfred od lat przebywał za granicą i
nie utrzymywał kontaktów z matką. Jan starał się ustalić miejsce pobytu Alfreda, aby mu
przekazać informację o śmierci matki i czekającym na niego spadku.
Jeden z balkonów od strony ulicy był w złym stanie technicznym. W marcu 2016 r. Jan zlecił
Zygmuntowi i Tomaszowi, właścicielom małego przedsiębiorstwa budowlanego, remont
balkonu. W dniu 15 marca 2016 r. Jan dostrzegł, że podpora zainstalowana przez
wykonawców remontu, mająca zabezpieczać balkon, nie jest stabilnie zamocowana.
Informację tę przekazał Krzysztofowi, pracownikowi Zygmunta i Tomasza, montującemu
właśnie dalszą część rusztowań przed fasadą budynku. Dzień później, pod wpływem mocnego
podmuchu wiatru podpora balkonu przewróciła się, a jego część oderwała się i spadła na
wynajmującą jeden z lokali w budynku należącym do Jana, 80-letnią, owdowiałą Grażynę. Po
tygodniowym pobycie w szpitalu Grażyna zmarła wskutek obrażeń wynikłych z uderzenia
fragmentem balkonu. W szafce przy jej łóżku szpitalnym znaleziono list od Zygmunta
zawierający m.in. następujący tekst: „Pani Grażyno, strasznie mi przykro. Jak mogę Pani
wynagrodzić poniesione cierpienia?”. Razem z Grażyną zamieszkiwała od 2,5 roku Edyta,
22-letnia studentka, która opiekowała się Grażyną, pomagając jej w życiu codziennym. Po
śmierci Grażyny, 15 maja 2016 r., porządkując dokumenty Grażyny Edyta odnalazła
testament własnoręczny Grażyny, podpisany lecz niezawierający daty, zawierający
następujące sformułowanie: „Udział we własności działki, przekazuję obecnej tu przy mnie w
chwili spisywania mej ostatniej woli Edytce, która wzorowo dbała o mnie przez ostatnie dwa
lata, pod warunkiem, że dbać będzie nadal o mnie aż do mej śmierci, zamieszkując razem ze
mną. Odwołuję tym samym mój wcześniejszy testament na rzecz mojego jedynego,
niewdzięcznego syna Juliana, który jest niegodny dziedziczenia po mnie, albowiem już od 4
lat nie utrzymuje żadnych kontaktów ze mną”. W tej samej teczce znajdował się także wypis
testamentu notarialnego, sporządzony w czerwcu 2010 r., na mocy którego Grażyna
ustanawiała Juliana wyłącznym spadkobiercą. Majątek Grażyny w chwili śmierci obejmował
udział w wysokości ½ we własności działki niezabudowanej (nabyty w 2012 r.) oraz
oszczędności na rachunku bankowym w wysokości 2 tyś zł.
Po rozmowie ze znajomym studentem prawa 30 listopada 2018 r. Edyta wezwała Jana,
Zygmunta i Tomasza do zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez Grażynę,
kosztów pogrzebu, a także odszkodowania za wydatki, jakie poniosła w związku z śmiercią
Grażyny i jej uprzednim pobytem w szpitalu. Ponadto, zażądała od Jana „rekompensaty za
krzywdy moralne i cierpienie”, jakie odczuwa od chwili śmierci Grażyny. Wobec braku
reakcji Edyta wystąpiła 20 kwietnia 2019 r. przeciwko t Janowi, Zygmuntowi i Tomaszowi z
pozwem do sądu.
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Czy żądania Edyty są zasadne?
Rozwiązanie
W celu odpowiedzi na pytanie należy rozważyć, czy roszczenia Edyty:
1.
2.
3.
4.

powstały;
nie wygasły;
są wymagalne
są zaskarżalne.

Należy te kwestie przeanalizować w odniesieniu do poszczególnych roszczeń i pozwanych.
I. Odpowiedzialność Jana
Ad I. 1. Powstanie roszczenia
Jan mógłby ponosić odpowiedzialność za szkody, których naprawienia domaga się Edyta na
podstawie art. 429 bądź art. 434 k.c.
Roszczenie oparte na art. 429 k.c. powstałoby w razie spełnienia następujących przesłanek:
a) powierzenie przez Jana wykonania czynności sprawcy szkody;
b) powstanie szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności;
c) związek przyczynowy między zachowaniem się wykonawcy a szkodą (art. 361 § 1
k.c.);
d) wina w wyborze wykonawcy;
e) powierzenie czynności wykonawcy, który nie trudni się wykonywaniem takich
czynności w zakresie swej działalności zawodowej.
Ad I. 1. a) Powierzenie czynności
Według kazusu Jan zlecił naprawę balkonu Zygmuntowi i Tomaszowi, którzy prowadzili
firmę budowlaną. Czynności na placu robót wykonywał ich pracownik, który był aktywny w
ramach owego przedsiębiorstwa. Przesłanka została zatem spełniona.
Ad I. 1. b) Powstanie szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności
Szkody, których naprawienia dochodzi Edyta, powstały wskutek upadku podpory balkonu
i oderwania się jego części. Instalacja podpory była elementem remontu balkonu.
Analizowane szkody mogły zatem powstać przy wykonywaniu remontu powierzonego przez
Jana Zygmuntowi i Tomaszowi. Przesłanka została spełniona.
Ad I. 1. c) Związek przyczynowy między zachowaniem się wykonawcy a szkodą
Zgodnie z art. 363 § 1 k.c. „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko
za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.” W
analizowanym stanie faktycznym podpora balkonu została zamontowana przez wykonawcę
remontu niestabilnie. Można założyć, że gdyby podpora była prawidłowo zamontowana, to
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wiatr by jej nie przewrócił i część balkonu by się nie oderwała i nie spadła na Grażynę
wywołując poważne obrażenia i w konsekwencji – śmierć. Spełniony jest więc test conditio
sina qua non. Wystąpienie związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. wymaga
jednak, aby szkoda była normalnym następstwem zachowania się bezpośredniego sprawcy.
Balkon był w złym stanie technicznym, można było się wiec spodziewać, że jego część się
oderwie pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zamontowanie podpory
miało zapobiec takim skutkom do czasu zakończenia remontu. Można więc przyjąć, że
oderwanie się części balkonu i związane z tym obrażenia Grażyny były normalnym
następstwem wadliwego montażu podpory. Przesłanka spełniona.
Ad I. 1. d) Wina w wyborze
Przesłanka winy jest wprowadzona do art. 429 k.c. za pomocą zwrotu: „chyba że nie ponosi
winy w wyborze”. Taka stylizacja przepisu statuuje domniemanie winy w wyborze. Samo
powierzenie czynności przez Jana wystarcza zatem do przyjęcia jego winy w wyborze
wykonawcy. Jest to jednak domniemanie wzruszalne. Mogłoby zostać obalone, gdyby stan
faktyczny wskazywał na to, że Jan z należytą starannością dokonał wyboru wykonawcy.
Informacje zawarte w kazusie nie pozwalają jednak na sformułowanie takiego twierdzenia.
Brak tam jakiejkolwiek wzmianki wskazującej na weryfikację przez Jana kompetencji
wykonawcy remontu. Należy zatem przyjąć, że domniemanie winy w wyborze nie zostało
obalone. Przesłanka spełniona.
Ad I. 1. e) Powierzenie czynności nieprofesjonaliście.
W kazusie zaznaczono, że Zygmunt i Tomasz prowadzili małe przedsiębiorstwo budowlane.
Można zatem przyjąć, że trudnili się wykonywaniem remontów w zakresie swej działalności
zawodowej. Przesłanka nie została spełniona.
W odniesieniu do poszczególnych roszczeń niezbędne byłoby jeszcze spełnienie
dodatkowych przesłanek. Należy pod tym kątem odrębnie przeanalizować roszczenie o:
f) zwrot kosztów pogrzebu i kosztów leczenia;
g) zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną przez Edytę;
h) zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną przez Grażynę;
Ad I. 1. f) Zwrot kosztów pogrzebu i kosztów leczenia
Podstawą dochodzenia tych roszczeń mógłby być art. 446 § 1 k.c. Zgodnie z art. 446 § 1 k.c.
„jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć
poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia
i pogrzebu temu, kto je poniósł”. Z kazusu wynika, że śmierć Grażyny była spowodowana
uszkodzeniem ciała, które nastąpiło wskutek upadku na nią części balkonu. Kazus nie zawiera
informacji o tym, kto poniósł te koszty. Jest jedynie wzmianka o tym, że Edyta opiekowała
się Grażyną. Uprawdopodabnia to poniesienie przez Edytę kosztów pogrzebu i leczenia.
Można zatem przyjąć, że gdyby Jan w ogóle ponosił odpowiedzialność za szkody związane
z oderwaniem się balkonu, to Edyta mogłaby od niego dochodzić zapłaty równowartości
poniesionych przez siebie kosztów pogrzebu i leczenia Grażyny.
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Ad I. 1. g) Zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną przez Edytę
Edyta mogłaby się domagać zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną wskutek
śmierci Grażyny na podstawie art. 446 § 4 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem „sąd może
także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Należy zatem wyjaśnić, czy Edyta
należy do najbliższych członków rodziny. Niewątpliwie Edyta była osobą bliską Grażynie, na
co wskazuje testament Grażyny przewidujący przysporzenie dla Edyty. Z pewnością nie było
jednak miedzy nimi więzi rodzinnej. Stan faktyczny nie uzasadnia także oceny, że Edyta byłą
osobą najbliższą Grażynie. Z tych względów Edyta nie mogłaby dochodzić od Jana
analizowanego roszczenia.
Ad I. 1 h) Zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną przez Grażynę
Edyta mogłaby dochodzić zapłaty zadośćuczynienia gdyby:
(i)
(ii)

roszczenie o jego zapłatę przysługiwało Grażynie;
przeszło na Edytę w drodze dziedziczenia.

Ad I. 1 h) (i) Nabycie roszczenia przez Grażynę
Gdyby Jan ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną oderwaniem się części balkonu,
to nabycie przez Grażynę roszczenia o zadośćuczynienie należałoby oceniać na podstawie art.
444 i 445 k.c. Pierwszy z tych artykułów reguluje kwestię naprawienia szkód majątkowych
powstałych w razie uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. Natomiast według art. 445 § 1
k.c. „w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać
poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę”. W kazusie Grażyna doznała uszkodzenia ciała, mogłaby zatem domagać się
zadośćuczynienia od Jana, gdyby odpowiadał on za szkody wywołane oderwaniem się części
balkonu.
Ad I. 1. h) (ii) Przejście roszczenia na Edytę.
Roszczenie Grażyny o zadośćuczynienie mogłoby przejść na Edytę, gdyby:
a) należało do spadku po Grażynie;
b) Edyta była spadkobierczynią Grażyny.
Ad I. 1. h) (ii) a) Przynależność roszczenia do spadku.
Skład spadku określa art. 922 k.c. Według tej regulacji do spadku należą:
 prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy,
 które nie są związane ściśle z osobą zmarłego i
 nie przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
Kwestia dziedziczności roszczenia o zadośćuczynienie została jednak uregulowana w sposób
szczególny w art. 445 § 3 k.c. W myśl tego przepisu „roszczenie o zadośćuczynienie
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przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo
zostało wytoczone za życia poszkodowanego”. Grażyna zmarła tydzień po wypadku.
Powództwo nie zostało zatem wytoczone za jej życia. Brak także w kazusie informacji
wskazujących na to, że Jan uznał na piśmie owo roszczenie. Nie weszło ono zatem do spadku
po Grażynie i tym samym nie mogło przejść na Edytę w drodze dziedziczenia.
Ad I. 1. (h) (ii) b) Powołanie Edyty do spadku po Grażynie.
Edyta mogłaby być powołana do spadku po Grażynie na podstawie testamentu, który znalazła
po jej śmierci. W celu wyjaśnienia tej kwestii należy zbadać ważność testamentu i jego treść.
Ważność testamentu wymaga weryfikacji w szczególności ze względu na formę, treść, wady
oświadczenia woli i zdolność testowania.
Według kazusu był to testament własnoręczny, podpisany lecz niezawierający daty. Formę
testamenty holograficznego określa art. 949 § 1 k.c., który stanowi, iż „spadkodawca może
sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i
opatrzy datą”. W analizowanym stanie faktycznym spełniona jest przesłanka pisma ręcznego i
podpisu, nie dopełniono wymagania opatrzenia testamentu datą. Skutki braku daty reguluje
art. 949 § 2 k.c., który stanowi, że „brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu
własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do
sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku
testamentów”. W kazusie brak informacji uzasadniających wątpliwości co do zdolności
testowania lub co do treści testamentu. Sam testament holograficzny wyjaśnia natomiast
stosunek do testamentu notarialnego: odwołuje on testament notarialny. Nie ma więc
wątpliwości, że testament holograficzny został sporządzony później niż testament notarialny.
Ostatecznie należy zatem przyjąć, iż testament holograficzny spełnia wymagania ważności co
do formy.
Zbadania ważności testamentu ze względu na treść nie da się oddzielić od ustalenia tej treści.
Zgodnie bowiem z dyrektywami wykładni testamentu należy z jednej strony dążyć do jak
najpełniejszego urzeczywistnienia woli spadkodawcy (art. 948 § 1 k.c.); z drugiej zaś - jeżeli
testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala
utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść (art. 948 § 2 k.c.).
Według kazusu rozrządzenie dotyczące Edyty obejmowało „przekazanie” udziału we
własności działki. Prima facie mógłby to być zapis zwykły bądź windykacyjny. Należy
jednak także rozważyć, czy rozrządzenie to nie powinno być zinterpretowane jako powołanie
spadkobiercy. Okazało się bowiem, że ów udział we współwłasności nieruchomości
wyczerpuje prawie cały majątek testatorki, jako że obejmował on ponadto jedynie
oszczędności na rachunku bankowym w wysokości 2000 zł. Poza tym na wolę ustanowienia
raczej spadkobiercy, niż zapisobiercy wskazuje odwołanie testamentu notarialnego
powołującego Juliana do całości spadku. Grażyna była wdową, a Julian był jej jedynym
dzieckiem. Gdyby testament holograficzny obejmował jedynie zapis cały spadek przypadłby z
ustawy właśnie Julianowi (art. 931 § 1 k.c.). Powstaje zatem wątpliwość co do znaczenia
analizowanego rozrządzenia. Zgodnie z art. 961 zd. 1 k.c. „jeżeli spadkodawca przeznaczył
oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują
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prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za
spadkobiercę powołanego do całego spadku”. Należy zatem przyjąć, że Grażyna w
testamencie holograficznym powołała Grażynę do całego spadku, a nie jedynie uczyniła na jej
rzecz zapis udziału.
Ustalenie to prowadzi do kolejnej wątpliwości. Zgodnie bowiem z testamentem rozrządzenie
na rzecz Edyty zostało dokonane pod warunkiem, że będzie ona dbać o Grażynę aż do jej
śmierci, zamieszkując razem z nią. Nasuwa się zatem pytanie o skutki warunkowego
powołania spadkobiercy. Kwestię tę reguluje art. 962 k.c. Zgodnie z art. 962 zd. 1 k.c.
zastrzeżenie warunku powinno być co do zasady uważane za nieistniejące. Jednakże może
ono prowadzić do nieważności powołania, jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności
wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany. Powołanie Edyty do
spadku można traktować jako wyraz wdzięczności Grażyny za opiekę i wsparcie ze strony
Edyty. Należy zatem przyjąć, że gdyby w okresie po sporządzeniu testamentu Edyta nie
spełniała oczekiwań Grażyny, ta ostatnia nie chciałaby powołać Edyty do spadku.
Dotychczasowe ustalenia prowadzą więc do wniosku, że rozrządzenie odnoszące się do Edyty
było nieważne. Należy jednak uwzględnić także postanowienie art. 962 zd. 3 k.c., który
wyłącza zakaz warunkowego powołania spadkobiercy, jeżeli warunek ziścił się przed
otwarciem spadku. Z kazusu wynika, że Edyta aż do śmierci Grażyny mieszkała z nią i
opiekowała się nią. Tym samym sprawiła, ze warunek określony w testamencie ziścił się, a ze
względu na jego sformułowanie mógł się ziścić tylko przed otwarciem spadku. Ostatecznie
należy zatem przyjąć, że Edyta została prawidłowo powołana do spadku w testamencie
holograficznym. Testament był zatem ważny także ze względu na treść.
W stanie faktycznym brak okoliczności wskazujących na możliwość występowania braków w
zakresie zdolności testowania, bądź sporządzenia testamentu pod wpływem wady
oświadczenia woli. Należy zatem uznać, że testament był także prawidłowy ze względu na te
przesłanki jego ważności.
Rozważenia wymaga także relacja między testamentem holograficznym i notarialnym. W
testamencie holograficznym zawarto wzmiankę o odwołaniu testamentu notarialnego.
Sporządzenie nowego testamentu jest jednym ze sposobów dowołania testamentu (art. 946 in
principio k.c.). Zarazem w polskim prawie spadkowym wszystkie formy testamentu są
równorzędne. Dopuszczalne jest zatem odwołanie testamentu sporządzonego w danej formie,
np. aktu notarialnego, przez testament ujęty w dowolnej innej formie, np. testament
holograficzny. Należy zatem przyjąć, ze testament notarialny powołujący do całego spadku
Juliana został odwołany.
Jedyną spadkobierczynią została zaś na mocy testamentu holograficznego Edyta.
Ostatecznie należy przyjąć, że Edyta nie nabyłaby roszczenia Grażyny względem Jana,
ponieważ roszczenie to wygasłoby z chwilą śmierci Grażyny.
Jan nie ponosi odpowiedzialności wobec Edyty na podstawie art. 429 k.c.
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Jan mógłby ponosić odpowiedzialność także na podstawie art. 434 k.c. Powstanie tej
odpowiedzialności zależy od spełniania następujących przesłanek:
i) wyrządzenie szkody przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części;
j) samoistne posiadanie;
k) brak przesłanek egzoneracyjnych:
 niewystępowanie związku oderwania się części budowli z brakiem jej
utrzymania w należytym stanie;
 niewystępowanie związku oderwania się części budowli z wadą w budowie.
Ad I.1. i) Wyrządzenie szkody przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części
Z kazusu wprost wynika, że Grażyna została ugodzona częścią balkonu, który odpadł od
budynku. Poniosła wskutek tego obrażenia, które doprowadziły do jej hospitalizacji
i w konsekwencji – śmierci. Przesłanka została spełniona.
Ad I. 1. j) Posiadanie samoistne
Odpowiedzialność opartą na art. 434 k.c. ponosi posiadacz samoistny budowli. Należy zatem
zbadać, czy można Janowi przypisać taki status.
Nieruchomość pierwotnie była przedmiotem własności i posiadania Katarzyny. Umowa
sprzedaży zawarta w 2000 r. nie mogła przenieść własności na Halinę, ponieważ zawartą ją
pod warunkiem, że Patrycja nie wykona prawa pierwokupu (art. 155 § 1 i 157 § 1 k.c.). Do
przejścia własności po bezskutecznym upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu
niezbędne było zawarcie umowy rozporządzającej (art. 157 § 2 k.c.), co w kazusie nie
nastąpiło. Nieruchomość została jednak wydana Halinie, która nabyła w ten sposób
posiadanie samoistne. Bez względu na to, czy przyjmie się dobrą czy złą wiarę Haliny, nie
mogła ona nabyć własności owej nieruchomości przez zasiedzenie, jako że nawet termin
dwudziestoletni (art. 172 k.c.) upłynąłby dopiero w roku 2020. Halina była jedynie
posiadaczem samoistnym nieruchomości.
Według kazusu Jan zarządzał nieruchomością, na której znajdował się budynek.
Niewątpliwie zatem sprawował faktyczne władztwo nad tą rzeczą. Zgodne zaś z art. 339 k.c.
„domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym”. Jest to
jednak domniemanie wzruszalne. W kazusie zawarta jest informacja, że po śmierci Haliny Jan
starał się ustalić miejsce pobytu Alfreda, aby mu przekazać informację o śmierci matki i
czekającym na niego spadku. Okoliczność ta wskazuje, że nie miał zamiaru wykonywania
władztwa nad nieruchomością dla siebie. Jego zachowanie się wskazuje, że był dzierżycielem
wykonując władztwo za Alfreda (art. 338 k.c.). Nie był więc posiadaczem budowli.
Posiadaczką samoistną budowli aż do swojej śmierci była Halina. Nasuwa się pytane, czy
przeszło ono na jej spadkobiercę. W analizowanym stanie faktycznym brak wzmianki
o testamencie. W grę mogłoby wchodzić jedynie dziedziczenie ustawowe. Kazus milczy
o małżonku Haliny – Jan był jej konkubentem. Miała ona jednego syna, Alfreda. Należy
zatem przyjąć, że jej jedynym spadkobiercą ustawowym został Alfred (art. 931 § 1 k.c.).
Alfred mógłby zatem nabyć przez dziedziczenie posiadanie samoistne budowli. W skład
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spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (art. 922 § 1 k.c.). Według
dominującego poglądu posiadanie nie jest prawem majątkowym, jest prawnie chronionym
stanem faktycznym. Prima facie przemawiałoby to przeciwko jego dziedziczności.
Powszechnie jednak przyjmuje się, że na spadkobierców przechodzą prawne skutki
posiadania. Oznacza to, że do Alfreda odnoszą się następstwa posiadania nieruchomości, na
której znajdowała się budowla, z której oderwała się część balkonu. Nie ma przy tym
znaczenia okoliczność, że – jak w kazusie – spadkobierca nie wiedział o nabyciu spadku i
wraz z nim posiadania (bądź jego skutków).
Posiadaczem samoistnym nieruchomości był Alfred; Jan był jej dzierżycielem. Przesłanka w
odniesieniu do Jana nie została spełniona.
Ad I. 1. k) Brak przesłanek ezgoneracyjnych.
Przesłanki egzoneracyjne zostały określone w art. 434 k.c. za pomocą zwrotu „chyba że”, co
prowadzi do ustanowienia domniemania ich niewystępowania. Jest to domniemanie
wzruszalne, dopuszczające przeciwdowód. W kazusie nie tylko jednak brak okoliczności
pozwalających na obalenie domniemania, ale jest tam informacja wskazująca wprost na
związek oderwania się części balkonu z brakiem utrzymania budynku w należytym stanie.
Należy zatem przyjąć, że nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność
samoistnego posiadacza.
Kwestia przesłanek odnoszących się do poszczególnych dochodzonych roszczeń przedstawia
się tak samo, jak w odniesieniu do odpowiedzialności opartej na art. 429 k.c. W tym zakresie
można zatem odesłać do poczynionych wyżej ustaleń.
Jan nie ponosi odpowiedzialności wobec Edyty na podstawie art. 434 k.c.
Ad I. 2. Wygaśnięcie roszczenia
Brak w kazusie informacji wskazujących na wygaśniecie roszczeń o zwrot kosztów pogrzebu,
leczenie i zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną przez Edytę (np. zwolnienie z długu,
potrącenie). Gdyby zatem Jan w ogóle odpowiadał za szkodę roszczenia te nie wygasłyby.
Natomiast – jak wyżej wykazano [ad I. 1. h) (ii) a)] – wygasłoby roszczenie o
zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną przez Grażynę.
Ad I. 3. Wymagalność
Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych maja charakter bezterminowy. Do ich
wymagalności należy zatem stosować art. 455 k.c., zgodnie z którym świadczenie powinno
być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania zobowiązania.
Edyta wezwała Jana do zadośćuczynienia roszczeniom 30 listopada 2018 r. Stały się one
wymagalne niezwłocznie po tym dniu. Z pewnością zatem w chwili wytoczenia powództwa
20 kwietnia 2019 r. byłyby już wymagalne.
Ad. I. 4. Zaskarżalność.
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Roszczenia są co do zasady zaskarżalne. Niezaskarżalność może być następstwem upływu
terminu przedawnienia i podniesienia zarzutu przedawnienia. W kazusie bark wzmianki o
podniesieniu takiego zarzutu przez Jana. Więc już chociażby z tego względu roszczenia
przeciwko niemu byłby zaskarżalne.
Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych reguluje art. 4421 k.c. Zgodnie z tą
regulacją (niezależnie od tego czy zastosowanie znajdzie § 1 czy § 3) termin przedawnienia
wynosi 3 lata i biegnie od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie zobowiązanej do
jej naprawienia. Jednakże w myśl art. 118 zd. 2 k.c. koniec biegu terminu przedawnienia
roszczenia, który nie jest krótszy niż dwa lata, przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
Grażyna – jako lokatorka budynku zarządzanego przez Jana – wiedziała o tym, że włada on
nieruchomością. Gdyby zatem Jan ponosił odpowiedzialność za roszczenie o
zadośćuczynienie na rzecz Grażyny, to Grażyna dowiedziałaby się o osobie odpowiedzialnej
już w dniu zdarzenia, czyli 16 marca 2016 r. To samo należy odnieść, oczywiście, do samej
krzywdy. Zatem trzy lata minęłyby 16 marca 2019 r., jednak termin przedawnienia upływa
dopiero z końcem roku. Wniesienie pozwu w dniu 20 kwietnia 2019 r. spowodowałoby więc
przerwę biegu tego roszczenia (art. 123 § 1 pkt k.c.). Skutki biegu terminu przedawnienia
odnosiłyby się też do Edyty jako następczyni pod tytułem ogólnym, gdyby roszczenie to nie
wygasło z chwilą śmierci Grażyny.
Odnośnie do roszczeń Edyty o zwrot kosztów pogrzebu i leczenia oraz o zadośćuczynienie
w związku ze śmiercią Grażyny, to również ona – jako osoba mieszkająca z Grażyną –
wiedziała o władaniu przez Jana nieruchomością. Bieg przedawnienia tych roszczeń
rozpocząłby się zatem od chwili dowiedzenia się przez Edytę o szkodzie.
Co do roszczeń o zwrot kosztów byłby to dzień ich poniesienia. Wydatki na leczenie mogły
być poniesione w okresie między wypadkiem (16 marca 2016 r.) a śmiercią Grażyny (23
marca 2016 r.). Termin przedawnienia upłynąłby zatem z końcem 2019 r., a więc po
wniesieniu powództwa. Nie wiadomo, kiedy nastąpił pogrzeb Grażyny i kiedy Edyta
poczyniła na ten cel wydatki. Z pewnością można jednak przyjąć, ze nastąpiło to w 2016 r.
Przedawnienie nastąpiłoby zatem także dopiero z końcem toku 2019.
Natomiast krzywda Edyty powstałaby w dniu śmierci Grażyny. Również i w tym przypadku
termin przedawnienia upłynąłby z końcem 2019 r.
Podsumowując powyższe ustalenia należy stwierdzić, że w chwili wniesienia powództwa
przez Edytę żadne z dochodzonych roszczeń nie byłby jeszcze przedawnione, a wniesienie
powództwa wywołałoby przerwę biegu przedawnienia.
Dochodząc roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę Grażyny Edyta musiałaby
wykazać, że jest jej spadkobierczynią. Ponieważ Jan jest względem Grażyny osobą trzecią,
która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, Edyta musiałby się legitymować
stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (art.
1027 k.c.).
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II. Odpowiedzialność Zygmunta i Tomasza.
Zygmunt i Tomasz mogliby ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 430 k.c. Zależy ona
od spełnienia następujących przesłanek:
a)
b)
c)
d)
e)

powierzenie wykonania czynności na własny rachunek;
relacja zwierzchnik-podwładny między powierzającym a wykonawcą czynności;
wina wykonawcy;
związek przyczynowy między zachowaniem się wykonawcy a szkodą;
powstanie szkody przy wykonywaniu powierzonych czynności.

Ad II. 1. a) Powierzenie czynności
Jan zawarł umowę o remont balkonu z Zygmuntem i Tomaszem. Czynności na miejscu robót
wykonywał ich pracownik, Krzysztof. Pozostawanie bezpośredniego wykonawcy prac
remontowych w stosunku pracy uzasadnia wniosek, że wykonywał on powierzone mu
zadania. Pracodawca wykonuje pracę „za pośrednictwem” pracownika. Z istoty tego stosunku
wynika zatem powierzenie czynności na własny rachunek. Przesłanka została spełniona.
Ad II. 1. b) Stosunek podwładności.
Stosunek pracy obejmuje obowiązek pracownika wykonywania poleceń pracodawcy. Relacja
ta spełnia ustanowione w art. 430 k.c. wymaganie podlegania kierownictwu i obowiązku
stosowania się do wskazówek powierzającego. Przesłanka została spełniona.
Ad II. 1. c) Wina.
Jan zwrócił uwagę Krzysztofowi na wadliwie zamontowaną podporę balkonu. Kazus nie
zawiera jednak informacji, że Krzysztof podjął jakikolwiek działania w celu usunięcia tej
nieprawidłowości. Tym samym nie dochował należytej staranności, co uzasadnia przypisanie
mu winy. Przesłanka została spełniona.
Ad II. 1. d) Związek przyczynowy.
Opis wydarzeń zawarty w kazusie wskazuje, że oderwanie się części balkonu i w
konsekwencji wywołanie szkód związanych z obrażeniami i śmiercią Grażyny było
następstwem silnego wiatru i wadliwego zamontowania podpory. Można założyć, że gdyby
podpora była umocowana stabilnie, nie przewróciłaby się i balkon – mimo silnego wiatru –
pozostałby nieuszkodzony, a tym samym nie doszłoby do wypadku z udziałem Grażyny.
Zachowanie się Krzysztofa stanowiło zatem conditio sina qua non powstania wspomnianych
szkód. Należy także przyjąć, że analizowane zdarzenie było normalnym następstwem
zaniedbania popełnionego przez pracownika wykonawców remontu. Przesłanka została
spełniona.
Ad II. 1. e) Powstanie szkody przy wykonywaniu powierzonych czynności.
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Podpora balkonu została ustawiona w ramach remontu balkonu. Krzysztof zajmował się
montażem rusztowań, więc jego zaniechanie niewątpliwie odnosi się do powierzonych
czynności. Przesłanka została spełniona.
Zygmunt i Tomasz mogliby ponosić odpowiedzialność opartą na art. 430 k.c.
Byłaby to odpowiedzialność solidarna (art. 441 § 1 k.c.).
Edyta żądała od nich zadośćuczynienia za krzywdę Grażyny, zwrotu kosztów pogrzebu i
wydatków na leczenie.
Pierwszego z tych roszczeń Edyta mogłaby dochodzić jeżeli:
f) roszczenie to przysługiwało Grażynie;
g) przeszła na Edytę w drodze dziedziczenia.
Ad II. 1. f) Roszczenie Grażyny o zadośćuczynienie.
Zagadnienie to zostało już przeanalizowane wyżej ad I. 1 h) (i). Roszczenie powstało.
Ad. II. 1. g) Przejście roszczenia na Edytę.
Przejście roszczenia na Edytę w drodze dziedziczenia zależy od jego dziedziczności oraz od
tego, czy jest ona spadkobiercą Grażyny. Ta ostatnia kwestia została już pozytywnie
rozstrzygnięta wyżej [zob. ad I. 1. (h) (ii) b)]. W tym miejscu należy zbadać zagadnienie
dziedziczności samego roszczenia.
Odwołując się do poczynionych wyżej ustaleń [zob. I. 1. h) (ii) a)] należy jedynie wyjaśnić,
czy roszczenie o zadośćuczynienie zostało uznane na piśmie za życia Grażyny. W szpitalu
znaleziono list do Grażyny od Zygmunta zawierający m.in. następujące słowa: „Pani Grażyno,
strasznie mi przykro. Jak mogę Pani wynagrodzić poniesione cierpienia?”. Wypowiedź taką
można zakwalifikować jako uznanie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę. Forma listu
wystarcza zarazem do przyjęcia, że nastąpiło to na piśmie. Roszczenie zatem weszło do
spadku po Grażynie i przeszło na Edytę.
Pozostaje jednak do wyjaśnienia, czy także po śmierci Grażyny Tomasz i Zygmunt będą
ponosić solidarną odpowiedzialność za zadośćuczynienie. Zgodnie bowiem z art. 371 k.c.
działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom.
Gdyby Zygmunt nie uznał roszczenia, wygasłoby ono z chwilą śmierci Grażyny. Jego
działanie zaszkodziłoby więc Tomaszowi, gdyby pociągało za sobą również jego
odpowiedzialność po śmierci Grażyny. Należy zatem przyjąć, że za tylko Zygmunt
odpowiada wobec Edyty za zadośćuczynienie, zaś Tomasz jest od tej odpowiedzialności
zwolniony.
Zagadnienie odpowiedzialności za zwrot kosztów pogrzebu i leczenia wyjaśniono już wyżej
[zob. I. 1. f)]. Zygmunt i Tomasz są solidarnie zobowiązani do naprawienia tych szkód.
Ad II. 2. Wygaśnięcie roszczenia
11

Brak w kazusie informacji wskazujących na wygaśniecie roszczeń o zwrot kosztów pogrzebu,
leczenia i zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną przez Edytę (np. zwolnienie z długu,
potrącenie). Roszczenia te zatem nie wygasłyby.
Natomiast – jak wyżej wykazano [ad II. 1. g)] – wygasło roszczenie o zadośćuczynienie za
krzywdę poniesioną przez Grażynę względem Tomasza.
Ad II. 3. Wymagalność
Kwestia wymagalności roszczeń przedstawia się tak samo jak w odniesieniu do Jana (zob. ad
I. 3). Roszczenia są wymagalne.
Ad. II. 4. Zaskarżalność.
Kwestia zaskarżalności roszczeń przeciwko Zygmuntowi i Tomaszowi przedstawia się co do
zasady tak samo, jak względem Jana (zob. ad I. 4.). Również i w tym przypadku należy
przyjąć, że Edyta – jako mieszkanka budynku – wiedziała o remoncie i wykonującej go firmie.
Zatem termin przedawnienia rozpoczął bieg z chwilą dowiedzenia się przez nią o szkodach
przez nią poniesionych.
Odrębność względem roszczeń skierowanych przeciwko Janowi wiąże się tylko z uznaniem
przez Zygmunta roszczenia Grażyny o zadośćuczynienie. Uznanie to przerwało bieg terminu
przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.), który po jego dokonaniu zaczął biec na nowo (art. 124
§ 1 k.c.). Przy czym skutek ten powstał tylko względem Zygmunta, nie wpłynął zaś na
odpowiedzialność Tomasza (art. 372 k.c.). Uznanie Zygmunta mogło nastąpić najpóźniej w
dniu śmierci Grażyny, czyli 23 marca 2016 r. Ostatecznie jednak i ten termin upłynąłby z
końcem 2019 r., a więc także po wniesieniu przez Edytę powództwa.
Odpowiedź. Wszystkie żądania Edyty wobec Jana są bezzasadne. Żądanie zapłaty
zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez Edytę od Zygmunta i Tomasza jest
bezzasadne. Zasadne jest natomiast żądanie od Zygmunta i Tomasza zwrotu kosztów leczenia
i pogrzebu Grażyny. Żądanie zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez Grażynę jest
uzasadnione tylko wobec Zygmunta.
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