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1) OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH 

 

Kto posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 

 

Zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego (KC) ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

posiadają: 

- małoletni, 

- ubezwłasnowolnieni częściowo. 

 

Osoby małoletnie to osoby w wieku od 13 do 18 lat, czyli: 

- które ukończyły trzynaście lat, 

- lecz jednocześnie nie są pełnoletnie (nie ukończyły lat osiemnastu, a w przypadku kobiet, które 

ukończyła 16 lat dodatkowo nie zawarły związku małżeńskiego). 

 

Niektóre czynności podejmowane przez dzieci wymagają zgody ich przedstawicieli ustawowych - 

rodziców. 

 

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo tracą pełną zdolność do czynności prawnych od momentu 

uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub postanowienia o 

zmianie ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe do momentu uprawomocnienia 

postanowienia o uchyleniu ubezwłasnowolnienia częściowego lub zmianie ubezwłasnowolnienia na 

całkowite 

 

Wyliczenie art. 15 Kodeksu cywilnego jest niepełne, a uzupełnia je Kodeks postępowania 

cywilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 549 Kodeksu postępowania cywilnego ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych posiadają także osoby, dla których ustanowiono doradcę tymczasowego w 

postępowaniu o ubezwłasnowolnienie. 

 

Czym jest ograniczona zdolność do czynności prawnych? 

 

Konsekwencje ograniczonej zdolności do czynności prawnych określają art. 17-22 Kodeksu 

cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami można wyróżnić czynności, które: 

- mogą być wykonywane samodzielnie przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych, 

- których dokonanie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. 

- których wykonanie jest w ogóle niedopuszczalne. 

 

Funkcję przedstawiciela ustawowego w stosunku do małoletniego pełni rodzic lub opiekun, 

natomiast w stosunku do ubezwłasnowolnionego częściowo kurator. Zakres umocowania 

przedstawicieli różni się i doznaje ograniczeń ustawowych. 
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Czynności prawne wymagające zgody przedstawiciela ustawowego 

 

Niektóre czynności dokonywane przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych wymagają zgody jej przedstawiciela ustawowego. 

 

Przepis art. 17 Kodeksu cywilnego przewiduje wymóg zgody przedstawiciela ustawowego do 

dokonania czynności, przez które osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych zaciąga 

zobowiązanie (a zatem wówczas gdy powstaje stosunek zobowiązaniowy) oraz czynności, przez 

które taka osoba rozporządza swoim prawem. 

 

W przypadku, gdy dla ważności czynności prawnej dokonywanej przez osobę z ograniczoną 

zdolnością do czynności prawnych wymagana jest forma szczególna (np. forma aktu notarialnego 

dla sprzedaży nieruchomości), zgoda przedstawiciela ustawowego jest ważna tylko wtedy, gdy 

została wyrażona w takiej samej formie. 

 

Sposób wyrażenia zgody i jej skutki zależą od dokonywanej czynności. Jeśli osoba o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych zawiera umowę, przedstawiciel ustawowy może ją wyrazić przed 

jej zawarciem, jednocześnie z jej zawarciem lub w drodze następczego potwierdzenia po jej 

zawarciu. 

 

Konsekwencje braku zgody przedstawiciela ustawowego osoby posiadającej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych 

 

Konsekwencją braku zgody przedstawiciela ustawowego jest bezskuteczność zawieszona (tzw. 

czynność prawna kulejąca). 

 

Bezskuteczność zawieszona oznacza, że czynność staje się ważna dopiero po jej potwierdzeniu 

przez przedstawiciela ustawowego lub po potwierdzeniu przez osobę, której czynność dotyczy, po 

uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Potwierdzenie takiej umowy wywołuje skutki z 

mocą wsteczną. 

 

Osoba, która zawarła umowę z osobą mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie 

może powoływać się na tą okoliczność. Jednakże, osoba taka uprawniona jest do wyznaczenia 

drugiej stronie odpowiedniego terminu do potwierdzenia czynności, a po jego bezskutecznym 

upływie umowa nie może wywołać już skutku. 

 

W przypadku jednostronnych czynności prawnych, czynność dokonana przez osobę o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego jest 

bezwzględnie nieważna. 
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Czynności prawne osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie 

wymagające zgody przedstawiciela ustawowego 

 

Ustawodawca określił wyjątki w art. 20-22 Kodeksu cywilnego, które opisują jakie czynności 

prawne nie wymagają zgody przedstawiciela ustawowego i mogą być dokonywane samodzielnie 

przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. jednak nie wyczerpują one katalogu 

czynności dopuszczalnych jako dokonywane samodzielnie. 

 

Zgodnie z wskazanymi powyżej przepisami, zgody przedstawiciela ustawowego nie wymagają: 

- umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego; 

- rozporządzanie własnym zarobkiem osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, chyba że sąd opiekuńczy postanowił inaczej; 

- czynności prawne dotyczące przedmiotów majątkowych oddanych osobie ograniczonej w 

zdolności do czynności prawnych do swobodnego użytku przez jej przedstawiciela ustawowego, 

chyba że zgoda przedstawiciela ustawowego do dokonania takich czynności zgodnie z ustawą nie 

wystarcza. 

 

Do istotnych czynności, których samodzielne dokonanie przez osobę mającą ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych, niewymienionych w art. 20-22 KC, należą między innymi: 

 

- udzielenie przez rodzica o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zgody na adopcję 

dziecka, 

- oświadczenie o zawarciu małżeństwa, 

- zgoda małoletniego, który ukończył lat trzynaście na zmianę imienia lub nazwiska, 

- zgoda małoletniego na jego własne przysposobienie przez inną osobę, 

- umowa darowizny nieobciążonej poleceniem, której obdarowanym jest osoba o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnej. 

 

2) RÓŻNICA MIĘDZY ZDOLNOŚCIĄ PRAWNĄ A ZDOLNOŚCIĄ DO CZYNNOŚCI 

PRAWNEJ 

 

Czym jest zdolność prawna ? 

 

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych. Różnica 

tkwi w zdolności do czynności cywilnoprawnych, czyli np. możliwości zawierania umów. 

Przykładowo można mieć zdolność prawną - być właścicielem nieruchomości, ale nie mieć 

zdolności do czynności prawnych - nie móc tej nieruchomości sprzedać. 

 

Komu i od kiedy przysługuje zdolność prawna? 

 

Zdolność prawna przysługuje:  

- osobom fizycznym,  

- osobom prawnym (np. fundacjom, spółkom z o.o.),  
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- jednostkom organizacyjnym, które nie są osobami prawnymi, ale którym przepisy przyznają 

zdolność prawną (np. spółkom jawnym). 

 

W przypadku osób fizycznych momentem, w którym nabywa się zdolność prawną, jest chwila 

urodzenia, przy czym zdolność prawną nabywa dziecko, które urodziło się żywe. Z kolei w myśli 

obowiązującej w Polsce definicji urodzeniem żywym określa się "całkowite wydalenie lub 

wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od czasu trwania ciąży, który po takim 

wydaleniu lub wydobyciu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak 

czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, bez względu na 

to, czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało oddzielone". Definicje urodzenia 

żywego i martwego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.  

 

Z kolei to, czy dziecko urodziło się żywe (i uzyskało zdolność prawną) czy martwe (i zdolności 

prawnej nie uzyskało) ma znaczenie choćby dla spraw spadkowych. 

 

Sytuacja prawna przed urodzeniem  

Równocześnie są przepisy szczególne, które regulują sytuacje jeszcze przed urodzeniem dziecka. 

Chodzi m.in. O:  

- dziecko poczęte w chwili śmierci spadkodawcy zaliczane jest do grona spadkobierców, jeśli 

urodzi się żywe - art. 927 par. 2 Kodeksu cywilnego; 

- istnieje możliwość żądania przez dziecko z chwilą jego urodzenia naprawienia szkód 

wyrządzonych mu w okresie prenatalnym, a zatem od momentu poczęcia do chwili urodzenia.- art. 

4461 Kodeksu cywilnego  

- podobnie jak możliwość uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego - art. 75 

par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jest to skuteczne z chwilą narodzin.  

 

Zdolność do czynności prawnych  

Zgodnie z art. 11 Kc pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania 

pełnoletności. Zdolności do czynności prawnych nie mają osoby, które nie ukończyły 13 lat, oraz 

osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.  

 

Jakie są przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego:  

- osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek 

choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w 

szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. 

- dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod 

władzą rodzicielską. 

 

Z kolei podstawowym skutkiem braku zdolności do działań prawnych jest to, że dokonana w ten 

sposób czynność jest nieważna. 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 prawnych. 
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Pojęcie ograniczonej zdolności do czynności prawnych 

 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz 

osoby ubezwłasnowolnione częściowo.  

 

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. 

 

Co oznacza ograniczona zdolność do czynności prawnych? Taka osoba może: 

- bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie 

zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego; 

- bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy 

z ważnych powodów inaczej postanowi; 

- co do zasady swobodnie dysponować przedmiotami majątkowymi, które oddał mu do 

swobodnego użytku przedstawiciel ustawowy (czyli z reguły rodzic); 

 

Co do zasady 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. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w 

zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od 

potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Osoba ograniczona w zdolności do czynności 

prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

 

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych 

Od zdolności prawnej na gruncie prawa cywilnego należy odróżnić zdolność do czynności 

prawnych. 

 

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków (np. możliwość bycia 

właścicielem rzeczy).  

 

Zdolność do czynności prawnych to możliwość np. zawierania umów, składania prawnie wiążących 

oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania swoim majątkiem.  

 

Można mieć zdolność prawną, a nie mieć zdolności do czynności prawnych.  

 

Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych są reprezentowane przez przedstawicieli 

ustawowych (np. małoletnie dzieci - przez rodziców). Dla osób ubezwłasnowolnionych ustanawia 

się opiekunów (chyba, że podlegają jeszcze władzy rodzicielskiej). 
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3) ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH 

 

W odniesieniu do osób poniżej 13. roku odpowiedzialność prawną za czyny dziecka ponoszą 

rodzice. W przedziale 13–17 lat w grę wchodzi odpowiedzialność za czyny karalne (przestępstwa 

oraz niektóre wykroczenia) według przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich. Po ukończeniu 17 lat mamy do czynienia z normalną 

odpowiedzialnością karną, z tym że zgodnie z art. 10 § 4 Kodeksu karnego (k.k.) „w stosunku do 

sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast 

kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli 

okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym 

przemawiają”. 

 

Jednak art. 10 § 2 Kodeksu karnego dopuszcza za niektóre przestępstwa odpowiedzialność karną 

nieletnich po ukończeniu 15 roku życia. 

Zastosowanie wobec nieletniego odpowiedzialności tak jak osoby dorosłej jest możliwe, „jeżeli 

okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym 

przemawiają”, a w szczególności „jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub 

poprawcze okazały się bezskuteczne”. 

 

Środki stosowane wobec nieletnich 

Zgodnie z art. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, wobec nieletniego mogą być 

stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie 

poprawczym. Kara może być orzeczona tylko w wypadkach przewidzianych prawem, jeżeli inne 

środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. 

 

Przestępstwa wymienione w art. 10 § 2 

Artykuł 

k.k. 
Rodzaj czynu 

Art. 148 § 

1, 2, 3 
Zabójstwo 

Art. 156 § 

1 lub 3 
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

Art. 163 § 

1 lub 3 

Spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich 

rozmiarach 

Art. 166 Przejęcie podstępem lub siłą kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym 

Art. 173 § 

1 lub 3 

Sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej 

życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach 

Art. 197 § 

3 lub 4 

Zgwałcenie (gwałt zbiorowy, wobec osoby poniżej 15. roku życia oraz rodzeństwa) 

oraz gwałt ze szczególnym okrucieństwem 

Art. 223 § 

2 

Użycie broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo 

środka obezwładniającego, dopuszczenie się czynnej napaści na funkcjonariusza 

publicznego, jeśli nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
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funkcjonariusza publicznego; 

Art. 252 § 

1 lub 2 

Branie lub przetrzymywanie zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub 

samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób 

do określonego zachowania się; 

Art. 280 Kradzież z użyciem przemocy 

Co do zasady, nieletni odpowiada przed sądem rodzinnym. Odpowiedzialność przed sądem karnym 

wchodzi w grę, na przykład gdy zostaną popełnione czyny wymienione w tabeli. 

 

Środki wychowawcze 

Mogą zostać orzeczone przez sąd w razie demoralizacji nieletniego lub popełnienia przez niego 

czynu karalnego. Należą do nich m.in.: upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania 

(naprawienia wyrządzonej szkody, wykonania wskazanych prac), nadzór odpowiedzialny rodziców 

lub opiekunów, nadzór kuratora, przepadek rzeczy, umieszczenie w rodzinie zastępczej, 

młodzieżowym ośrodku wychowawczym, socjoterapeutycznym lub szkolno-wychowawczym. 

 

Środki poprawcze 

Umieszczenie w zakładzie poprawczym można orzec jedynie w razie popełnienia czynu karalnego 

przez nieletniego, który ukończył 13 lat. Jeśli sprawca jest młodszy, można zastosować wobec 

niego jedynie środki wychowawcze. 

 

Środki leczniczo-wychowawcze 

Zasądza się je w razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej 

lub innego zakłócenia czynności psychicznych, a także nałogowego picia alkoholu albo używania 

innych środków odurzających. Sąd rodzinny może umieścić nieletniego w szpitalu psychiatrycznym 

lub innym zakładzie leczniczym. Jeżeli sprawca wykroczenia jest upośledzony umysłowo w stopniu 

głębokim, sąd kieruje go do domu pomocy społecznej. 

 

4) ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH 

 

Ubezwłasnowolnienie jest orzekane przez sąd w sytuacji, gdy określona osoba nie jest w stanie 

samodzielnie kierować swoim postępowaniem. Jedną z przesłanek ubezwłasnowolnienia jest 

choroba psychiczna takiej osoby, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenie czynności 

psychicznej, które powoduje wspomniane powyżej konsekwencje, czyli brak możliwości 

zajmowania się przez taką osobę swoimi bieżącymi sprawami. Odpowiedzialność karna osoby 

ubezwłasnowolnionej jest wyłączona wówczas, gdy w chwili popełnienia czynu osoba ta wskutek 

choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie 

mogła rozpoznać jego znaczenia i pokierować swym postępowaniem. W każdym przypadku, gdy 

dojdzie do popełnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną czynu zabronionego badać się będzie, czy 

w takim momencie osoba ta była świadoma swego postępowania, tego co robiła. Pomocne będą 

tutaj opinie biegłych psychiatrów, psychologów. Samo fakt bycia osobą ubezwłasnowolnioną nie 

jest wystarczającą przesłanką do uznania, że osoba taka nie może odpowiadać karnie. W sytuacji, 

gdy osoba ubezwłasnowolniona w momencie czynu nie mogła wskutek wcześniej wspomnianych 

powodów kierować swoim postępowaniem, to wówczas postępowanie karne będzie wobec niej 
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umorzone. Jeżeli jednak biegli stwierdzą, iż w momencie czynu była ona świadoma swego 

postępowanie wówczas odpowiada za nie na warunkach ogólnych. Jeżeli osoba wobec której 

umorzono postępowanie wskutek braku możliwości przypisania jej winy, wskutek stwierdzonej 

choroby psychicznej, w opinii biegłych pozostając na wolności stanowiłaby zagrożenie dla 

porządku prawnego (obawa popełnienia ponownie przez taką osobę przestępstwa), to wówczas 

może być wobec takiej osoby orzeczony przez sąd środek zabezpieczający poprzez umieszczenie w 

zakładzie zamkniętym (np. szpital psychiatryczny). 

 

Mitem jest to, że ubezwłasnowolnienie pomaga, chroni i że jest dobre dla tej osoby, której dotyczy, 

jak również to, że zabezpiecza jej sytuację. Jeśli mówimy o człowieku, który w jakikolwiek sposób 

funkcjonuje tzn. wychodzi z domu, nieważne czy sam, czy ze wsparciem, korzysta ze wsparcia 

placówki, albo mieszka na przykład w domu pomocy społecznej, mieszkaniu wspomaganym i 

zdarza mu się wychodzić na miasto po południu, czy jest na Facebooku i umawia się z dziewczyną 

we Wrocławiu, do której chce pojechać, albo potrafi coś kupić, to ubezwłasnowolnienie kompletnie 

przed niczym go nie chroni. Po pierwsze cywilnie, gdyż jeśli korzysta z autobusu, z pieniędzy, ma 

dowód osobisty, to gdziekolwiek idąc, nie ma nigdzie napisane, że jest ubezwłasnowolniony, nie ma 

tego w dowodzie osobistym. W tej sytuacji podpisanie przez niego np. jakiejś umowy na kupno 

czegoś z mocy prawa wprawdzie jest nieważne, ale mogą pojawić się komplikacje. Jeśli to dotyczy 

jakiegoś urzędu czy poważnego kontrahenta, któremu potem okaże się postanowienie o 

ubezwłasnowolnieniu, uzna, że czynność jest nieważna. Natomiast jeśli trafimy na prywatną firmę, 

której zależy na zysku, pana na bazarze, który sprzedaje coś za 200 zł, czy chwilówki, aby uznać, że 

czynność była nieważna, będzie trzeba iść do sądu. Tymczasem, gdyby osoba nie była 

ubezwłasnowolniona, a podpisała jakieś zobowiązanie nie rozumiejąc go, mogłaby iść do sądu lub 

jej bliscy czy organizacja pozarządowa, aby twierdzić, że nie miała zdolności podjęcia decyzji i 

wyrażenia swojej woli, albo że była w błędzie. To tzw. wady oświadczenia woli. 

 

Ubezwłasnowolnienie nie chroni także osoby w aspekcie karnym – pobiła, zabiła, ukradła i 

procedura jest taka jak zawsze – policja, prokuratura, sąd karny. Takiej osobie należy szybko 

zapewnić obrońcę i opinię psychiatry, ale nie oznacza to wcale, że nie poniesie ona 

odpowiedzialności karnej, nie pójdzie do więzienia. Sąd może skazać osoby ubezwłasnowolnionej, 

bo może stwierdzić, że w momencie popełniania czynu była świadoma tego, co robi. 

 

Obecnie Kodeks cywilny wymienia kategorie, nawet nie osób, a stanów, które mogą uzasadniać 

ubezwłasnowolnienie, tj. „choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inne zaburzenia 

psychiczne”, za które Kodeks cywilny uważa również „narkomanię i pijaństwo”. Niestety, język 

kodeksowy jest pejoratywny, niezgodny z obecnymi standardami terminologicznymi. Art. 13 

Kodeksu mówi, że ubezwłasnowolnienie możliwe jest tylko wtedy, jeśli osoba ze względu na te 

medyczne przesłanki nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Dlatego że kategoria 

zaburzeń psychicznych jest duża, uznaje się, że może to dotyczyć np. osób chorujących na 

Alzheimera, demencję. Jednocześnie ludzie często uważają, że jak ktoś zagraża swojemu życiu lub 

życiu innych osób, to trzeba go ubezwłasnowolnić, nie wiedząc, że ubezwłasnowolnienie nie ma co 

do zasady znaczenia dla odpowiedzialności karnej. Ubezwłasnowolnienie oznacza jedynie 

ingerencję w sferę cywilną, dotyczy statusu cywilnego człowieka, czyli tego, że nie będzie on mógł 

oświadczać swojej woli i decydować za siebie. 
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5) PRZYKŁADY Z ŻYCIA 

 

Przykład 1.  

 

Joanna K. ubezwłasnowolniona całkowicie z powodu narkomanii zawarła z Janem W. umowę 

sprzedaży samochodu. Nie jest to umowa, którą można zakwalifikować do powszechnych umów 

zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Staje się więc bezwzględnie 

nieważna, a samochód pozostaje własnością Joanny K. 

 

Odstępstwo od tej zasady stanowią umowy zawierane w drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego. Stają się one ważne z chwilą ich wykonania, pod warunkiem że nie prowadzą do 

rażącego pokrzywdzenia osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych. 

 

Przykład 2.  

 

Marta M. jest ubezwłasnowolniona całkowicie z powodu pijaństwa. Nie mając pieniędzy na zakup 

alkoholu, postanowiła sprzedać swój telefon. Właściciel komisu, zdając sobie sprawę, że kobieta 

jest zdeterminowana, by szybko zdobyć pieniądze, postanowił to wykorzystać i skłonił Martę M. do 

sprzedania telefonu za jedyne 30 zł, choć jego wartość to około 200 zł. Oceniając ważność umowy 

zawartej przez Martę M., w pierwszej kolejności należy ustalić czy umowa sprzedaży telefonu 

należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. 

Zważywszy na wartość telefonu Marty M. (około 200 zł), umowa ta wpisuje się w powyższy katalog. 

Nie stała się ona jednak ważna w chwili wykonania, ponieważ doszło do rażącego pokrzywdzenia 

osoby niezdolnej do czynności prawnej. 

 

Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych reprezentowane są przez przedstawicieli 

ustawowych (np. rodzice wobec małoletnich dzieci, opiekunowie wobec osób 

ubezwłasnowolnionych całkowicie). Czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu 

przedstawiciel ustawowy dokonuje samodzielnie. W razie konieczności dokonania czynności 

przekraczających zwykły zarząd (np. sprzedaż nieruchomości) przedstawiciel ustawowy musi 

uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Czynność przekraczająca zwykły zarząd dokonana bez 

prawomocnego orzeczenia sądu jest nieważna. 

 

 

Przykład 3. 

 

Czy mogę wykupić licencję na odtwarzanie utworów jeśli nie ukończyłem 18 roku życia? 

 

Należy odróżnić możliwość bycia stroną umowy licencyjnej od możliwości jej samodzielnego 

zawarcia. Stroną umowy licencyjnej może być każda osoba posiadająca zdolność prawną, czyli 

każdy człowiek oraz osoba prawna np. spółka. Odrębną kwestią jest możliwość samodzielnego 

zawarcia takiej umowy, która uzależniona jest od posiadania tzw. „zdolności do czynności 

prawnych”. Nieograniczoną możliwość samodzielnego zawarcia umowy ma jedynie osoba, która 
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legitymuje się pełną zdolnością do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 rok życia lub 

małoletni, który zawarł małżeństwo). 

 

Osoby niemające w ogóle zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 13 roku życia oraz 

osoby całkowicie ubezwłasnowolnione), przy zawieraniu umów muszą być reprezentowane przez 

przedstawiciela ustawowego (rodzic, opiekun prawny), a czasem kurator wyznaczony przez Sąd. 

Jeżeli podmiot chcący zawrzeć umowę posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

(osoba pomiędzy 13 a 18 r.ż. lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) to możliwość 

samodzielnego złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy zależna jest od rodzaju zawieranej 

umowy. Zasadniczo, gdy osoba taka zaciąga zobowiązanie (podejmuje się spełnienia jakiegoś 

świadczenia) lub rozporządza swoim prawem (np. wydatkuje swój majątek, daruje komuś jakąś 

rzecz), do ważności takiej czynności potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Gdy jednak 

umowa została zawarta bez wymaganej zgody, istnieje jeszcze możliwość jej potwierdzenia przez 

rodzica lub opiekuna a nawet przez samego niepełnoletniego – po uzyskaniu pełnoletności. Drugim 

rodzajem umów istotnym z punktu widzenia zawierania umów przez niepełnoletnich powyżej 13 

r.ż. są tzw. umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego – 

zawierając je osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych nie musi posiadać zgody 

przedstawiciela ustawowego. Problematyczna bywa w praktyce ocena, jakie czynności do nich 

należą – bierze się tu pod uwagę wartość majątku przeznaczaną na wykonanie danej umowy oraz 

kwestię powszechności zawierania takich umów w danym środowisku. Uwzględniając te 

wskazania, trudno jednoznacznie ocenić czy umowa licencyjna może zaliczać się do tej kategorii. 

W dobie częstego korzystania przez młodzież z mediów elektronicznych, które dają możliwość 

wykupienia licencji na tzw. „drobne utwory” np. za pomocą sms-a, uważam, że decydująca będzie 

wartość opłaty licencyjnej. Jeżeli jest ona stosunkowo niewielka, a licencja jest konieczna do 

bieżącej działalności jako DJ-a, dopuściłabym jej zaliczenie do tej kategorii (dlatego, że można 

powiedzieć, że dla DJ wykupienie licencji może być tak samo rutynowe, jak dla młodej osoby, 

której hobby to malowanie – kupno farb i pędzli). Ze względu na fakt, że jest to dyskusyjne, 

rekomendowałabym jej zawarcie dla pewności za zgodą rodziców. 

 

Co istotne, jeżeli dana umowa zawierana przez osobę powyżej 13 r.ż. dotyczy rozporządzania 

własnym zarobkiem lub mieniem oddanym małoletniemu do swobodnego korzystania przez 

przedstawiciela ustawowego, to do jej zawarcia nie jest konieczna zgoda ani potwierdzenie przez 

przedstawiciela ustawowego. Jeżeli zatem DJ zamierza opłatę licencyjną uiścić z pieniędzy 

zarobionych (np. właśnie za swą działalność twórczą), może on samodzielnie taka umowę zawrzeć. 

 

Czynność prawna dokonana samodzielnie przez osobę, która nie ma w ogóle zdolności do 

czynności prawnych jest natomiast zasadniczo nieważna. 

 

Należy dodać, iż czasem w regulaminach organizacji zbiorowego zarządzania mogą znaleźć się 

zapisy, że licencjobiorcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, pozostawiając na marginesie 

zasadność takich ograniczeń, można wskazać, że wówczas osoba pełnoletnia np. rodzić, może 

zawrzeć umowę na rzecz swojego dziecka (stroną umowy jest wtedy rodzić, a uprawnionym z 

licencji – dziecko). 
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Wskazówka praktyczna 

 

Warto przed podjęciem samodzielnych starań o uzyskanie licencji sprawdzić czy właściciel lokalu, 

w którym będzie grał DJ nie ma już licencji, która pozwalałaby na legalne odtwarzanie utworów w 

szerokim zakresie. Często, właściciele sal lub klubów, zawierają z OZZ umowy, które pozwalają na 

odtwarzanie utworów w tych miejscach także przez DJ’ów.  

 

 

 

ŹRÓDŁA: 

 

ROZDZIAŁ 1 

https://wojciechrudzki.pl/ograniczona-zdolnosc-do-czynnosci-prawnych/ 

ROZDZIAŁ 2 

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zdolnosc-prawna-a-zdolnosc-do-czynnosci-

prawnej,501621.html 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zdolnosc-prawna-co-oznacza-i-czym-sie-rozni-od-zdolnosci-do-

czynnosci-prawnych 

ROZDZIAŁ 3 

https://zpe.gov.pl/a/nieletni-wobec-prawa/DNJuxNapL 

ROZDZIAŁ 4 

https://e-prawnik.pl/pytania/przypisanie-winy-sprawcy-czynu.html 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/870686 

ROZDZIAŁ 5 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-co-to-jest-zdolnosc-do-czynnosci-prawnych-i-jakie-sa-skutki-jej-

braku 

https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/muzyka/567,zakup-licencji-

przez-osobe-niepelnoletnia 
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