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Początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi...
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Początek biegu trzyletniego terminu 
przedawnienia roszczenia przeciwko 
ubezpieczycielowi o naprawienie szkody 
wyrządzonej czynem niedozwolonym 

Artykuł podejmuje problematykę ustalenia momentu, od którego rozpoczyna bieg termin przedawnie-
nia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, skierowanych przeciwko 
ubezpieczycielowi. Możliwość wystąpienia z powództwem bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielo-
wi, który z zawarł z podmiotem odpowiedzialnym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
jest niekwestionowana w świetle art. 822 § 4 k.c. Problematyczne jest jednak określenie, czy trzyletni 
termin przedawnienia, o którym mowa w art. 4421 § 1 i 3 k.c., rozpoczyna swój bieg z chwilą dowie-
dzenia się o szkodzie i podmiocie odpowiedzialnym według przepisów o czynach niedozwolonych, 
czy też –dowiedzenia się o ubezpieczycielu obowiązanym do naprawienia takiej szkody. Autor uznaje 
za prawidłowe to drugie stanowisko i prezentuje niżej argumenty na jego poparcie.

Słowa kluczowe: przedawnienie, a tempore scientiae, czyn niedozwolony, ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej.

Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 819 § 3 k.c. w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie po-
szkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upły-
wem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania 
zobowiązania. Takie sformułowanie przepisu rodzi wątpliwości w kwestii ustalenia, z jakim zdarze-
niem rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi w przypad-
kach, w których miałby on odpowiadać za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Dzieje się 
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The commencement of the three-year limitation period for a claim against 
the insurer for compensation for damage caused by a tort

The article deals with the issue of determining the moment from which the limitation period for claims for 
compensation for damage caused by a tort begins to run against the insurer. The possibility of bringing 
an action directly against the insurer who concluded a third party liability insurance contract with the re-
sponsible entity is unquestionable in the light of Art. 822 § 4 of the Civil Code. However, it is problematic 
to determine whether the three-year limitation period referred to in Art. 4421 § 1 and 3 of the Civil Code 
begins its course when the victim learns about the damage and the entity liable according to the pro-
visions on torts, or when he or she learns about the insurer obliged to repair such damage. The author 
considers the latter position correct, providing arguments in support of it. 
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