
                       Rozwiązanie kazusu z prawa cywilnego 

      Należało rozważyć sytuację  prawną małoletniego Jakuba Kowalewskiego 

oraz   Ewy Nowak  w kontekście  roszczeń przysługujących im  w związku z 
czynem niedozwolonym z 13 sierpnia 2010r., dziedziczenia po Kazimierzu 
Kowalewskim także w zakresie dziedziczenia testamentowego po Janie 

Kowalewskim  oraz w zakresie  roszczeń związanych z udziałem  we 
współwłasności nieruchomości położonej w Piszu . 

Analizy prawnej wymagały następujące artykuły  kodeksu cywilnego: 

15,95§1i2, 195, 196§1, 206,207,210§1,211,212§1 ,  224§1i 2 ,226§1 , 362, 

415, 436§1 , 4441  §2 i 4, 446§2,3,4 , 822§1 ,888§1, 890§1, 924, 925,926 
§1i2 ,927§1 , 931§1, 949§1i2 , 961, 965, 982. 

1.Odnośnie spadkobrania wymagały rozważenia następujące  kwestie: 

- ważność i skuteczność  testamentu własnoręcznego  Jana Kowalewskiego 
oraz  kwestię ewentualnego zapisu zwykłego i  przyrostu , 

- dziedziczenie po Kazimierzu Kowalewskim , 

2. W zakresie wypadku z 13 sierpnia 2010r. należało rozważyć oddzielnie 

roszczenia małoletniego i jego matki w zakresie renty, odszkodowania, 
zadośćuczynienia, przyczynienia się zmarłego do zdarzenia oraz kwestię 

przedawnienia ww. roszczeń . 

  3. W kwestii współwłasności nieruchomości w Piszu   rozważenia wymagały:  

- rodzaj i charakter współwłasności także w kontekście ewentualnych 
przesunięć majątkowych na rzecz Weroniki Zezuj, 

- uprawnienia małoletniego w zakresie dopuszczenia do współposiadania, 

zniesienia współwłasności , roszczeń o zapłatę za bezumowne korzystanie 
ponad udział we współwłasności , rozliczenie pożytków, ale też nakładów i 
wydatków na nieruchomość wspólną oraz przedawnienie ww. roszczeń . 

 

Prawidłowe wnioski to :  

- dziedziczenie  spadku  po  Kazimierzu Kowalewskim na podstawie ustawy 

przez małoletniego syna z dobrodziejstwem inwentarza , 

- dziedziczenie  spadku  po  Janie  Kowalewskim na podstawie ustawy przez 
jego  żonę i dzieci , przy uznaniu ważności testamentu własnoręcznego, ale 
jego bezskuteczności wobec treści art.927§1 k.c. , przyjęcie ,że nie było 

podstaw do zastosowania art. 961k.c.i art. 965 k.c., 

- skuteczne uprawnienie małoletniego do żądania od sprawcy zdarzenia i jego 

ubezpieczyciela in solidum :renty, zadośćuczynienia i odszkodowania oraz 
skuteczne zakwestionowanie zakresu przyczynienia się zmarłego Kazimierza 

Kowalewskiego do zdarzenia z 13 sierpnia 2010r. , 



-skuteczne uprawnienie Ewy Nowak  do żądania od sprawcy zdarzenia i jego 

ubezpieczyciela in solidum : zadośćuczynienia oraz skuteczne 
zakwestionowanie zakresu przyczynienia się zmarłego Kazimierza 

Kowalewskiego do zdarzenia z 13 sierpnia 2010r. 

-uprawnienie małoletniego Jakuba Kowalewskiego jako spadkobiercy 

Kazimierza Kowalewskiego  o  dopuszczenie do współposiadania 
nieruchomości wspólnej , zniesienie współwłasności , roszczeń o zapłatę 
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie wobec Weroniki Zezuj  , 

rozliczenie pożytków, ale też nakładów i wydatków na nieruchomość wspólną 
oraz przedawnienie ww. roszczeń . 

  

Punktacja: 

 

wymagania  formalne -1pkt, 

przedmiot opinii -1pkt, 

podstawa prawna -3 pkt,  

analiza prawna -20 pkt, 

wnioski- 5 pkt. 

 

 

 


