
Mąż pani x, zajmujący się pracami ogólnobudowlanymi, przeprowadzał kilka miesięcy 
temu remont mieszkania u swoich ówczesnych klientów. Na skutek niewłaściwego 
montażu w zakresie  instalacji kanalizacyjnej, doszło do zalania części mieszkania i 
związanych z tym znacznych szkód. Jego byli klienci pozwali go w związku z poniesionymi 
szkodami na kwotę 5 tysięcy złotych, jednakże pani x obawia się że wartość zniszczonego 
mienia może być większa.  

Pani x chciałaby się dowiedzieć czy jeśli sąd ustali, że zakres szkód był większy, niż 
wycenili to powodowie, może przyznać byłym klientom męża wyższą kwotę niż ta o którą 
oni wnioskują.  

Kluczowym w tym zakresie przepisem jest art. 321 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że 
sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad 
żądanie. 

W Komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska 
słusznie zauważa, że "zasądzenie na rzecz powoda roszczeń przez niego nie żądanych, a 
wynikających z okoliczności faktycznych, ustalonych w trakcie postępowania, naruszałoby 
unormowanie omawianego przepisu oraz zasadę równouprawnienia stron. Sąd nie może też 
zasądzić kwoty wyższej od żądanej pozwem, choćby z okoliczności sprawy jasno wynikało, że 
powód powinien otrzymać więcej, niż wnosił".  

Dlatego też nawet w sytuacji jeśli sąd dostrzeże, że kwota o zasadzenie której dochodzi strona 
powodowa jest rażąco zaniżona biorąc pod uwagę szkody poniesione na skutek 
nieprofesjonalnego wykonania prac przez męża pani x, nie będzie mógł zasądzić na rzecz 
powodów ponad ich żądanie wskazane w pozwie.  

Wskazanie przez powodów w pozwie kwoty 5.000 zł nie oznacza jednak, że będą związani tym 
żądaniem aż do końca procesu, albowiem np. w razie wskazania przez biegłego że zakres szkód 
był zdecydowanie wyższy, powodowie korzystając z art. 193 § 1 k.p.c. (stanowiącego, że 
zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu), będą mogli 
dokonać rozszerzenia powództwa, wnioskując o zasądzenie na ich rzecz kwoty wyższej niż ta, 
która została pierwotnie wskazana w pozwie.  

 


