
Napisanie odpowiedzi na apelację cywilną to skomplikowana czynność 

wymagająca fachowej wiedzy za zakresu prawa.  Nieumiejętne 

przygotowanie odpowiedzi na apelację może narazić Ciebie na przegranie 

sprawy lub niepotrzebne poniesienie wysokich kosztów sądowych.   

 

Nie czekaj wejdź na stronę www.pozwy.pl i zapytaj 

profesjonalistów o wycenę przygotowania odpowiedzi na 

apelację w Twojej sprawie >>>   

 

WZÓR ODPOWIEDZI NA APELACJĘ CYWILNĄ 

 

Lublin, dnia 22 grudnia 2013 r. 

 

Sąd Okręgowy w Lublinie 

Krakowskie Przedmieście 43 

21-500 Lublin 

 

Powód: 

Mariusz Kowalik 

(adres w aktach sprawy) 

 

Pozwany: 

Krzysztof Buła 

(adres w aktach sprawy) 

 

ODPOWIEDŹ NA APELACJĘ POZWANEGO WNIESIONĄ OD WYROKU SĄDU 
REJONOWEGO DLA LUBLINA WSCHÓD W LUBLINIE, SYGN. VI GC 25/13 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 

1. Oddalenie apelacji Pozwanego; 

2. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz strony Powodowej kosztów zastępstwa procesowego 

w postępowaniu apelacyjnym; 

 

UZASADNIENIE 

 

Apelacja Pozwanego jest bezzasadna i powinna ulec oddaleniu. Apelująca głównie skupia się na 

zarzucie naruszenia art. 6 Kodeksu cywilnego poprzez niewykazanie przez Powoda w niniejszej 

sprawie, w jakich okresach dochodziło do przerwania biegu terminu przedawnienia, z tego 

zarzutu Pozwany wywodzi również kolejne zarzuty przedstawione przez niego w apelacji. 

 



Wszelkie zarzuty Pozwanego w tym zakresie są chybione. Zgodnie, bowiem z art. 6 Kodeksu 

cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki 

prawne. W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów 

uzasadniających jego roszczenie (tak też SN w wyroku z 3 października 1969 r., II PR 313/69, 

LexPolonica nr 317731, OSNCP 1979, nr 9, poz. 147), a na stronie pozwanej obowiązek 

udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa (tak SN w 

wyroku z 20 kwietnia 1982 r., I CR 79/82, LexPolonica nr 318337). Ogólnie można stwierdzić, że 

ciężar dowodu faktów tworzących prawo podmiotowe, na podstawie których powód wywodzi 

swoje roszczenie, spoczywa na powodzie; dotyczy to także faktów uzasadniających jego 

odpowiedź na zarzuty pozwanego. Natomiast ciężar dowodu faktów uzasadniających żądanie 

oddalenia powództwa spoczywa na pozwanym. Na Powodzie, więc w niniejszej sprawie ciążył 

ciężar udowodnienia, kiedy został wydany wyrok w niniejszej oraz upływu czasu od wydania tego 

wyroku – to z tych zdarzeń Powód wywodził swe roszczenie w postaci żądania pozbawienia w 

części wykonalności tytułu egzekucyjnego. Jeżeli Pozwany twierdził, iż roszczenie Powoda jest 

nieuzasadnione gdyż doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia to ciężar udowodnienia 

tego faktu ciążył na Pozwanym a nie na Powodzie. 

 

W tym stanie rzeczy Powód wnosi, jak na wstępie. 

 

 

 

……………………………….. 

 

Załącznik: 

1. Odpis apelacji dla strony przeciwnej 


