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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 113/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Gda ńsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy do sprawy gospodarczej ze skargi o uchylenie w yroku 

sądu polubownego rozpatrywanej według przepisów kodek su po-

stępowania cywilnego w brzmieniu przed zmianami wprowa dzony-

mi ustaw ą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy kodeks po stę-

powania cywilnego (Dz. U. Nr 178, poz. 1478) art. 4 7912 § 1 k.p.c. i 

47914 § 2 k.p.c. znajduj ą zastosowanie?” 

 

III CZP 114/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

1. „Czy dopuszczalna jest droga s ądowa dla zaspokojenia w 

planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruc homo ści nale Ŝ-

ności Skarbu Pa ństwa z tytułu zobowi ązań podatkowych, stwier-

dzonych administracyjnymi tytułami wykonawczymi i z głoszonych 

do podziału na podstawie art. 1036 k.p.c.?” 

a w przypadku odpowiedzi pozytywnej na to pytanie: 

2. „Czy w aktualnie obowi ązującym stanie prawnym wystar-

czającą podstaw ą uczestnictwa wierzyciela – Skarbu Pa ństwa, re-

alizuj ącego nale Ŝności podatkowe w dokonywanym przez s ąd po-

dziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomo ści, jest admini-

stracyjny tytuł wykonawczy, czy te Ŝ dla spełnienia wymogu art. 

1036 k.p.c. w zakresie obowi ązku przedło Ŝenia przez zgłaszaj ącego 



 2

się wierzyciela tytułu wykonawczego konieczne jest upr zednie za-

opatrzenie administracyjnego tytułu wykonawczego w sądow ą 

klauzul ę wykonalno ści?” 

 

III CZP 115/07 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiony do r ozpo-

znania przez skład 7 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno ść gwarancyjn ą 

wynikaj ącą z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-

chanicznych za szkody na osobie wyrz ądzone przez kieruj ącego 

pojazdem ka Ŝdemu pasa Ŝerowi, w tym osobie bliskiej, b ędącemu 

współposiadaczem pojazdu, w zwi ązku z ruchem, którego wyrz ą-

dzono szkod ę?” 

 

III CZP 116/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Od jakiego zdarzenia nale Ŝy liczy ć pocz ątek biegu terminu 

określonego przepisem art. 841 § 3 k.p.c. w brzmieniu na danym 

ustaw ą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy kodeks pos tępowa-

nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 

1804) w sytuacji, gdy osoba trzecia w rozumieniu pr zepisu art. 841 § 

1 k.p.c. dowiedziała si ę o naruszeniu jej prawa przed dniem wej ścia 

w Ŝycie wskazanej wy Ŝej ustawy?” 

 

III CZP 117/07 

Pytanie prawne S ądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ 

w Warszawie przedstawione do rozpoznania przez skła d 3 sędziów 

Sądu Najwy Ŝszego: 
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„1. Czy na decyzj ę sędziego-komisarza wydan ą na zasadzie 

art. 235 ust. 2 zd. 1 pr. up. i napr. przysługuje z aŜalenie? 

2. Czy sąd upadło ściowy działaj ący jako s ąd drugiej instancji 

obowi ązany jest swe orzeczenia uzasadnia ć?” 

  

III CZP 118/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy od pozwu w post ępowaniu nakazowym w sprawie podle-

gającej rozpoznaniu w post ępowaniu uproszczonym pobiera si ę 

opłat ę stał ą w wysoko ści okre ślonej w art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, 

poz. 1398 ze zm.) czy czwart ą część tej opłaty stosownie do art. 19 

ust. 2 tej ustawy?” 

 

III CZP 119/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„1. Czy dopuszczalny jest zgłoszony przez radc ę prawnego 

lub adwokata wniosek o przywrócenie terminu do wnie sienia nale Ŝ-

nej opłaty od apelacji, w sytuacji gdy apelacja zos tała uprzednio od-

rzucona, a wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu nie została 

ponownie zło Ŝona? 

2. Czy przysługuje za Ŝalenie na postanowienie o odrzuceniu 

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty  od apelacji?” 

 

III CZP 120/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Łom Ŝy przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 
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„Czy na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy – prawo łow ieckie z 

dnia 13 pa ździernika 1995 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr  127, poz. 

1066 z późn. zm.) Skarb Pa ństwa ponosi odpowiedzialno ść za 

szkody inne ni Ŝ określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 tego Ŝ prawa, wyrz ą-

dzone przez zwierz ęta łowne obj ęte całoroczn ą ochron ą?” 

 

III CZP 121/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy gmina, która nie dostarczyła lokalu socjalnego  osobie 

uprawnionej do niego z mocy wyroku, dopuszczaj ąc si ę tym samym 

czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 417 § 1 k.c. , odpowiada 

solidarnie z t ą osob ą za szkod ę wynikł ą dla wła ściciela rzeczy z fak-

tu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego (art. 441 § 1 k.c.), czy te Ŝ 

przewidziana w art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 200 1 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmi anie Kodek-

su cywilnego odpowiedzialno ść odszkodowawcza byłego lokatora i 

wypływaj ąca z reŜimu deliktowego odpowiedzialno ść gminy stano-

wi jedynie zobowi ązanie in solidum tych podmiotów?” 

 

III CZP 122/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy biernie legitymowanym w procesie o ustalenie n arusze-

nia prawa wytoczonym w trybie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotycz ących nabywania własno-

ści nieruchomo ści (Dz. U. Nr 157 z dnia 19 sierpnia 2005 r. poz. 

1315), w przypadku, gdy Ŝądanie powoda oparte zostało na zbyciu 

umow ą darowizny przez Skarb Pa ństwa nieruchomo ści zabudowa-
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nej budynkiem mieszkalnym na rzecz jednostki samorz ądu teryto-

rialnego z naruszeniem prawa powoda do nabycia zajm owanego 

przez niego mieszkania w tym Ŝe budynku, powinien by ć Skarb Pań-

stwa, obdarowana jednostka samorz ądu terytorialnego, czy oba te 

podmioty ł ącznie (współuczestnictwo konieczne)?” 

 

III CZP 123/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w przypadku, gdy wykonawca nie wnosi własnego prote-

stu i odwołania w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego, a przyst ępuje do post ępowania odwoławczego w trybie prze-

widzianym w art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 r. – Pra-

wo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. z pó źn. zm.), ko-

niecznym jest, aby mógł bra ć udział w post ępowaniu wywołanym 

wniesieniem skargi do s ądu okr ęgowego, zgłoszenie przez takiego 

wykonawc ę interwencji ubocznej, czy te Ŝ staje si ę on automatycz-

nie uczestnikiem post ępowania skargowego przed s ądem okr ęgo-

wym?” 

 

III CZP 124/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy po upadku zabezpieczenia udzielonego w post ępowaniu 

o zniesienie współwłasno ści nieruchomo ści w postaci ustanowienia 

zarządcy nieruchomo ści, wobec umorzenia tego post ępowania (art. 

744 k.p.c.), zarz ądca zachowuje nadal legitymacj ę procesow ą sto-

sownie do art. 192 pkt 3 k.p.c., je Ŝeli przed t ą chwil ą złoŜony przez 

niego pozew został dor ęczony pozwanemu?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 73/07 – z dnia 13 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

JeŜeli warto ść nieruchomo ści gruntowej na dzie ń aktualizacji 

opłaty rocznej za u Ŝytkowanie wieczyste byłaby ni Ŝsza ni Ŝ ustalona 

w drodze przetargu cena tej nieruchomo ści w dniu jej oddania w 

uŜytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje si ę równie Ŝ wtedy, 

gdy z Ŝądaniem w tym zakresie wyst ępuje u Ŝytkownik wieczysty 

(art. 81 w zwi ązku z art. 77 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 19 97 r. 

o gospodarce nieruchomo ściami, Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). 

 

III CZP 79/07 – z dnia 13 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Olsztynie 

Wybudowany z własnych środków przez odbiorc ę usług zbio-

rowego odprowadzania ścieków odcinek przewodu kanalizacyjnego 

łączący wewn ętrzną instalacj ę kanalizacyjn ą w nieruchomo ści tego 

odbiorcy z istniej ącą sieci ą kanalizacyjn ą stanowi w cz ęści le Ŝącej 

poza granic ą jego nieruchomo ści gruntowej urz ądzenie kanaliza-

cyjne, o jakim mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). 

 

III CZP 80/07 – z dnia 13 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Suwałkach: 

„1. Czy dopuszczalna jest droga s ądowa w sprawie o uchyle-

nie uchwały zarz ądu spółki wodnej, bowiem pomimo rozpoznania 
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sprawy przez S ąd pierwszej instancji jako sprawy o ustalenie usta-

nia członkostwa w spółce wodnej dochodzi tu do kwes tionowania 

uchwały zarz ądu tej Ŝe spółki odmawiaj ącej zgody na wyst ąpienie ze 

spółki? 

oraz w przypadku twierdz ącej odpowiedzi na pytanie pierwsze 

2. Czy przymusowe członkostwo w spółce wodnej mo Ŝe ustać 

na skutek wypowiedzenia tego Ŝ członkostwa? 

3. Czy sprawa o ustalenie ustania członkostwa w spó łce wod-

nej ma charakter maj ątkowy? 

4. Czy normy Konstytucji mog ą być stosowane w przedmioto-

wej sprawie bezpo średnio (art. 8 Konstytucji RP), skoro w ustawie 

prawo wodne nie uregulowano zagadnienia wyst ąpienia ze spółki 

wodnej, przewiduj ąc jedynie mo Ŝliwo ść wykluczenia?” 

postanowiono odmówi ć poj ęcia uchwały. 

 

III CZP 31/07 – z dnia 14 wrze śnia 2007 r. w składzie 7 s ędziów 

na pytanie prawne składu 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego 

Do umowy zawartej przez zarz ąd spółdzielni bez wymaganej 

do jej wa Ŝności uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej  

ma zastosowanie w drodze analogii art. 103 § 1 i 2 k.c. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CNP 67/06 – postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Na postanowienie oddalaj ące zaŜalenie na postanowienie roz-

strzygaj ące skarg ę na czynno ść komornika, polegaj ącą na wydaniu 

postanowienia o ustaleniu kosztów post ępowania egzekucyjnego, 

skarga przewidziana w art. 424 1 k.p.c., nie przysługuje. 

 

II CSK 25/07 – postanowienie z dnia 9 maja 2007 r. 

Artykułu 92 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodz ie działal-

ności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) n ie stosuje si ę 

do dobrowolnej likwidacji oddziału przedsi ębiorstwa zagraniczne-

go. 

 

II CSK 60/07 – wyrok z dnia 9 maja 2007 r. 

W sprawie, w której zachodzi potrzeba stosowania pr awa ma-

terialnego zagranicznego, s ąd drugiej instancji stosuje prawo obce 

z urzędu niezale Ŝnie od podniesienia tej kwestii po raz pierwszy w 

apelacji oraz niezale Ŝnie od wykazania przez stron ę skar Ŝącą treści 

prawa obcego. 

 

III CZP 32/07 – postanowienie z dnia 10 maja 2007 r. 

Nie przysługuje za Ŝalenie na postanowienie s ędziego – komi-

sarza w przedmiocie wprowadzenia syndyka w posiadan ie maj ątku 

upadłego. 
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III CK 9/06 – postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. 

Przewidziana w art. 984 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. moŜliwo ść 

przej ęcia nieruchomo ści po drugiej licytacji dotyczy tak Ŝe odpo-

wiednio egzekucji ze spółdzielczego własno ściowego prawa do lo-

kalu. 

 

I CSK 6/07 – postanowienie z dnia 25 maja 2007 r. 

Ambasada pa ństwa obcego w Polsce nie ma zdolno ści s ądo-

wej. 

 

V CSK 76/07 – wyrok z dnia 29 maja 2007 r. 

Roszczenie o zado śćuczynienie przewidziane w art. 445 § 1 

k.c. oraz roszczenie o zado śćuczynienie b ędące nast ępstwem zawi-

nionego naruszenia praw pacjenta (art. 19a ustawy z  dnia 30 sierp-

nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze 

zm.) maj ą odr ębny charakter, okre ślając zasady odpowiedzialno ści 

sprawców za odr ębne czyny bezprawne. 

 

III CSK 379/06 – postanowienie z dnia 1 czerwca 2007 r. 

Umowa ustanowienia słu Ŝebności gruntowej zawarta pod rz ą-

dem kodeksu cywilnego austriackiego stanowi podstaw ę wpisu te-

go prawa do ksi ęgi wieczystej. 

 

III CSK 464/06 – wyrok z dnia 6 czerwca 2007 r. 

Prawo do Ŝądania wykupu gruntu ze wzgl ędu na ustanowienie 

strefy ochronnej powstałe na podstawie art. 84 ust.  1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska nie wyga-

sło mimo likwidacji strefy na podstawie art. 26 ust . 2 i 4 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo  ochrony śro-
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dowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektóryc h ustaw (Dz. 

U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.). 

 

III CNP 37/07 – postanowienie z dnia 22 czerwca 2007 r. 

Zmiana kierunku orzecznictwa spowodowana lub potwie rdzo-

na uchwał ą Sądu Najwy Ŝszego podj ętą w składzie powi ększonym 

nie mo Ŝe być uwaŜana za „wypadek wyj ątkowy” w rozumieniu art. 

4241 § 2 k.p.c. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 36/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy wskazany w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 13 cz erwca 2003 

r. o cudzoziemcach (jedn. tekst: Dz. U. Nr 234, poz . 1694) termin ro-

ku jako maksymalny czasokres pobytu cudzoziemca w s trzeŜonym 

ośrodku lub areszcie w celu wykonania decyzji o wydal eniu, odnosi 

się do nieprzerwanego okresu pobytu cudzoziemca w ares zcie lub 

ośrodku, czy te Ŝ obejmuje równie Ŝ łączny czas pobytu cudzoziemca 

w ró Ŝnych okresach czasu w o środku lub areszcie w celu wykona-

nia tej samej decyzji o wydaleniu?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 21/07 – z dnia 20 wrze śnia 2007 r. w składzie 7 s ędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa S ądu Najwy Ŝszego 

KaŜde pozbawienie wolno ści s ędziego wymaga odr ębnego ze-

zwolenia s ądu dyscyplinarnego; wyj ątek stanowi zatrzymanie prze-

widziane w art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Po lskiej oraz w 

art. 80 § 1 u.s.p., b ędące konsekwencj ą ujęcia s ędziego na gor ącym 

uczynku przest ępstwa. 

 

I KZP 24/07 – z dnia 20 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Toruniu: 

„Jaka jest wzajemna relacja przepisów art. 377 § 3 k.p.k. (w zw. 

z § 6 tego artykułu) i art. 479 § 1 k.p.k. w sytuac ji, gdy oskar Ŝony, w 

post ępowaniu uproszczonym, b ędąc zawiadomiony o rozprawie 

osobi ście, nie stawi si ę na ni ą?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 

I KZP 25/07 – z dnia 20 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Kielcach: 

„Czy postanowienie S ądu Rejonowego wydane na podstawie 

art. 35 § 1 k.p.k. nie uwzgl ędniaj ące wniosku w przedmiocie przeka-

zania sprawy zgodnie z wła ściwo ścią miejscow ą naleŜy do post ę-

powań zaskar Ŝalnych zgodnie z art. 35 § 3 k.p.k., czy te Ŝ jako sta-

nowi ące decyzj ę negatywn ą Sądu w tym wzgl ędzie nie podlega za-

skar Ŝeniu?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 
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I KZP 26/07 – z dnia 20 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Łodzi 

1. Nie popełnia przest ępstwa fałszywych zezna ń (art. 233 § 1 

k.k.) kto umy ślnie składa nieprawdziwe zeznania dotycz ące oko-

liczno ści maj ących znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony 

(art. 6 k.p.k.); 

2. odmówiono udzielenia odpowiedzi na pytanie drugi e. 

 

I KZP 27/07 – z dnia 20 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Cz ęstochowie 

UŜyte w art. 71 § 2 zdanie drugie k.k. sformułowanie „kara po-

zbawienia wolno ści lub ograniczenia wolno ści ulega skróceniu o 

okres odpowiadaj ący liczbie uiszczonych stawek dziennych z za-

okr ągleniem do pełnego dnia” oznacza, Ŝe w razie zarz ądzenia wy-

konania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia woln ości lub 

ograniczenia wolno ści ulega ona skróceniu o liczb ę dni równ ą licz-

bie uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej  na podsta-

wie art. 71 § 1 k.k. 

 

I KZP 28/07 – z dnia 20 wrze śnia 2007 r. w składzie 7 s ędziów 

na pytanie prawne składu 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w wypadku zaliczenia – na podstawie art. 417 k .p.k. i 

zgodnie z regułami okre ślonymi w art. 63 k.k. – na poczet orzeczo-

nej kary grzywny okresu tymczasowego aresztowania o dbytego w 

innej sprawie, roszczenie o zas ądzenie odszkodowania i zado ść-

uczynienie za niew ątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 

uznać naleŜy za zrekompensowane – czy te Ŝ, uwzgl ędniaj ąc przepi-

sy art. 553 k.p.k. ( a contrario) oraz zasady orzekania odszkodowa-
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nia w wysoko ści odzwierciedlaj ącej zarówno realnie poniesion ą 

strat ę i utracon ą korzy ść, jak i zado śćuczynienia za doznan ą 

krzywd ę (art. 552 § 1 i § 4 k.p.k., a tak Ŝe art. 417 1 § 2 k.c.), roszcze-

nie takie przysługuje w zakresie, w którym wysoko ść kwoty nale Ŝ-

nego odszkodowania i zado śćuczynienia przewy Ŝszałaby kwot ę 

orzeczonej kary grzywny?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 

I KZP 30/07 – z dnia 20 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów 

na pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Katowicach: 

„Czy znamieniem bójki (art. 158 § 1 k.k.) jest nara Ŝenie czło-

wieka na bezpo średnie niebezpiecze ństwo utraty Ŝycia albo nast ą-

pienie skutku okre ślonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 

k.k.?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 16/07 – postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. 

Uchylenie zaskar Ŝonego wyroku przez s ąd odwoławczy i prze-

kazanie sprawy do ponownego rozpoznania aktualizuje  uprawnienia 

i obowi ązki prezesa s ądu oraz s ądu pierwszej instancji normowane 

przepisami rozdziału 40 Kodeksu post ępowania karnego, w zakre-

sie, w jakim nie wył ącza ich orzeczenie s ądu odwoławczego oraz 

zawarte w uzasadnieniu tego orzeczenia wi ąŜące zapatrywania 

prawne, a tak Ŝe wskazania co do dalszego post ępowania. 

 

I KZP 17/07 – postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. 

W wypadku niezako ńczenia dochodzenia wszcz ętego w spra-

wie obejmuj ącej czyny nale Ŝące do katalogu wyst ępków, o które 

prowadzi si ę dochodzenie, okre ślonego w art. 325b k.p.k., w termi-

nie wskazanym w przepisie art. 325i § 1 k.p.k. w br zmieniu obowi ą-

zującym do dnia 12 lipca 2007 r. i kontynuowania post ępowania 

przygotowawczego w formie śledztwa, nie było dopuszczalne po-

nowne wszcz ęcie dochodzenia, tak Ŝe w sprawie wył ączonej z tego 

śledztwa na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. 

 

I KZP 20/07 – postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. 

Postanowienie odmawiaj ące uwzgl ędnienia wniosku o uchyle-

nie lub zmian ę środka zapobiegawczego stanowi decyzj ę o dalszym 

stosowaniu tego samego środka zapobiegawczego na zasadach 

określonych we wcze śniejszym postanowieniu. 
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SND 1/07 – zarządzenie z dnia 26 lipca 2007 r. 

Prezes SN L. Paprzycki w zast ępstwie Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwy Ŝszego – Prezesa S ądu Dyscyplinarnego w sprawach 

dyscyplinarnych s ędziów S ądu Najwy Ŝszego, na podstawie art. 80 § 

2b zd. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o u stroju s ądów po-

wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w zwi ązku z art. 8 § 1 

ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S ądzie Najwy Ŝszym (Dz. U. Nr 

240, poz. 2052 ze zm.), 

o d m ó w i ł  przyj ęcia oczywi ście bezzasadnego wniosku pro-

kuratora Instytutu Pami ęci Narodowej – Oddziałowej Komisji Ściga-

nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w K. z dni a 13 lipca 

2007 r. o zezwolenie na poci ągni ęcie do odpowiedzialno ści karnej 

Zdzisława B., s ędziego S ądu Najwy Ŝszego w stanie spoczynku. 

 

SND 2/07 – zarządzenie z dnia 26 lipca 2007 r. 

Pismo Biura Prawnego Urz ędu Rady Ministrów z dnia 9 kwiet-

nia 1991 r. Nr Pr. 147-67/91, wskazuj ące na pó źniejsze ni Ŝ dnia 14 

grudnia 1981 r. ogłoszenie Dziennika Ustaw Nr 29, z awieraj ącego m. 

in. dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen nym (poz. 154), 

jako nowy dowód w rozumieniu art. 474 § 1 pkt 2 lit .a k.p.k. z 1969 r. 

(obecnie art. 540 § 1 pkt 2 lit. a k.p.k.), stanowi ło podstaw ę wzno-

wienia post ępowania, gdy Ŝ sądom orzekaj ącym – przed dat ą spo-

rządzenia pisma – w sprawach o czyny okre ślone w dekrecie o sta-

nie wojennym, dowód ten nie był znany. 

 

I KZP 18/07 – postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

Zmienione ustaw ą z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1691) przepisy Kodeksu rodzinnego i opieku ńczego wprowa-

dzające nowy model zarz ądzania maj ątkiem wspólnym i zmodyfi-
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kowane instrumenty cywilnoprawnej ochrony interesów  małŜon-

ków, nie wprowadzaj ą zmian, które miałyby znaczenie dla odpowie-

dzialno ści karnej mał Ŝonka, dopuszczaj ącego si ę czynów dyspo-

nowania maj ątkiem wspólnym z zamiarem powi ększenia swego ma-

jątku kosztem maj ątku drugiego mał Ŝonka. 

 

I KZP 23/07 – postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

Skazanie za przest ępstwo okre ślone w art. 178a § 2 k.k. stwa-

rza mo Ŝliwo ść orzeczenia wobec sprawcy, obok obligatoryjnego 

środka karnego przewidzianego w art. 42 § 2 k.k., ró wnie Ŝ zakazu 

prowadzenia pojazdów okre ślonego rodzaju, o którym mowa w art. 

42 § 1 k.k. 

 

II KZ 25/07 – postanowienie z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

Na gruncie przepisu art. 523 § 2 k.p.k., stronom po stępowania 

w przedmiocie umorzenia post ępowania i orzeczenia środka zabez-

pieczaj ącego, w warunkach okre ślonych w art. 520 k.p.k., przysłu-

guje kasacja od prawomocnego wyroku s ądu odwoławczego, w ra-

zie orzeczenia środka zabezpieczaj ącego – umieszczenia w za-

mkni ętym zakładzie psychiatrycznym, nie tylko w wypadku uchy-

bień wymienionych w art. 439 k.p.k., ale tak Ŝe z powodu innego ra-

Ŝącego naruszenia prawa, je Ŝeli mogło ono mie ć istotny wpływ na 

treść prawomocnego orzeczenia (art. 523 § 1 k.p.k.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 
II PZP 6/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Opolu przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w sprawie z zakresu prawa pracy, w której wart ość przed-

miotu sporu przewy Ŝszała 50 000 zł, od apelacji zaskar Ŝającej cz ę-

ściowo wyrok s ądu pierwszej instancji, i w której warto ść przedmio-

tu zaskar Ŝenia nie przewy Ŝsza kwoty 50 000 zł, nale Ŝy ui ścić opłat ę 

stosunkow ą, czy podstawow ą?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II PZP 5/07 – z dnia 11 wrze śnia 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

W sprawie z zakresu prawa pracy z powództwa pracown ika, w 

której warto ść przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł, od apelacji  

pozwanego pracodawcy, w przypadku gdy warto ść przedmiotu za-

skar Ŝenia jest ni Ŝsza od tej kwoty, pobiera si ę opłat ę stosunkow ą 

obliczon ą od warto ści przedmiotu zaskar Ŝenia (art. 35 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s ądowych w spra-

wach cywilnych – Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 

 


