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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 39/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy pojęcie uprawnionego w rozumieniu art. 6 ust. 1 i ust. 5 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych de-

pozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) jest tożsame z 

pojęciem spadkobiercy w rozumieniu kodeksu cywilnego?” 

 

III CZP 40/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy wierzyciel wytaczający powództwo na podstawie art. 

887 § 1 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c., – jako substytut procesowy 

(ustawowy) podstawiony w prawa dłużnika dochodzący w swoim 

własnym imieniu roszczeń przysługujących egzekwowanemu dłuż-

nikowi, wobec trzeciodłużnika (jego następców prawnych), z którym 

wiąże go umowa przedwstępna nabycia nieruchomości, na mocy 

której dłużnik egzekwowany uiścił na rzecz trzeciodłużnika zaliczkę 

na poczet ceny sprzedaży, – może domagać się co do zasady od 

trzeciodłużnika (jego następców prawnych) zasądzenia na rzecz 

dłużnika egzekwowanego zwrotu zaliczki, jako świadczenia niena-

leżnego (art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c.), w sytuacji, kiedy zgodnie 

z art. 887 § 1 zd. 2 k.p.c. wierzyciel uzyskał od komornika zaświad-

czenie, z którego wynikało, że doszło do zajęcia u trzeciodłużnika 

(art. 895 § 3 k.p.c.) jedynie wierzytelności i praw wynikających z 
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przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, tj. roszczenia o 

zwarcie umowy przyrzeczonej lub roszczenia odszkodowawczego w 

granicach tzw. ujemnego interesu umownego (art. 390 § 1 lub § 2 

k.c.); 

2. Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pyta-

nie, czy sąd w postępowaniu z powództwa wierzyciela, który wyto-

czył powództwo na podstawie art. 887 § 1 k.p.c. w zw. z art. 902 

k.p.c., – jako substytut procesowy (ustawowy) podstawiony w pra-

wa dłużnika dochodzący w swoim własnym imieniu roszczeń przy-

sługujących egzekwowanemu dłużnikowi, wobec trzeciodłużnika 

(jego następców prawnych), z którym wiąże go umowa przedwstęp-

na nabycia nieruchomości, na mocy której dłużnik egzekwowany 

uiścił na rzecz trzeciodłużnika zaliczkę na poczet ceny sprzedaży, – 

może wbrew dłużnikowi egzekwowanemu oraz trzeciodłużnikowi 

(jego następcom prawnym), których w dalszym ciągu wiąże umowa 

przedwstępna nabycia nieruchomości (umowa nie została rozwią-

zana przez strony, żadna ze stron nie odstąpiła od tej umowy), po-

mimo że ich wzajemne roszczenia wynikające z art. 390 § 1 lub § 2 

k.c. uległy przedawnieniu, a strony tej umowy dotychczas nie wy-

stąpiły na drogę sądową z roszczeniami wynikającymi z art. 390 § 1 

lub § 2 k.c., – skutecznie przesądzić, że dłużnikowi egzekwowane-

mu, który nie wstąpił do niniejszego postępowania po stronie wie-

rzyciela egzekwującego (powodów) w charakterze interwenienta 

ubocznego, zamiast roszczenia z art. 390 § 2 k.c., przysługuje jedy-

nie roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego tj. o zwrot uisz-

czonej na poczet przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości 

zaliczki; 

3. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie drugie, czy 

warunkiem niezbędnym, aby w postępowaniu wytoczonym przez 
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wierzyciela egzekwującego na podstawie art. 887 § 1 k.p.c. w zw. z 

art. 902 k.p.c., sąd mógł zasądzić od trzeciodłużnika (jego następ-

ców prawnych) na rzecz dłużnika egzekwowanego kwotę świadcze-

nia nienależnego, tj. z tytułu zwrotu uiszczonej na poczet przed-

wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zaliczki, jest w świetle 

art. 491 § 1 k.c. uprzednie wyznaczenie przez wierzyciela egzekwu-

jącego trzeciodłużnikowi (jego następcom prawnym) dodatkowego 

terminu do wykonania zobowiązania polegającego na zawarciu 

umowy przyrzeczonej z dłużnikiem egzekwowanym, skoro wierzy-

ciel egzekwujący nie ma interesu w tym, aby doszło do realizacji 

umowy przyrzeczonej, lecz do odzyskania przez dłużnika egzekwo-

wanego zaliczki, która stała się świadczeniem nienależnym; 

4. Czy, w procesie wytoczonym przez wierzyciela egzekwują-

cego na podstawie art. 887 § 1 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c., wystar-

czającym sposobem obrony trzeciodłużnika, jako następcy praw-

nego osoby, która zawarła z dłużnikiem egzekwowanym przed-

wstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na mocy której otrzyma-

ła od niego zaliczkę, która przekształciła się następnie w świadcze-

nie nienależne, jest powołanie się na fakt (domniemanie faktyczne z 

art. 231 k.p.c.), iż już w okresie poprzedzającym zawarcie umowy 

przedwstępnej, jak i w dniu jej zawarcia i otrzymania zaliczki, mało-

letni wówczas trzeciodłużnik przebywał w rodzinie zastępczej, po-

zostając pod jej pieczą aż do osiągnięcia pełnoletności, czy też ko-

niecznym jest wykazanie przez trzeciodłużnika, że jego poprzednik 

prawny zużył uzyskaną korzyść lub ją utracił w taki sposób, że nie 

jest już wzbogacony (art. 409 k.c.)?” 
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III CZP 41/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dojdzie do skutecznego przerwania biegu terminu zasie-

dzenia w sytuacji, kiedy powództwo o wydanie nieruchomości wy-

tacza przeciwko posiadaczowi samoistnemu użytkownik wieczysty, 

w stosunku do którego zainicjowano dopiero 6 lat później postępo-

wanie o stwierdzenie nieważności umowy o oddanie gruntu w użyt-

kowanie wieczyste, zakończone prawomocnym orzeczeniem z dnia 

12 czerwca 2013 r. stwierdzającym tę nieważność?” 

 

III CZP 42/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawach przeciwko konsumentowi powołanie się 

przez powoda na miejsce płatności wskazane na wekslu in blanco 

jest skuteczne dla określenia właściwości miejscowej sądu w opar-

ciu o art. 371 k.p.c. w przypadku gdy nie było ono indywidualnie 

uzgodnione? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy brak właściwości 

miejscowej w sprawach przeciwko konsumentowi sąd powinien 

brać pod uwagę z urzędu czy tylko na zarzut pozwanego (art. 202 

k.p.c.)?” 

 

III CZP 43/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 445 § 3 k.c. prze-

chodzi na następcę prawnego osoby prawnej pod tytułem ogólnym 
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roszczenie takiej osoby prawnej o zadośćuczynienie pieniężne za 

krzywdę doznaną w wyniku naruszenia jej dóbr osobistych w wy-

padku, gdy powództwo o zasądzenie tego zadośćuczynienia zostało 

wytoczone przed ustaniem takiej osoby prawnej?” 

 

III CZP 44/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy kurator spadku nieobjętego po właścicielu nieruchomo-

ści może reprezentować spadek w postępowaniu o zniesienie 

współwłasności nieruchomości, ze skutkiem dla nieznanych spad-

kobierców tego współwłaściciela?” 

 

III CZP 45/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy z normy określonej w art. 4 ust. 7-9 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-

ściami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2011.233.1382) wywodzić należy roszczenie dzierżawcy 

o zawarcie z Agencją Nieruchomości Rolnych umowy sprzedaży 

dzierżawionych nieruchomości, po wyczerpaniu drogi prawnej 

przewidzianej w art. 4 ww. ustawy?” 

 

III CZP 46/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w razie stwierdzenia nieważności decyzji administracyj-

nej utrzymującej w mocy decyzję administracyjną odmawiającą 
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ustanowienia na rzecz byłego właściciela nieruchomości prawa 

użytkowania wieczystego na tej nieruchomości na podstawie prze-

pisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytko-

waniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 

ze zm.), źródłem poniesionej przez niego (jego następców praw-

nych) szkody może być także wydana z naruszeniem prawa decyzja 

zezwalająca na sprzedaż lokali w budynku położonym na tej nieru-

chomości?” 

 

III CZP 47/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy, osobie, która ma prawo do nabycia lokalu mieszkalnego 

na podstawie art. 56 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwate-

rowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 746 – tekst jednolity ze zmianami), w brzmieniu ustalonym 

przez art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie usta-

wy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz 43), przysługuje rosz-

czenie o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu i zawarcie 

umowy sprzedaży lokalu, jeżeli lokal ten został zamieszczony w 

rocznym planie sprzedaży ustalonym przez dyrektora oddziału re-

gionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a osoba uprawniona 

złożyła pisemny wniosek o dokonanie sprzedaży, zgodnie z art. 57 

ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 746 – 

tekst jednolity ze zmianami), w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 

39 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwate-

rowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
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nych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203)?” 

 

III CZP 48/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w ramach przewidzianego w art. 690 k.p.c. postępowa-

nia o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezacho-

wania terminu do odrzucenia spadku, w sytuacji gdy nie toczy się i 

nie toczyło postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spad-

kodawcy, konieczne jest w pierwszej kolejności badanie termino-

wości i skuteczności oświadczeń wszystkich osoób powołanych do 

spadku wcześniej niż wnioskodawca, 

a w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pyta-

nie: 

2. Czy skutecznym jest złozenie oświadczenia o odrzuceniu 

spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze 

biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c.?” 

 

III CZP 49/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd jest związany żądaniem stwierdzenia zasiedzenia na 

rzecz tylko jednego z małżonków w sytuacji, gdy oboje małżonko-

wie byli posiadaczami nieruchomości i okres ewentualnego zasie-

dzenia upłynąłby w czasie trwania wspólności ustawowej małżeń-

skiej?” 
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III CZP 50/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1) Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo pań-

stwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomo-

ściach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębior-

stwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) spowodowało 

uzyskanie przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa – jako prawa 

związanego z własnością urządzeń, – służebności gruntowej o tre-

ści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającego te nieru-

chomości? 

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyż-

sze pytanie, czy przedsiębiorstwo przesyłowe jako posiadacz słu-

żebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, 

pozostawało w dobrej czy w złej wierze oraz w jakiej dacie rozpo-

czął się bieg terminu zasiedzenia tej służebności, na rzecz tego 

przedsiębiorstwa?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 5/17 – z dnia 12 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Roszczenie osób fizycznych, wspólników spółki cywilnej, któ-

rzy na nieruchomości wchodzącej w skład ich majątku wspólnego 

prowadzą hotel, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tej 

nieruchomości w związku z przebiegiem przez nią gazociągu nale-

żącego do przedsiębiorcy przesyłowego przedawnia się w terminie 

trzech lat. 

 

III CZP 7/17 – z dnia 12 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodo-

wej, bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia osobie obowiązanej do 

jego zaspokojenia, prowadzi do zachowania dwuletniego terminu 

przewidzianego w art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 519) 

również wtedy, gdy odpis wniosku został doręczony tej osobie po 

upływie tego terminu. 

 

III CZP 101/16 – z dnia 16 maja 2017 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użyt-

kowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak sku-

tecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia 

przesyłowe – zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe w 
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okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej – 

znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem 

jej w użytkowanie wieczyste. 

 

III CZP 6/17 – 18 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie 

prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

W razie ogłoszenia upadłości banku będącego zastawnikiem, 

uczestnikiem postępowania o wpis zmiany zastawnika w rejestrze 

zastawów w związku z przelewem wierzytelności zabezpieczonej 

tym zastawem jest syndyk masy upadłości zastawnika, choćby 

przelew był dokonany przed ogłoszeniem upadłości. 

 

III CZP 12/17 – 18 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie 

prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy gmina jest uprawniona, jako prowadzący cudze sprawy 

bez zlecenia, do wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

i dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z tego 

lokalu?” 

postanowiono przekazać powyższe zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. 

 

III CZP 13/17 – 18 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie 

prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 

Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 

kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nierucho-

mości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 

r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 

803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 

kwietnia 2016 r. – o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zaso-
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bu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585). 

 

III CZP 2/17 – 24 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie 

prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Oczywista niedokładność pisma procesowego spełniającego 

wymagania apelacji – środka odwoławczego przysługującego od 

objętego zaskarżeniem orzeczenia – polegająca na określeniu go 

„zażaleniem”, nie stanowi przeszkody do nadania mu właściwego 

biegu, także wtedy, gdy zostało sporządzone przez zawodowego 

pełnomocnika. 

 

III CZP 14/17 – 24 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie 

prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Artykuł 38 k.p.c. nie ma zastosowania w sprawach o zapłatę 

zaległych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. 

 

III CZP 18/17 – 24 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie 

prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 

złożony w dniu jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia, 

jest nieskuteczny. 



13 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CSK 143/16 – wyrok z dnia 17 stycznia 2017 r. 

Osoba, która w chwili składania oświadczenia woli w imieniu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie była już – na skutek 

wygaśnięcia mandatu – członkiem jej zarządu, odpowiada na pod-

stawie art. 39 k.c. w związku z art. 14 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 

700) wobec kontrahenta działającego w dobrej wierze, w zaufaniu 

do wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym wskazującego tę osobę 

jako członka zarządu spółki. 

 

I CSK 54/16 – postanowienie z dnia 26 stycznia 2017 r. 

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu 

ustawowej wspólności majątkowej sąd – ustalając wartość wcho-

dzącego w skład majątku wspólnego spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu mieszkalnego, obciążonego hipoteką zabez-

pieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy – uwzględnia war-

tość rynkową tego prawa, z pominięciem wartości obciążenia hipo-

tecznego. 

 

I CSK 92/16 – wyrok z dnia 2 lutego 2017 r. 

Strona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia 

woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie 

to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spół-

ki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w 
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tym praw do nieruchomości (art. 86 k.c. w związku z art. 2 k.s.h.). 

 

I CSK 232/16 – wyrok z dnia 23 lutego 2017 r. 

Uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością nie można skutecznie obciążyć wspólników opła-

tami związanymi z ochroną wspólnego znaku towarowego (art. 136 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, 

jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 776), jeżeli taki obowiązek nie wy-

nika z umowy spółki (art. 159 k.s.h.). 

 

V CSK 297/16 – postanowienie z dnia 23 lutego 2017 r. 

Wpis w księdze wieczystej – jako właściciela – nabywcy nieru-

chomości na podstawie czynności upadłego, której bezskuteczność 

została stwierdzona przez sąd na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 

2016 r. poz. 2171 ze zm.), nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu na-

bywcy tej nieruchomości jako jej właściciela na podstawie umowy 

sprzedaży zawartej następnie z syndykiem masy upadłości. 

 

I CZ 28/17 – postanowienie z dnia 3 marca 2017 r. 

Od postanowienia sądu drugiej instancji zobowiązującego 

członka rodziny do opuszczenia mieszkania na podstawie art. 11a 

ustawy z dnia 22 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-

nie (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) skarga kasacyjna jest 

niedopuszczalna (art. 5191 k.p.c.). 
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III CSK 91/16 – postanowienie z dnia 10 marca 2017 r. 

Wygaśnięcie ex lege hipoteki umownej w następstwie sprze-

daży nieruchomości dokonanej w postępowaniu upadłościowym 

nie jest uzależnione od skuteczności wykonania przez uprawnione-

go wierzyciela hipotecznego prawa do zaspokojenia wartości wy-

gasłej hipoteki z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieru-

chomości (art. 313 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe, jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.). 

 

II CSK 360/16 – postanowienie z dnia 14 marca 2017 r. 

Od wydanego w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu 

za wynagrodzeniem postanowienia sądu drugiej instancji uchylają-

cego postanowienie wstępne z powodu jego niedopuszczalności 

skarga kasacyjna nie przysługuje. 

 

II CZ 167/16 – postanowienie z dnia 14 marca 2017 r. 

Pełnomocnik jest obowiązany dołączyć do skargi kasacyjnej 

odpis dokumentu pełnomocnictwa procesowego w liczbie przezna-

czonej dla podmiotów występujących po przeciwnej stronie, nie zaś 

w liczbie odpowiadającej uczestniczącym w sprawie osobom (art. 

3984 § 3 w zw. z art 89 § 1 i art. 128 § 1 k.p.c.). 

 

I CSK 462/16 – wyrok z dnia 23 marca 2017 r. 

Przepis art. 531 § 3 k.s.h. nie ma zastosowania do podziału 

spółki przez wydzielenie. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 8/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy użyte w treści art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 

14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 

grudnia 2006 r., określenie: «w terminie płatności podatku» odnosi 

się wyłącznie do terminu, w jakim podatek jest płatny, wskazanego 

w ustępie 2 zd. 2 tego artykułu, czy też również do terminu, w jakim 

podatek jest płatny, wskazanego w ustępie 3 artykułu 28 wskazanej 

ustawy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 4/17 – z dnia 31 maja 2017 r. w składzie 7 sędziów na py-

tanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

I. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej, może być realizowane wyłącznie wobec osób, 

których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób 

skazanych). Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie docho-

dzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści art. 10 w zw. z art. 7, 

art. 42 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej. 

II. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyro-

ku nie wywołuje skutków procesowych. 

 

I KZP 5/17 – z dnia 31 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 

„Czy wprowadzenie do obrotu środków zastępczych o jakich 

mowa w art. 4 ust. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziała-

niu narkomanii wypełnia dyspozycję wprowadzenia do obrotu 

szkodliwych dla zdrowia substancji z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.?” 

postanowniono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

III KK 196/16 – postanowienie z dnia 11 stycznia 2017 r. 

1. Nie ma racjonalnego powodu, dla którego określenie „wiele 

osób”, którym posługuje się art. 163 § 1 k.k., należy postrzegać 

„sztywno”, jako większą ilość osób niż „kilka”. Wynika z tego za-

tem, że „wiele” – w odniesieniu do osób – nie musi oznaczać co 

najmniej ich 10. 

2. Znamię wielości osób, którym posługuje się art. 163 § 1 k.k. 

jest pojęciem ocennym i powinno być postrzegane w kontekście 

okoliczności konkretnego zdarzenia stanowiącego przedmiot zarzu-

tu. 

 

II KK 104/16 – wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r. 

1. Ustalenie istnienia po stronie sprawcy zabójstwa zamiaru 

bezpośredniego nagłego nie wyklucza możliwości uznania, że dzia-

łał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie 

(art. 148 § 2 pkt 3 k.k.). 

2. W przypadku, gdy w sprawie, w której przed dniem 1 lipca 

2015 r. wniesiono do sądu akt oskarżenia, po dniu 14 kwietnia 2016 

r. dojdzie do uchylenia prawomocnego orzeczenia wyłącznie sądu 

odwoławczego i do skierowania sprawy do rozpoznania temu są-

dowi, w ponownie toczącym się postępowaniu odwoławczym znaj-

dą zastosowanie przepisy art. 437 § 2 k.p.k. i art. 452 k.p.k. w 

brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. 
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WZP 1/16 – postanowienie z dnia 25 stycznia 2017 r. 

Przyznane żołnierzowi uprawnienie do wniesienia zażalenia na 

polecenie przełożonego dyscyplinarnego poddania się badaniom 

na zawartość alkoholu w organizmie (art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 9 

października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 

772), nie odbiera temu poleceniu cech rozkazu w rozumieniu art. 

115 § 18 k.k. 

 

V KO 93/16 – postanowienie z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062) sędziowie 

sądów powszechnych są powoływani na stanowiska – sędziego są-

du rejonowego, sędziego sądu okręgowego oraz sędziego sądu 

apelacyjnego. Powołując, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 

do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sę-

dziego. Zatem sędzia jest sędzią danego sądu, a nie wydziału sądu, 

w którego gestii pozostaje organizowanie rozstrzygania spraw 

określonej kategorii. 

 

V KZ 60/16 – postanowienie z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Organ procesowy, który wyznaczył obrońcę z urzędu, nie ma 

kompetencji do oceny zasadności stanowiska obrońcy w przedmio-

cie stwierdzenia braku podstaw do wniesienia kasacji. Jednakże or-

gan ten może i powinien dokonać oceny prawidłowości wykonania 

przez tegoż obrońcę obowiązków dla zapewnienia stronie prawa do 

skutecznej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 
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V KK 286/16 – wyrok z dnia 27 stycznia 2017 r. 

Stan rażącej niesprawiedliwości orzeczenia nie może być 

oparty na dowolnej ocenie sądu odwoławczego, lecz powinien być 

odnoszony do wyraźnie wskazanych przez ten sąd przepisów pra-

wa, których naruszenie – w połączeniu z dyrektywą wynikającą z 

art. 440 k.p.k., ma stanowić podstawę uzasadniającą wyjście poza 

granice zaskarżenia, lub poza granice podniesionego zarzutu. 

Obowiązkiem sądu odwoławczego, który korzystając z insty-

tucji przewidzianej w tym przepisie, wykracza poza granice skargi 

apelacyjnej, jest jednoczesne wskazanie normy prawnej naruszonej 

przez sąd meriti, a także przedstawienie argumentacji uzasadniają-

cej przekonanie, że naruszenie tej konkretnej normy doprowadziło 

do stanu rażącej niesprawiedliwości orzeczenia spowodowanej tym 

uchybieniem. 

 

III KK 222/16 – wyrok z dnia 2 lutego 2017 r. 

Sprawca przestępstwa rozboju, określonego w art. 280 § 1 k.k., 

musi działać w celu przywłaszczenia rzeczy ruchomej i chcąc ten 

cel osiągnąć, stosować określone w tym przepisie środki zmierza-

jące do zaboru tej rzeczy. Zamiar zaboru musi zatem wystąpić u 

sprawcy najpóźniej w chwili stosowania wspomnianych sposobów 

oddziaływania na osobę pokrzywdzonego. 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 4/17 – z dnia 23 maja 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Artykuł 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrze-

niu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 66 ze zm.) ma zastosowanie do przychodu osiągniętego z 

tytułu umowy o pracę zawartej na podstawie Artykułu V 5.1 umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczel-

nego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej 

ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) 

NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej 13 

kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. z 2005 r. Nr 227, poz. 194). 

 

III UZP 2/17 – z dnia 25 maja 2017 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Umowne, także dorozumiane ustalenie i dostarczanie po roz-

wodzie środków utrzymania na rzecz małżonka rozwiedzionego 

uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie może być 

uznane za prawo do alimentów w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze 

zm.). 

 


