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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 111/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy jest dopuszczalne zażalenie od postanowienia sądu reje-
strowego w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla likwidatora w 
spółce jawnej ustanowionego przez ten sąd?” 

 
III CZP 112/08 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roszczenie przeciwko członkom zarządu spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością przewidziane w art. 299 § 1 k.s.h. ma 
charakter odszkodowawczy, czy gwarancyjny?” 

 
III CZP 113/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia za-
rządcy nieruchomości ustanowionemu w ramach zabezpieczenia 
roszczenia w sprawie o zniesienie współwłasności przysługuje za-
żalenie? 

2. Czy na postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania z za-
rządu takiegoż zarządcy przysługuje zażalenie?” 
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III CZP 114/08 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kielcach przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest legitymowany 
czynnie do zgłaszania w postępowaniu upadłościowym wierzytel-
ności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych?” 

 
III CZP 115/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy spółdzielni mieszkaniowej, która powstała w wyniku po-
działu spółdzielni i tym samym nie jest tą, która wybudowała przed 
podziałem budynek na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji 
lokalizacyjnej przysługuje uprawnienie z art. 35 ust. 41 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. wprowa-
dzonego ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873) do nabycia własności tej nieru-
chomości przez zasiedzenie?” 

 
III CZP 116/08 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podjęta w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
ze zm.) decyzja właściwego organu ustalająca dodatkową opłatę 
roczną, obciążającą użytkownika wieczystego z powodu niedotrzy-
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mania terminów zagospodarowania nieruchomości, stanowi źródło 
cywilnoprawnej powinności świadczenia ze strony użytkownika 
wieczystego w ramach nawiązanego stosunku użytkowania wieczy-
stego nieruchomości?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 31/08 – z dnia 9 września 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
I. W razie naruszenia dobra osobistego kumulacja roszczeń 

przewidzianych w art. 448 k.c. jest dopuszczalna. 
II. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
 
III CZP 70/08 – z dnia 17 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
„Czy podlega odrzuceniu z powodu czasowej niedopuszczal-

ności drogi sądowej pozew o zasądzenie odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną przez wydanie przed dniem 1 września 2004 r. osta-
tecznej decyzji administracyjnej, której niezgodność z prawem zo-
stała stwierdzona po tym dniu, wniesiony do sądu powszechnego 
bez uprzedniego uzyskania, zgodnie z treścią art. 160 § 4 k.p.a., de-
cyzji administracyjnej w przedmiocie odszkodowania?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 77/08 – z dnia 17 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Jeżeli zobowiązanie dłużnika pozostającego w ustroju usta-

wowej wspólności majątkowej małżeńskiej powstało przed wej-
ściem w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1691), do postępowania o nadanie klauzuli wykonalno-
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ści przeciwko małżonkowi dłużnika stosuje się przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego w brzmieniu sprzed tej nowelizacji. 

 
III CZP 78/08 – z dnia 17 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego nie może polegać 

na sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.  
 
III CZP 79/08 – z dnia 17 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
W procesie o nakazanie opublikowania sprostowania lub od-

powiedzi (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo 
prasowe, Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) biernie legitymowany jest każ-
doczesny redaktor naczelny dziennika lub czasopisma. Sąd jest 
uprawniony do ingerencji w treść sprostowania lub odpowiedzi w 
takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w odniesieniu do żą-
dań powoda. 

 
III CZP 82/08 – z dnia 17 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
Do roszczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-

wotnej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów 
zwiększonego wynagrodzenia pracowników, należnego na podsta-
wie art. 4 a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym sys-
temie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przed-
siębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 
2 ze zm.) stosuje się 3-letni termin przedawnienia przewidziany w 
art. 118 k.c. do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Wymagalność takich roszczeń wyznaczają zasady 
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rozliczeń przyjęte w umowie o udzielanie świadczeń medycznych 
obowiązującej w okresie, za który pracownikom przysługiwało 
zwiększone wynagrodzenie. 

 
III CZP 84/08 – z dnia 17 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku: 
„Czy zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia 

przez stronę od umowy, z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania pieniężnego przez jej kontrahenta, jest 
ważne w świetle art. 483 § 1 k.c.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CSK 482/07 – wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r. 
Umowa o świadczenie za wynagrodzeniem usług trenerskich 

na terenie Polski zawarta z cudzoziemcem nie posiadającym wizy 
określonej w art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem-
cach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 ze zm.), nie jest 
nieważna. 

 
I CSK 543/07 – wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r. 
Wykazanie przez dziennikarza, że źródłem ujawnionych faktów 

i ocen był urzędujący Minister Sprawiedliwości, którego informacje 
dziennikarz sprawdził w innych dostępnych sobie źródłach i opubli-
kował wraz z wypowiedzią sędziego w tym przedmiocie uchyla bez-
prawność publikacji prasowej naruszającej dobra osobiste sędzie-
go. 

 
III CZP 26/08 – postanowienie z dnia 9 maja 2008 r. 
Zasada tzw. integralności postanowienia o podziale majątku 

wspólnego nie obejmuje orzeczenia w przedmiocie roszczenia z ty-
tułu niezgodnego z prawem zbycia przez małżonka w czasie trwania 
wspólności ustawowej przedmiotu wchodzącego w skład majątku 
wspólnego. 

 
I CSK 488/07 – wyrok z dnia 15 maja 2008 r. 
Indos po upływie terminu ustanowionego do dokonania prote-
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stu z powodu niezapłacenia ma skutki przelewu, choćby posiadacz 
weksla został zwolniony od sporządzenia protestu. 

 
I CSK 526/07 – wyrok z dnia 15 maja 2008 r. 
Powództwo o wydanie lokalu mieszkalnego przeciwko Skar-

bowi Państwa – jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych, oparte na twierdzeniu o bezprawnym pozo-
stawaniu tego lokalu w dyspozycji tej jednostki, podlega rozpozna-
niu przez sąd powszechny a art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) 
nie wyłącza w tym zakresie drogi sądowej. 

 
I CSK 548/07 – wyrok z dnia 15 maja 2008 r. 
Do umów zastrzegających możliwość żądania przez korzysta-

jącego przeniesienia na niego własności oddanej mu do używania 
rzeczy za określoną, dodatkową opłatą, należy stosować, jeżeli 
opłata ta wraz z uzgodnionymi ratami odpowiada cenie nabycia rze-
czy, przepisy kodeksu cywilnego o umowie leasingu. 

 
V CSK 33/08 – wyrok z dnia 11 czerwca 2008 r. 
W razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 5 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 116 ze zm.) osobie upraw-
nionej przysługuje wyłącznie powództwo o stwierdzenie nieważno-
ści uchwały zarządu spółdzielni. 

 
III CSK 8/08 – wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. 
Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o zmianie sta-

tutu, przewidująca zastrzeżenie, że w razie odmowy wyrażenia zgo-
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dy przez spółkę na zbycie akcji imiennych, wskazany nabywca akcji 
nabędzie je za „cenę równą księgowej wartości akcji na koniec 
ostatniego roku obrachunkowego” bez względu na to, czy jest to 
cena równa cenie rynkowej akcji, czy niższa (art. 337 § 4 k.s.h.), 
może być uznana za sprzeczną z dobrymi obyczajami i mającą na 
celu pokrzywdzenie akcjonariusza zainteresowanego zbyciem akcji 
(art. 422 § 1 k.s.h.). 

 
III CSK 16/08 – wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. 
Uprawnienie do przeprowadzenia badań prenatalnych wynika 

z prawa kobiety w ciąży do informacji o stanie płodu, jego ewentu-
alnych schorzeniach i wadach oraz możliwościach ich leczenia w 
okresie płodowym (art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze 
zm.). 

 
III CSK 23/08 – wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. 
Przewidziany w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 ze zm.) delikt pobierania innych niż marża handlowa 
opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży może przybrać postać, za-
wieranych obok umowy sprzedaży tego towaru do dużej sieci han-
dlowej, tzw. porozumień marketingowopromocyjnych. 

 
II CSK 49/08 – wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r. 
Prawomocny wyrok uchylający uchwałę, o jakiej mowa w art. 

17 § 1 k.s.h., lub stwierdzający jej nieważność nie wywiera skutków 
wobec osób trzecich działających w dobrej wierze (art. 427 § 2 i 4 
k.s.h.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 25/08 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w War-

szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy postanowienie sądu rejonowego – wydziału grodzkiego 
wydane na podstawie art. 38 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 126 § 1 k.p.k. w 
przedmiocie odmowy przywrócenia terminu obwinionemu do wnie-
sienia sprzeciwu od wyroku nakazowego stanowi postanowienie 
zamykające drogę do wydania wyroku w rozumieniu art. 14 § 1 pkt 1 
k.p.s.w.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 16/08 – z dnia 23 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Wejherowie: 
„1) Czy mieszkaniec gminy – jako członek społeczności jed-

nostki samorządu gminnego – może być uznany za osobę pokrzyw-
dzoną (w rozumieniu przepisu art. 49 § 1 k.p.k.) przestępstwem z 
art. 231 § 1 k.k., czy w tej sytuacji czynności procesowe w imieniu 
gminy mogą być dokonywane jedynie przez burmistrza lub radę 
miasta (gminy) jako organ uprawniony do działania w jej imieniu (w 
rozumieniu przepisu art. 51 § 1 k.p.k.)? 

2) Czy radny, bądź grupa radnych rady miasta (gminy) po-
krzywdzonego miasta (gminy) może samodzielnie dokonywać 
czynności procesowych w sprawie o przestępstwo z art. 231 § 1 
k.k., w przypadku, gdy radny (radni) wchodzi (wchodzą) w skład 
komisji rewizyjnej rady miasta (gminy), a osobą potencjalnie podej-
rzaną o przedmiotowe przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. jest burmistrz 
miasta?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 18/08 – z dnia 23 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie: 
„Czy osoba powołana w postępowaniu sądowym do wydania 

opinii jako biegły może z uwagi na treść sporządzonej opinii być 
podmiotem odpowiedzialności karnej z przepisu art. 271 § 1 k.k., 
czy też wyłącznie z przepisu art. 233 § 4 k.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 19/08 – z dnia 23 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 

Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocni-
ka na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia, w każdej fazie jej 
prowadzenia, powoduje umorzenie postępowania na podstawie art. 
496 § 3 i § 1 k.p.k., przy czym, jeżeli niestawiennictwo takie ma 
miejsce po rozpoczęciu przewodu sądowego na pierwszej rozpra-
wie głównej, warunkiem umorzenia jest wyrażenie zgody przez 
oskarżonego – art. 496 § 2 k.p.k. 

 
I KZP 21/08 – z dnia 23 września 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie: 
„Czy wniesienie apelacji na korzyść oskarżonego, przez 

oskarżyciela posiłkowego – podmiot określony w art. 49 § 3 k.p.k., 
tj. zakład ubezpieczeń, w ramach przysługującego mu gravamen, 
jest niedopuszczalne z mocy ustawy w rozumieniu art. 429 § 1 
k.p.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 11/08 – postanowienie z dnia 17 marca 2008 r. 
Sprawca wymuszający zwrot świadczenia (art. 191 § 2 k.k.) 

działa ze świadomością, że na podstawie obowiązującego prawa 
przysługuje mu wierzytelność. Wierzytelność, o której mowa w tym 
przepisie nie może dotyczyć działalności przestępczej. 

 
II KZ 7/08 – postanowienie z dnia 28 marca 2008 r. 
Dla oceny, czy akta postępowania lustracyjnego, przeprowa-

dzonego na podstawie przepisów ustawy lustracyjnej z 1997 r., pod-
legają procedurze określonej w art. 63b ustawy lustracyjnej z 2006 
r., nie ma znaczenia okoliczność, czy osobie lustrowanej przysługu-
je jeszcze możliwość złożenia wniosku o wznowienie tego postę-
powania, lecz to, czy orzeczenie prawomocnie kończące to postę-
powanie zapadło przed wejściem w życie przytaczanego unormo-
wania. 

 
III KK 234/07 – postanowienie z dnia 7 maja 2008 r. 
Gwarantowana w art. 14 Konstytucji RP wolność prasy i in-

nych środków społecznego przekazu obejmuje także środki maso-
wego komunikowania, o jakich mowa w art. 216 § 2 i 212 § 2 k.k. In-
ternet jest środkiem masowego komunikowania, o jakim mowa w 
art. 212 § 2 i 216 § 2 k.k., za pomocą którego sprawca może dopu-
ścić się zarówno zniesławienia, jak i znieważenia. 
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KSP 2/08 – postanowienie z dnia 10 czerwca 2008 r. 
Wyrażony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1843) w słowach „w toku postępowania” termin do wniesienia 
skargi jest zachowany, jeżeli skarga została złożona na tym etapie 
postępowania karnego, którego dotyczy. 

 
V KK 1/08 – postanowienie z dnia 25 czerwca 2008 r. 
Artykuł 115 § 2 k.k., który zawiera zamknięty katalog kryteriów 

oceny stopnia szkodliwości społecznej czynu, nie pozostawia wąt-
pliwości, że dominujące znaczenie mają okoliczności z zakresu 
strony przedmiotowej, do której dołączono tylko dwie przesłanki 
strony podmiotowej (postać zamiaru i motywację sprawcy), pomi-
nięto natomiast okoliczności związane z samym podmiotem czynu, 
tj. sprawcą, takie jak: wiek, opinia, właściwości i warunki osobiste, 
które wpływają na wymiar kary (art. 53 § 2 k.k.). 

 
IV KK 38/08 – wyrok z dnia 25 czerwca 2008 r. 
Reguła ne peius wyrażona w art. 454 § 2 k.p.k. dotyczy 

wszystkich ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżo-
nego wyroku, a więc zarówno odnoszących się do przedmiotowej 
strony czynu, jego strony podmiotowej (umyślność, nieumyślność, 
rodzaj zamiaru, motywy czynu), innych okolicznościach wpływają-
cych na stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu oraz 
ustaleń dotyczących samego oskarżonego, jego właściwości i wa-
runków osobistych, o których mowa w art. 53 § 2 k.k., a także jego 
zachowania przed popełnieniem przestępstwa i po jego popełnie-
niu. 
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IV KK 39/08 – wyrok z dnia 25 czerwca 2008 r. 
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną bezpo-

średniego wykonawcy czynu nie stanowią przeszkody do przyjęcia 
takiej odpowiedzialności po stronie sprawcy kierowniczego i 
sprawcy polecającego. 

 
IV KK 40/08 – wyrok z dnia 25 czerwca 2008 r. 
W wypadku zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet 

kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonania, uznaje się ją za odbytą w rozmiarze podlegają-
cym zaliczeniu tylko wówczas, gdy nastąpiło prawomocne zarzą-
dzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. 

 
IV KK 42/08 – wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r. 
Przestępstwo określone w art. 300 § 2 k.k. ma charakter skut-

kowy, a więc do wypełnienia wszystkich znamion tego przestępstwa 
konieczne jest udaremnienie bądź uszczuplenie egzekucji. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

III SZP 2/08 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy pełnomocnikiem procesowym Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w sprawie o uznanie postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone może być pracownik Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
III UZP 1/08 – z dnia 11 września 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu żołnierza z za-

wodowej służby wojskowej nie powoduje obowiązku zwrotu emery-
tury wypłaconej po zwolnieniu ze służby (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.; obecnie 
tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66). 

 
I UZP 5/08 – z dnia 12 września 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Łodzi 

Jeżeli przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu nie 
przekraczały 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pra-
cownikiem, którą stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność 
do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) 
uwzględnia się przychód z tego okresu nieprzerwanego ubezpie-
czenia chorobowego w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WA 13/08 – wyrok z dnia 24 kwietnia 2008 r. 
Przepis art. 18 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o 

zmianie ustawy − Kodeks postępowania cywilnego, ustawy − Ko-

deks postępowania karnego oraz zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 112, poz. 766), ma zastosowanie również do sytuacji, w 
których zawieszenie postępowania albo odroczenie rozprawy miało 
miejsce przed dniem wejścia ustawy w życie, zaś brak woli konty-
nuowania rozprawy (po odroczeniu albo po podjęciu zawieszonego 
postępowania) został wyrażony przez sąd w składzie dotychczaso-
wym (ławniczym) po wejściu ustawy w życie. 

 
WK 11/08 – wyrok z dnia 14 maja 2008 r. 
Przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia 

przestępstwa przeciwko mieniu lub jej równowartości nie może być 
orzeczony, jeżeli zachodzi wypadek, w którym podlega ona zwroto-
wi w całości pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi (art. 45 § 1 
k.k.). 
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