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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

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

III CZP 77/12 

"Czy po uchyleniu ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) art. 443 k.p.c. dopuszczalne jest 
wydanie w sprawie o rozwód na wniosek jednego z małżonków po-
stanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie 
potrzeb rodziny obejmującego także koszty utrzymania pełnoletnich 
dzieci?" 

 

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

III CZP 78/12 

"Czy wierzytelność nabyta w drodze przelewu przez dłużnika 
upadłego, wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwida-
cję jego majątku, w terminie i przy spełnieniu warunku o jakim mo-
wa w art. 94 ust. 1 in fine ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 
z dnia 28 lutego 2003 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1361 z późn. zm.), jest taką, którą dłużnik ten może skutecznie po-
trącić z wierzytelnością przysługującą wzajemnie upadłemu, a jeśli 
tak to czy jego oświadczenie złożone przed ogłoszeniem upadłości 
wywoła skutek o jakim mowa w § 2 art. 498 k.c.?" 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 79/12 

"Czy wierzyciel, który uzyskał ochronę w trybie art. 532 k.c. 
uczestniczy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieru-
chomości przed wszystkimi wierzycielami osoby trzeciej i czy w ta-
kim przypadku konieczne jest zachowanie przez niego terminu wy-
nikającego z art. 1036 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 20 lutego 2011 r.)?" 

 

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

III CZP 80/12 

"1. Czy okoliczność, że osoba powołana do pełnienia funkcji 
syndyka masy upadłości w okresie wskazanym w przepisie art. 25 
ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, 
poz. 850 ze zm.), w dacie powołania nie miała licencji, skutkuje 
uznaniem, że w sytuacji upływu terminu określonego w tym przepi-
sie i nieuzyskania licencji, osoba taka utraciła legitymację do dal-
szego pełnienia funkcji syndyka i nie może jej sprawować do czasu 
zakończenia postępowania upadłościowego w sprawie, a przepis 
art. 2 ust. 2 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o li-
cencji syndyka (Dz. U. Nr 239, poz. 1590) nie ma zastosowania do 
takich osób? 

2. Czy syndyk, który został powołany do pełnienia funkcji w 
okresie wskazanym w przepisie art. 25 ustawy o licencji syndyka, 
niemający nadal licencji syndyka po upływie tego terminu, mimo 
nieodwołania go przez sąd upadłościowy z powierzonej mu funkcji 
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ma prawo dalszego sprawowania zarządu masą upadłości i czy – w 
przypadku pozytywnej odpowiedzi – w ramach tego zarządu mieści 
się uprawnienie do występowania w imieniu i na rzecz masy upa-
dłości w postępowaniach sądowych i administracyjnych?" 

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-
szego: 

III CZP 81/12 

"Czy w sprawach o wpis prawa użytkowania wieczystego 
gruntu wraz z prawem własności zabudowań posadowionych na 
tym gruncie pobierana jest jedna opłata stała (art. 42 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
tekst jedn.: Dz. U. Nr 90, poz. 594 z późń. zm.), czy też należy pobrać 
opłatę od żądania wpisu każdego z tych praw oddzielnie (art. 42 ust. 
1 w zw. z art. 45 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych)?" 

 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 82/12 

"Czy w przypadku, gdy wyodrębniony lokal stanowi przedmiot 
współwłasności kilku osób każdemu ze współwłaścicieli lokalu 
przysługuje odrębny samodzielny udział we współwłasności nieru-
chomości wspólnej, czy też udział w nieruchomości wspólnej zwią-
zany z własnością danego lokalu przysługuje wszystkim współwła-
ścicielom łącznie?" 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 45/12

Po wejściu w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie 
ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075) nie jest możliwe dokonanie wpisu w 
księdze wieczystej hipoteki umownej zwykłej na podstawie oświad-
czenia o jej ustanowieniu sporządzonego przed dniem 20 lutego 
2011 r., jeżeli wniosek o wpis został złożony po tej dacie. 

 – z dnia 27 września 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

 
III CZP 47/12

"Czy przepis art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. sta-
nowi podstawę do zasądzenia od wierzyciela na rzecz dłużnika 
kosztów egzekucji, w przypadku umorzenia przez komornika postę-
powania egzekucyjnego, na skutek uchylenia orzeczenia o nadaniu 
klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu?" 

 – z dnia 27 września 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 48/12

Członek komisji dyscyplinarnej wyższej uczelni może ponosić 
odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. za szkodę wyrządzoną 
przez naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym. 

 – z dnia 27 września 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
II CSK 463/11
Przewidziane w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o 

zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Reje-
strze Sądowym (Dz. U. Nr 53, poz. 434) wyłączenie możliwości orze-
kania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli przed 
dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej upłynął termin do 
wszczęcia postępowania, interpretować należy jako określenie 
momentu decydującego o tym, że wcześniej powstałe przesłanki 
orzeczenia tego zakazu nie mogą już być brane pod uwagę gdyby 
termin do orzekania otworzył się po wejściu w życie ustawy po-
wtórnie na skutek wystąpienia zdarzeń przewidzianych w art. 377 
p.u.n. 

 – postanowienie z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

 
II CSK 356/11
Spółka przejmująca (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) może wejść do 

toczącej się sprawy w miejsce spółki dzielonej bez zezwolenia stro-
ny przeciwnej. 

 – postanowienie z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 
III CSK 300/11
1. Warunkiem powstania zobowiązania z papieru wartościo-

wego w postaci obligacji imiennej jest wystawienie dokumentu ob-
ligacji oraz umowa między wystawcą a odbiorcą o wydanie tego 

 – wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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dokumentu. Zawarcie umowy dotyczącej wydania dokumentu nie 
jest równoznaczne z jego fizycznym wydaniem. 

2. Przedmiotem hipoteki zabezpieczającej wierzytelności obli-
gatariuszy, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 
ze zm.), może być użytkowanie wieczyste. 

3. Pominięcie w treści wpisu hipoteki, ustanowionej w celu za-
bezpieczenia wierzytelności obligatariuszy, daty emisji obligacji, 
daty ich wykupu oraz powołania się na uchwałę emitenta o emisji 
obligacji nie powoduje bezskuteczności wpisu. 

4. Żądanie zaspokojenia wierzytelności hipotecznej przez 
dłużnika rzeczowego może być – w wyjątkowych okolicznościach – 
uznane za nadużycie prawa (art. 5 k.c.). 

 
IV CSK 439/11
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa 

może podejmować inne działania, niż wymienione w art. 35 ustawy 
z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), jeżeli zmierza-
ją do celu jej działalności określonego w art. 34. 

 – wyrok z dnia 10 maja 2012 r. 

 

IV CSK 565/11
Przez wydanie wyroku w rozumieniu art. 618 § 2 zdanie trzecie 

k.p.c. należy rozumieć także wydanie nakazu zapłaty. 

 – wyrok z dnia 18 maja 2012 r. 

 

II CSK 546/11
Spłata przez spółkę na rzecz małżonki wspólnika i prezesa za-

rządu, w okresie wskazanym w art. 128 p.u.n., pożyczki zaciągniętej 

 – wyrok z dnia 24 maja 2012 r. 
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wcześniej jest czynnością prawną odpłatną w rozumieniu tego 
przepisu. 

 

II CSK 217/11
Do pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 

k.s.h. nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego o pełno-
mocnictwie. 

 – wyrok z dnia 15 czerwca 2012 r. 

 

II CSK 636/11
Naruszenie tzw. obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w 

art. 351 § 2 k.h. (obecnie art. 341 k.s.h.) może stanowić czyn niedo-
zwolony (art. 415 k.c.). 

 – wyrok z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 
I CSK 669/11
1. Właściciel nieruchomości może żądać odsetek za opóźnie-

nie w zapłacie wynagrodzenia przewidzianego w art. 225 w związku 
z art. 224 § 2 k.c. odrębnie za poszczególne okresy bezumownego 
korzystania z nieruchomości, jeżeli różne są terminy wymagalności 
tego wynagrodzenia. 

 – wyrok z dnia 4 lipca 2012 r. 

2. W sprawach o roszczenia przewidziane w art. 224 i 225 k.c. 
może mieć zastosowanie art. 322 k.p.c. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

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

I KZP 20/12 

"Czy – a jeżeli tak, to w jakim terminie – dopuszczalne jest 
cofnięcie (odwołanie) przez oskarżyciela prywatnego oświadczenia 
o odstąpieniu od oskarżenia złożonego przed rozpoczęciem prze-
wodu sądowego (art. 496 § 2 k.p.k.)?" 

 

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

I KZP 21/12 

„1. Czy do idealnego zbiegu przestępstwa z art. 8 k.k.s. stosu-
je się zasady wyłączania wielości ocen, a jeżeli tak to, 

2. czy art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) w 
odniesieniu do fikcyjnej faktury rodzi obowiązek podatkowy, czy też 
zawarte w tym przepisie zobowiązanie do zapłaty kwoty podatku 
wskazanej w wystawionej fakturze ma charakter swoistej sankcji 
administracyjnej, 

3. czy zmiana stanu prawnego związana z wejściem w życie 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT zwłaszcza 
art. 108 ust. 1 w miejsce ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 
późn. zm.), w tym art. 33 ust. 1, oddziaływuje w jakikolwiek sposób 
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na zakres odpowiedzialności karnej osób wystawiających fikcyjne 
faktury pod rządami ustawy obowiązującej poprzednio oraz czy ma-
ją tu zastosowanie przepisy intertemporalne określone w art. 2 § 2 
k.k.s. ewentualnie art. 4 k.k., 

4. jaki przepis obowiązującego prawa nakłada na wystawcę 
fikcyjnej faktury VAT obowiązek jej wystawienia w rozumieniu art. 
62 § 1 i 2 k.k.s.?” 

 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Są-
du Najwyższego: 

I KZP 22/12 

„Czy przepis art. 300 § 2 k.k. obejmuje swoją ochroną wyłącz-
nie wierzytelności wynikające z obrotu gospodarczego, czy też 
udziela ochrony również wierzytelnościom powstałym w obrocie 
gospodarczym, zabezpieczającym interes fiskalny Państwa, w 
szczególności daninom publicznym i podatkom?” 



11 

 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
II KK 193/11
Prawnokarną odpowiedzialność za skutek uzasadnia jedynie 

takie przyczynienie się, które w sposób istotny zwiększa ryzyko 
wystąpienia tego skutku. Dla przyjęcia karygodnego charakteru 
przyczynienia się do powstania skutku, konieczne jest ustalenie, że 
sprawca – niezależnie od innych warunków obiektywnego przypi-
sania skutku – zachowaniem swoim w sposób znaczący zwiększył 
ryzyko wystąpienia skutku stanowiącego znamię typu czynu zabro-
nionego, co najczęściej będzie można wnioskować z faktu istotne-
go naruszenia reguł ostrożnego postępowania z dobrem prawnym 
w danych warunkach. 

 – postanowienie z dnia 15 lutego 2012 r. 

 
III KK 253/11
Prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie na 

podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 1991 r. o uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. 
Nr 34, poz. 149 ze zm.), mają również osoby, co do których zapadły 
orzeczenia uniewinniające lub umarzające postępowanie z powo-
dów, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k., a które wcześniej 
nie wystąpiły ze stosownym wnioskiem w oparciu o przepisy Ko-
deksu postępowania karnego. 

 – wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. 
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III KO 97/11
Celem czynności sprawdzających, o których mowa w art. 546 

k.p.k. w zw. z art. 97 k.p.k., ma być w toku postępowania wznowie-
niowego wyłącznie skontrolowanie, czy zaoferowany przez stronę 
nowy dowód w rozumieniu art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k. można uznać za 
wiarygodny albo czy miało miejsce wprowadzenie sądu w błąd co 
do istnienia podstaw do uchylenia prawomocnego wyroku i tym 
samym nadużycie tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. W 
żadnym razie nie chodzi tu o poszerzanie postępowania dowodo-
wego do takich granic, aby można było mówić o prowadzeniu po-
stępowania dowodowego co do istoty sprawy, a więc w zakresie ty-
powym dla rozprawy głównej. 

 – postanowienie z dnia 23 lutego 2012 r. 

 
IV KK 278/11
Po odzyskaniu wolności przez osobę tymczasowo aresztowa-

ną nie można wykluczyć powstania szkody (w rozumieniu art. 552 § 
1 w zw. § 4 k.p.k.), będącej bezpośrednim następstwem utraty wol-
ności. Ustalenie bezpośredniości wymaga jednak każdorazowo od-
rębnych rozważań analizujących obiektywne możliwości wniosko-
dawcy po opuszczeniu zakładu karnego, w zakresie niwelowania 
związanych z tym zdarzeniem skutków, w czasie bezpośrednio po 
nim następującym. 

 – postanowienie z dnia 1 marca 2012 r. 

 
III KK 363/11
Straż Graniczna jest oskarżycielem uprawnionym do złożenia 

wniosku o ukaranie za wykroczenie określone w art. 145 k.w. 

 – wyrok z dnia 15 marca 2012 r. 
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IV KK 322/11
Artykuł 58 § 3 k.k. nie może być stosowany, gdy czyn zabro-

niony zagrożony jest karą pozbawienia wolności i alternatywnie ka-
rami nieizolacyjnymi. 

 – wyrok z dnia 22 marca 2012 r. 

 
II KK 211/11
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia co do tożsamości, 

obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, sta-
nowi wykroczenie określone w art. 65 § 1 k.w.; wykroczenie to doty-
czy sprawcy, który umyślnie za pomocą słowa lub pisma wprowa-
dza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy 
ustawy do legitymowania; można się go również dopuścić przez za-
tajenie prawdziwego stanu rzeczy. 

 – wyrok z dnia 28 marca 2012 r. 

 
II KK 313/11
Okoliczność, czy w konkretnej sytuacji zachodzi „wypadek 

niecierpiący zwłoki” (art. 308 § 1 k.p.k.) jest sprawą ocenną, przy 
czym ocena, czy taki wypadek zachodzi, należy do organu prowa-
dzącego postępowanie przygotowawcze, który musi brać pod uwa-
gę m. in. możliwość wcześniejszego kontaktowania się osoby, która 
będzie przesłuchana, ze świadkami lub innymi osobami uczestni-
czącymi w popełnieniu przestępstwa, co może grozić porozumie-
niem się tych osób i utrudnieniem w ten sposób dotarcia do praw-
dy. 

 – postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

 
III KK 311/11
1. Poruszanie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sa-

mochodem zarejestrowanym w innym kraju i spełniającym obowią-

 – postanowienie z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
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zujące w nim wymagania techniczne nie zwalnia kierowcy od za-
chowania standardów określonych przepisami ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908 ze zm.). 

2. Pojazd zarejestrowany za granicą, a znajdujący się na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej powinien odpowiadać warunkom 
technicznym określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporzą-
dzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 
40 i 41). 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
WZP 1/12
Jeżeli sąd właściwy do rozpoznania sprawy, działający jako 

sąd odwoławczy, uchylił zarządzenie prokuratora o odmowie przy-
jęcia zażalenia (art. 465 § 2 k.p.k. w zw. z art. 466 § 1 k.p.k.) na po-
stanowienie o umorzeniu śledztwa (art. 306 § 1 k.p.k.) w wyniku 
odmiennego niż prokurator uznania, że zażalenie wniosła osoba 
uprawniona, to kwestia ta – jako prawomocnie rozstrzygnięta – nie 
podlega już ponownemu badaniu przez sąd, któremu następnie owo 
zażalenie przekazano do rozpoznania w drodze delegacji (art. 37 
k.p.k.). 

 – postanowienie z dnia 5 czerwca 2012 r. 
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