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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 76/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c. podlega kompen-

sacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-

daczy pojazdów mechanicznych poniesiony przez poszkodowane-

go koszt wynajmu pojazdu zastępczego za okres przypadający od 

dnia następnego po dniu wypłaty odszkodowania przez ubezpie-

czyciela i do dnia nabycia innego pojazdu mechanicznego w miej-

sce uszkodzonego, gdy wymienione odszkodowanie ustalone zo-

stało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością po-

jazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a 

wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, gdyż naprawa pojazdu 

okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)?” 

 

III CZP 77/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych 

niezłożenia pod wpływem błędu oświadczenia w przedmiocie przy-
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jęcia bądź odrzucenia spadku niezbędne jest złożenie stosownego 

oświadczenia (o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza 

czy odrzuceniu spadku) w formie wymaganej przez art. 1018 § 3 

k.c., czy wystarczające jest złożenie w terminie przewidzianym w 

art. 1019 § 1 k.c. w zw. z art. 88 § 2 k.c. oświadczenia w formie pi-

semnej przed sądem we wniosku o zatwierdzenie uchylenia się od 

skutków prawnych niezłożenia oświadczenia; jeśli nie, czy możliwe 

jest późniejsze złożenie w toku postępowania przedmiotowego 

oświadczenia we właściwej formie?” 

 

III CZP 78/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy rozprawa ulega odroczeniu z powodu nieobecności stro-

ny wywołanej jej chorobą (art. 214 § 1 k.p.c.), gdy strona pomimo 

długotrwałej choroby uniemożliwiającej jej osobisty udział w roz-

prawie i zwróceniu jej uwagi przez przewodniczącego na celowość 

ustanowienia pełnomocnika (art. 212 § 2 k.p.c.), nie ustanowiła peł-

nomocnika?” 

 

III CZP 79/13 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej sku-

tek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie 

obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na 

wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej 
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wskazanych w art. 1047 k.c. bądź jest sprzeczna z przepisem art. 

941 k.c., 

a w przypadku odpowiedzi negatywnej 

czy taka umowa jest również dopuszczalna w świetle powyż-

szych norm prawnych, jeśli jej przedmiot wyczerpuje cały lub pra-

wie cały majątek darczyńcy?” 

 

III CZP 80/13 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Który z organów sądu powszechnego, prezes sądu czy dy-

rektor sądu, jest w postępowaniu związanym z egzekucją należno-

ści sądowych organem właściwym do reprezentacji sądu jako jed-

nostki organizacyjnej Skarbu Państwa?” 

 

III CZP 81/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest zrzeczenie się użytkowania wieczyste-

go gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, nie objętego 

przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przez osobę prawną 

nie będącą państwową ani samorządową osobą prawną?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 26/13 – z dnia 4 września 2013 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia 

upadłości, obejmującej likwidację majątku upadłego, przez jego 

dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu w okresie 

roku przed dniem ogłoszenia upadłości wiedząc o istnieniu pod-

stawy do ogłoszenia upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytel-

ności. 

 

III CZP 35/13 – z dnia 11 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Przesłanką roszczenia właściciela nieruchomości o nabycie 

niewywłaszczonej na cele budowy dróg części tej nieruchomości 

(art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych za-

sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajo-

wych – Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) jest niemożność prawidłowego 

jej wykorzystania na dotychczasowe cele będąca następstwem od-

łączenia od niej części wywłaszczonej. 

 

III CZP 39/13 – z dnia 11 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Akcjonariusz tworzący oddzielną grupę w celu wyboru jedne-

go członka rady nadzorczej nie uczestniczy w wyborze członków 
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rady co do mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania od-

dzielnymi grupami (art. 385 § 5 i 6 k.s.h.). 

 

III CZP 41/13 – z dnia 11 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

„Czy pojęcie «cena skupu» zawarte w § 4 ust. 7 rozporządze-

nia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie spo-

sobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodo-

wań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, 

poz. 272) odnosi się do wartości średnich, czy też możliwe jest 

określenie ceny skupu na podstawie jednostkowej umowy kontrak-

tacji, której stroną jest poszkodowany rolnik?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 47/13 – z dnia 11 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony 

jej wierzycieli na podstawie art. 527 i nast. k.c. 

 

III CZP 51/13 – z dnia 11 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie: 

„Czy Skarb Państwa wpisany jako właściciel do działu II księgi 

wieczystej na podstawie decyzji administracyjnej, której nieważ-

ność stwierdzono w postępowaniu administracyjnym może wystą-

pić o stwierdzenie nabycia własności tej nieruchomości przez za-

siedzenie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 52/13 – z dnia 11 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 

Niedołączenie do wniosku prokuratora o zastosowanie obo-

wiązku leczenia odwykowego (art. 26 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-

wi – jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) opinii biegłego al-

bo wzmianki biegłego o okolicznościach uniemożliwiających jej 

wydanie (§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 

2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

(Dz. U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.) stanowi brak formalny podlegający 

uzupełnieniu na podstawie art. 130 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i 

art. 26 ust. 3 tej ustawy pod rygorem jego zwrotu. 

 

III CZP 13/13 – z dnia 18 września 2013 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą 

uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter kon-

stytutywny. 

2. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady 

nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze po-

wództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CSK 198/12 – wyrok z dnia 5 kwietnia 2013 r. 

Wolność działalności gospodarczej nie stanowi dobra osobi-

stego osoby prawnej (art. 23 k.c.) i nie podlega ochronie na pod-

stawie art. 24 k.c. w zw. z art. 43 k.c. 

 

III CSK 228/12 – wyrok z dnia 5 kwietnia 2013 r. 

Podstawę unieważnienia małżeństwa (art. 12 k.r.o.) mogą sta-

nowić niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli wywołują taki 

sam skutek, jak choroba psychiczna. 

 

V CZ 151/12 – postanowienie z dnia 16 maja 2013 r. 

Przewidziane w art. 124 § 2 i § 4 k.p.c. terminy do wniesienia 

zażalenia nie mają zastosowania do strony, której w postępowaniu 

przed Sądem Najwyższym nie obowiązuje zastępstwo przez adwo-

katów lub radców prawnych (art. 871 § 2 k.p.c.). 

 

I CSK 499/12 – wyrok z dnia 17 maja 2013 r. 

Przedsiębiorca, który dokonał czynu nieuczciwej konkurencji, 

może być zobowiązany przez sąd – na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji (tekst jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503) – do opubli-

kowania w prasie na własny koszt treści wyroku uwzględniającego 

skierowane przeciwko niemu roszczenie o zaniechanie dokonywa-

nia czynów nieuczciwej konkurencji. 
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I CSK 540/12 – wyrok z dnia 17 maja 2013 r. 

W sprawie o ochronę dóbr osobistych sąd ocenia, czy okre-

ślona w żądaniu powoda treść, forma i liczba oświadczeń pozwane-

go oraz miejsce i sposób ich publikacji jest odpowiednia do zakre-

su i sposobu naruszenia dóbr osobistych. 

 

III CSK 319/12 – wyrok z dnia 22 maja 2013 r. 

Jeżeli spadkodawca pozostawił kilka testamentów, termin 

przedawnienia przewidziany w art. 1007 § 1 k.c. biegnie od ogłosze-

nia tego testamentu, z którego uprawniony wywodzi roszczenie o 

zachowek. 

 

I CZ 47/13 – postanowienie z dnia 23 maja 2013 r. 

W sprawie o wydanie przez sąd rejestrowy postanowienia o 

zawieszeniu w czynnościach władz polskiego związku sportowego 

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) skarga kasacyjna nie przy-

sługuje. 

 

II CSK 250/12 – wyrok z dnia 23 maja 2013 r. 

1. Postanowienie sądu drugiej instancji, zmieniające postano-

wienie sądu pierwszej instancji i oddalające zarzut braku jurysdyk-

cji krajowej, nie wiąże Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skar-

gi kasacyjnej od wydanego w tej sprawie wyroku; 

2. Podniesienie przez pozwanego, który w układzie zbiorowym 

pracy zgodził się, aby w sporach o roszczenia związane ze służbą 

na statku morskim jurysdykcję miały sądy miejsca zamieszkania 
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pracowników objętych układem, sprzecznego z tą klauzulą zarzutu 

braku jurysdykcji może być uznane za nadużycie praw proceso-

wych, powodujące bezskuteczność tego zarzutu; 

3. Art. 8 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. – Kodeks morski 

(jedn. tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.), który ma zasto-

sowanie do stosunków prawnych powstałych przed wejściem 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, 

poz. 1545 ze zm.; jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 758), był przepi-

sem szczególnym w stosunku do art. 31 § 1 ustawy z dnia 12 listo-

pada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 

290 ze zm.); 

4. Wody portów zalicza się do morskich wód wewnętrznych, 

które wchodzą w skład morskiego terytorium państwa (art. 2, art. 8, 

art. 11, art. 86 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 

sporządzonej w Montego Bay (Jamajka) w dniu 10 grudnia 1982 r., 

Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543); 

5. W celu stwierdzenia treści obcego prawa dopuszczalne jest 

korzystanie z dzienników ustaw państw obcych, innych tego typu 

zbiorów tekstów prawnych, publikacji naukowych oraz zagranicz-

nych stron internetowych, na których publikowane są teksty ustaw 

(art. 1143 k.p.c.). 

 

IV CSK 655/12 – wyrok z dnia 23 maja 2013 r. 

Właściciel nieruchomości nie może potrącić wierzytelności 

przysługującej dłużnikowi osobistemu przeciwko wierzycielowi hi-

potecznemu z wierzytelnością zabezpieczoną hipoteką (art. 73 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – 

jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). 
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V CZ 21/13 – postanowienie z dnia 13 czerwca 2013 r. 

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia 

złożony w dniu ogłoszenia sentencji orzeczenia, ale przed jej ogło-

szeniem jest nieskuteczny. 

 

V CZ 115/12 – postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. 

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu 

windykacyjnego uczestnik może mieć interes prawny w zaskarżeniu 

orzeczenia co do istoty sprawy także w razie uwzględnienia żądania 

w całości. 

 

IV CSK 681/12 – postanowienie z dnia 20 czerwca 2013 r. 

Sprzedaż nieruchomości upadłego dokonana w postępowaniu 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu przed wydaniem 

postanowienia na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 

r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) nie ma skutków sprzedaży egzekucyjnej 

w rozumieniu art. 313 ust. 1 ustawy. 

 

I CNP 55/12 – postanowienie z dnia 10 lipca 2013 r. 

Skarga Skarbu Państwa o stwierdzenie niezgodności z pra-

wem prawomocnego orzeczenia jest niedopuszczalna. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 15/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-

szego: 

„Czy dopuszczalne jest pociągnięcie do odpowiedzialności 

karnoskarbowej za występek z art. 107 § 1 k.k.s. osób, które prowa-

dzą grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny wbrew za-

kazom zawartym w art. 6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych w sytuacji, gdy projekt tych 

przepisów nie został przedstawiony przez Państwo Polskie w Komi-

sji Europejskiej w ramach procedury notyfikacyjnej?” 

 

I KZP 16/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do łącznego okresu odroczenia, o którym mowa w art. 

151 § 3 k.k.w., stwarzającego dla skazanego możliwość ubiegania 

się o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolno-

ści, zalicza się okres pomiędzy datą zakończenia wcześniej udzie-

lonego odroczenia a datą graniczną roku od dnia wydania pierw-

szego postanowienia o odroczeniu, jeśli wniosek o kolejne odro-

czenie został złożony przed upływem terminu oznaczonego w po-

stanowieniu o odroczeniu, a sąd nie wydał postanowienia o odro-

czeniu wykonania kary przed upływem roku od dnia wydania pierw-
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szego postanowienia o odroczeniu, 

czy niewydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie wnio-

sku skazanego o dalsze odroczenie wykonania kary, przed upływem 

granicznej daty limitującej możliwość odroczenia na czas nieprze-

kraczający roku, uprawnia sąd rozpoznający wniosek o warunkowe, 

na podstawie art. 152 k.k.w., zawieszenie wykonania kary, do mery-

torycznej – z punktu widzenia wystąpienia przesłanek z art. 69 k.k. – 

oceny okresu odroczenia stwierdzonego postanowieniami sądu 

łącznie z faktycznym czasem niewykonywania wobec skazanego 

kary z powodu trwającego postępowania w przedmiocie odroczenia 

wykonania kary a niezakończonego wydaniem postanowienia o od-

roczeniu z powodu upływu roku, zainicjowanego wnioskiem złożo-

nym przed upływem okresu odroczenia wcześniej udzielonego, tj. 

okresem między datą tego wcześniej udzielonego odroczenia a datą 

graniczną roku liczoną od daty wydania pierwszego postanowienia 

o odroczeniu pozbawienia wolności?” 

 

I KZP 17/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Suwałkach przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zainstalowanie w pojeździe osoby będącej przedmiotem 

zlecenia detektywistycznego urządzenia GPS związanego z obser-

wacją osoby jest czynnością dopuszczalną w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 12, poz. 110), czy też jest czynnością operacyjno-

rozpoznawczą przewidzianą w art. 7 wyżej wymienionej ustawy za-

strzeżoną dla innych upoważnionych organów?” 
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I KZP 18/13 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sądem penitencjarnym właściwym do rozpoznania skargi 

na decyzje organów postępowania wykonawczego przewidzianej w 

art. 7 k.k.w. jest sąd aktualnego miejsca przebywania skazanego 

(art. 3 § 2 k.k.w.), czy też sąd miejsca wydania zaskarżonej decyzji?” 

 

I KZP 19/13 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy użyte w treści art. 299 § 1 k.k. sformułowanie «środki 

płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości 

dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieru-

chomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czy-

nu zabronionego», oznacza, że przedmioty i prawa, które zostały 

uzyskane za pomocą czynu zabronionego, a więc pochodzą bezpo-

średnio z tego czynu, nie mogą być przedmiotem wykonawczym 

przestępstwa «prania brudnych pieniędzy», a w konsekwencji rów-

nież, w zasadniczej większości przypadków, sprawca przestępstwa 

źródłowego nie może dopuścić się występku z art. 299 § 1 k.k.?” 

 

I KZP 20/13 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. zwrócić się do Sądu Najwyż-

szego z zagadnieniem prawnym wymagającym zasadniczej wykład-

ni ustawy, celem rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni art. 299 § 
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1 k.k. i wskazania kierunku interpretacji znamienia: «pochodzące z 

korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego», czy wy-

pełniają ją wartości majątkowe, w tym środki płatnicze, które zosta-

ły uzyskane za pomocą czynu zabronionego, a więc pochodzące 

bezpośrednio z czynu zabronionego, czy też jego desygnatem są 

tylko i wyłącznie te wartości, które zostały uzyskane przy pomocy 

korzyści pochodzących z przestępstwa?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 5/13 – z dnia 25 września 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Kontrolę instancyjną wyroku wydanego w trybie określonym w 

art. 343 k.p.k., poza modyfikacją wynikającą z art. 434 § 3 k.p.k., 

przeprowadza się na zasadach ogólnych. 

 

I KZP 7/13 – z dnia 25 września 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy samo tylko podjęcie – w ramach postępowania «in rem» 

prowadzonego w czasie obowiązywania kodeksu postępowania 

karnego z 1969 r., przed upływem terminu przedawnienia karalności 

przestępstwa określonego w art. 101 k.k. z 1997 r., przez uprawnio-

ny organ – czynności procesowych nakierowanych na ściganie da-

nej osoby z powodu określonego przestępstwa, przy braku wydania 

przez prokuratora w toku takiego postępowania postanowienia o 

przedstawieniu podejrzanemu zarzutu w trybie art. 269 § 1 k.p.k. z 

1969 r., jest wystarczające do przyjęcia, że nastąpiło wówczas 

«wszczęcie postępowania przeciwko osobie», w rozumieniu art. 102 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 

88, poz. 553?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 8/13 – z dnia 25 września 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Prokuratora Generalnego 

Powołanie przez sąd, a w postępowaniu przygotowawczym 

przez prokuratora – na podstawie art. 202 § 3 k.p.k. – biegłego leka-

rza seksuologa do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psy-

chicznego oskarżonego, w zakresie zaburzeń preferencji seksual-

nych, nie wymaga wniosku biegłych lekarzy psychiatrów, o którym 

mowa w art. 202 § 2 k.p.k. 

 

I KZP 9/13 – z dnia 25 września 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„1. Jak należy rozumieć wyrażenie «czynności usługowe» za-

warte w dyspozycji art. 115 § 13 pkt 4 k.k.? 

2. Czy usługowy charakter czynności zostaje wyłączony przez 

ustawowe nadanie uprawnień do podejmowania działań wkraczają-

cych w konstytucyjnie chronione wolności i prawa jednostki? 

3. Czy osoba uprawniona do kontroli biletów w rozumieniu art. 

33a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozo-

we (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1173), będąca pracownikiem 

samorządu terytorialnego, jest funkcjonariuszem publicznym w ro-

zumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 10/13 – z dnia 25 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach: 

„Czy użyte w treści art. 299 § 1 k.k. sformułowanie «środki 

płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości 

dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieru-
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chomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czy-

nu zabronionego», oznacza, że przedmioty i prawa, które zostały 

uzyskane za pomocą czynu zabronionego, a więc pochodzą bezpo-

średnio z tego czynu, nie mogą być przedmiotem wykonawczym 

przestępstwa «prania brudnych pieniędzy», a w konsekwencji rów-

nież, w zasadniczej większości przypadków, sprawca przestępstwa 

źródłowego nie może dopuścić się występku z art. 299 § 1 k.k.?” 

na podstawie art. 441 § 2 k.p.k. postanowiono przekazać roz-

strzygnięcie zagadnienia prawnego powiększonemu składowi Sądu 

Najwyższego. (vide I KZP 19/13) 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

III KK 360/12 – wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

1. Należyte usprawiedliwienie niestawiennictwa w rozumieniu 

art. 117 § 2 k.p.k. to takie, które wskazuje na okoliczności rzeczywi-

ście uniemożliwiające stronie stawienie się na rozprawę, udoku-

mentowane w sposób niebudzący wątpliwości co do zaistnienia 

tych okoliczności. 

2. Art. 450 § 3 k.p.k. nie stanowi lex specialis w stosunku do 

art. 117 § 2 k.p.k. 

3. Prawo oskarżonego do prowadzenia jego obrony przez 

umocowanego przez niego adwokata, wyrażającej się w osobistym 

udziale obrońcy w rozprawie apelacyjnej i popierania wniesionego 

środka odwoławczego, uzasadnia odroczenie przeprowadzenia tej 

czynności procesowej w sytuacji, gdy ten obrońca w sposób nieza-

kwestionowany, „należyty” w rozumieniu art. 117 § 2 k.p.k., uspra-

wiedliwił swoje niestawiennictwo i jednocześnie wniósł o odrocze-

nie rozpoznania sprawy. 

 

III KK 25/13 – wyrok z dnia 7 maja 2013 r. 

1. Przedmiotem ochrony przepisu art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 

1485 ze zm.) jest nie tylko zdrowie i życie społeczeństwa jako cało-

ści, ale przede wszystkim zabezpieczenie kraju przed nielegalnym 

wprowadzeniem na jego terytorium środków odurzających lub sub-

stancji psychotropowych; tym samym przepis ten nie obejmuje na-
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stępczego przechowywania i posiadania narkotyków, gdyż miej-

scem popełnienia tego przestępstwa jest granica państwa. 

2. Posiadanie środków odurzających lub substancji psycho-

tropowych, które łączy się nie tylko z przestępstwem z art. 55, ale 

również z art. 56, art. 58 i art. 59 ustawy, stanowi czyn współukara-

ny, a przez to nie podlega odrębnemu ukaraniu (pozorny zbieg 

przestępstw) jedynie wówczas, gdy zachowana jest więź czasowa i 

sytuacyjna z przestępstwem głównym, z którym również musi być 

związany zamiar, z jakim sprawca posiada narkotyki. W sytuacji 

więc, gdy sprawca dysponuje środkami odurzającymi lub substan-

cjami psychotropowymi już po zakończeniu akcji przestępczej 

związanej z ich dostawą z innego państwa, a więc np. z zamiarem 

dalszej ich odprzedaży, udzielenia innej osobie lub też zużycia ich 

na własne potrzeby, to takie zachowanie stanowi odrębne przestęp-

stwo, pozostające w zbiegu realnym z przestępstwem określonym 

w art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

III KK 380/12 – postanowienie z dnia 7 maja 2013 r. 

1. W wypadkach określonych w art. 185a § 1 k.p.k., podstawę 

nieuwzględnienia wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie 

pokrzywdzonego stanowi art. 170 § 1 k.p.k., wskazujący przesłanki 

oddalenia wniosku dowodowego. 

2. Złożenie żądania ponownego przesłuchania małoletniego 

świadka pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a k.p.k., nie 

oznacza konieczności ponownego przesłuchania pokrzywdzonego, 

albowiem to żądanie podlega ocenie – jak każdy wniosek dowodo-

wy – z punktu widzenia dyrektyw wyrażonych w art. 170 k.p.k. 
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IV KK 128/13 – wyrok z dnia 22 maja 2013 r. 

Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia na podstawie art. 

55 § 1 k.p.k. jest możliwe tylko wówczas, gdy uchylenie pierwszego 

z wydanych przez prokuratora postanowień o umorzeniu postępo-

wania lub o odmowie jego wszczęcia nastąpi przez właściwy do 

rozpoznania zażalenia sąd; tylko w takim układzie procesowym wy-

danie przez prokuratora drugiego postanowienia, tożsamego w 

swym rozstrzygnięciu co pierwsze, oznacza spełnienie warunku 

określonego w art. 330 § 2 k.p.k. 

 

IV KK 60/13 –wyrok z dnia 23 maja 2013 r. 

Poświadczenie przez lekarza medycyny w wystawionej recep-

cie nieprawdy co do osoby mającej korzystać z leku, który podlega 

refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczy oko-

liczności mającej znaczenie prawne w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. 

 

IV KK 68/13 – postanowienie z dnia 23 maja 2013 r. 

O zaliczeniu dwóch albo większej liczby przestępstw do „tego 

samego rodzaju” decydują dobra prawne, przeciwko którym prze-

stępstwa te były wymierzone. Jednorodzajowymi są przestępstwa 

wymierzone przeciwko dobrom prawnym tego samego rodzaju, nie-

koniecznie dobrom identycznym. Z tego też względu, że wspólnym 

rodzajowym przedmiotem ochrony przepisów kryminalizujących 

zniszczenie mienia oraz przepisów kryminalizujących kradzież jest 

mienie, przestępstwo zniszczenia mienia oraz przestępstwo kra-

dzieży są przestępstwami należącymi do tego samego rodzaju. 
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III KK 123/13 – wyrok z dnia 23 maja 2013 r. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 paździer-

nika 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznają-

cych sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw 

pokrewnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1510) dotyczy tylko rozpoznawania 

przez wskazane w nim sądy spraw o przestępstwa określone w 

przepisach ustawy prawa autorskiego, co oznacza, że sąd taki jest 

właściwy wyłącznie wówczas, gdy dana sprawa dotyczy przestęp-

stwa ze sfery praw autorskich i praw pokrewnych, w tym także, 

gdyby czyn ten zakwalifikowano jednocześnie z przepisu Kodeksu 

karnego lub innej ustawy karnej, ale już nie, jeżeli oskarżonemu za-

rzuca się również inne przestępstwo powszechne, nie objęte prze-

pisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

SDI 8/13 – postanowienie z dnia 29 maja 2013 r. 

Procesowy wymóg „sporządzenia” kasacji przez obrońcę lub 

pełnomocnika nie może być uznany za dopełniony, jeżeli przedsta-

wiciel procesowy strony ograniczył się do przepisania pisma samej 

strony lub – przy obecnych możliwościach technicznych – skopio-

wał to pismo, dodając jedynie w jego nagłówku i zakończeniu, dane 

przedstawiciela procesowego. 

 

IV KK 402/12 – postanowienie z dnia 6 czerwca 2013 r. 

Sąd odwoławczy w razie zaskarżenia wyroku na korzyść 

oskarżonego z zarzutem obrazy prawa materialnego przez to, że 

opis czynu mu przypisanego nie wskazuje na znamiona niezbędne 

do przypisania określonego przestępstwa, przy jednoczesnym roz-

patrywaniu także środka odwoławczego na niekorzyść oskarżone-
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go, ale jedynie w części dotyczącej kary, jeżeli w świetle materiału 

dowodowego sprawy okazuje się, że ma tu miejsce uchybienie, po-

legające na tym, że opis przypisanego oskarżonemu przestępstwa 

nie odpowiada jedynie wymogom określonym w art. 413 § 2 pkt 1 

k.p.k. i przez to nie zawiera wszystkich znamion przypisanego czy-

nu, pomimo że z ustaleń faktycznych sądu pierwszej instancji wyni-

ka, iż miało miejsce zachowanie wypełniające te znamiona, to powi-

nien uchylić zaskarżony wyrok na niekorzyść oskarżonego, w opar-

ciu o apelację wniesioną w tym właśnie kierunku, poza jej granicami 

i podniesionymi tam zarzutami, jako że jest on wówczas rażąco nie-

sprawiedliwy z punktu widzenia interesu wymiaru sprawiedliwości; 

interes ten polega zaś na tym, żeby osoba, której sprawstwo i winę 

wykazano, poniosła odpowiedzialność karną; nie ma wówczas pod-

staw do uniewinniania oskarżonego przez sąd odwoławczy z uwagi 

na obrazę prawa materialnego, albowiem w sytuacji takiej, to nie 

ustalone zachowanie zostało wadliwie zakwalifikowane z określo-

nego przepisu, lecz jedynie w opisie czynu zabrakło niezbędnych 

elementów, które wynikają jednak z dokonanych przez Sąd pierw-

szej instancji ustaleń faktycznych. 

 

IV KZ 30/13 – postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. 

Wniesienie zażalenia od orzeczenia odmawiającego wyzna-

czenia adwokata albo radcy prawnego z urzędu w celu sporządze-

nia kasacji, od którego ten środek odwoławczy w ogóle nie służy 

(art. 528 § 1 pkt 2 k.p.k.), nie wywołuje skutków procesowych, w 

szczególności nie zobowiązuje organu sądowego do wydania za-

rządzenia w trybie art. 429 § 1 k.p.k.; wystarczająca jest tu czynność 

o charakterze administracyjnym. 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 2/13 – z dnia 3 września 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: 

„Czy pracownicy jednoosobowej spółki gminy powstałej przed 

wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-

spodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w wyniku 

przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, w stosunku do któ-

rego rada gminy przed dniem 30 czerwca 1997 r. dokonała wyboru 

organizacyjno-prawnej formy, zachowują prawo wyboru swoich 

przedstawicieli do rady nadzorczej tej spółki, w trybie art. 18 ust. 3 

w/w ustawy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 


