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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 102/17 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawo-

wych dziecka powołanego do dziedziczenia, oświadczenia w imie-

niu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o odrzuceniu spadku, 

którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, 

stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu mająt-

kiem dziecka w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.? 

2. Czy – w przypadku oceny, iż w danym stanie faktycznym 

oświadczenie w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o 

przyjęciu lub o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą 

zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – złożenie do sądu 

przez rodziców wniosku o zezwolenie na złożenie stosownego 

oświadczenia nie ma wpływu na bieg terminu określonego w art. 

1015 § 1 k.c., czy też ma wpływ na bieg przedmiotowego terminu 

wobec dopuszczalności zastosowania analogii z przepisów normu-

jących bieg terminu przedawnienia? 

3. W przypadku przyjęcia, że złożenie do sądu opekuńczego 

wniosku o zezwolenie na złożenie oświadczenia na podstawie art. 

1015 § 1 k.c. ma wpływ na bieg terminu określonego w tym przepi-

sie, to czy polega on na tym, że: 

3.1.) następuje zawieszenie biegu terminu określonego w art. 

1015 § 1 k.c. na czas trwania postępowania przed sądem opiekuń-

czym, albo 
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3.2.) następuje przerwanie biegu tego terminu, albo 

3.3.) termin nie biegnie od chwili złożenia do sądu opiekuń-

czego wskazanego wniosku do chwili uprawomocnienia się posta-

nowienia sądu opiekuńczego zezwalającego na złożenie oświad-

czenia o określonej treści oraz w czasie niezbędnym do złożenia 

oświadczenia bez nieuzasadnionej zwłoki, chyba że wskazany ter-

min, uwzględniając czas trwania postępowania opiekuńczego, jesz-

cze nie upłynął; wtedy złożenie oświadczenia może nastąpić w do-

wolnej chwili, przed upływem sześciu miesięcy od dowiedzenia się 

przez przedstawiciela ustawowego o tytule powołania małoletniego 

do spadku?” 

 

III CZP 103/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1.Czy w sprawie o podział majątku wspólnego ustalenie war-

tości poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w 

skład majątku wspólnego następuje według stanu tych przedmio-

tów na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej czy we-

dług stanu na dzień orzekania? 

2. Czy ważna jest umowa o częściowym podziale majątku 

wspólnego zawarta z naruszeniem zakazu wynikającego z art. 35 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, je-

żeli następnie na mocy prawomocnego wyroku sądowego została 

orzeczona rozdzielność majątkowa z datą wsteczną obejmującą 

okres, w którym została zawarta powyższa umowa o podziale maja-

tku wspólnego?” 
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III CZP 104/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w w Gdańsku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1/ Czy roszczenie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia 

woli przenoszącego prawo własności nieruchomości na podstawie 

art. 740 zd. 2 k.c. w zw. z art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c., może być sku-

tecznie dochodzone przeciwko zleceniobiorcy, także po zbyciu 

przez niego nieruchomości w toku sprawy, jeżeli nabywca nieru-

chomości wstąpił do procesu obok zleceniobiorcy (art. 192 pkt 3 

k.p.c.)? 

2/ w przypadku odpowiedzi negatywnej, czy zleceniodawca 

może takie roszczenie skutecznie realizować w stosunku do na-

bywcy nieruchomości, jeżeli jest on pozwany obok zleceniobiorcy, 

który w toku procesu zbył nieruchomość?” 

 

III CZP 105/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy twórca krótkiego animowanego utworu audiowizualnego 

może dochodzić od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania 

zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 usta-

wy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 880 ze zm.), jeżeli przyjęte uchwałą tej 

organizacji zasady repartycji nie przewidują wynagrodzenia za ten 

rodzaj utworów audiowizualnych?” 
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III CZP 106/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy kognicja sądu rejestrowego obejmuje ustalenie i przy-

znanie wynagrodzenia od organu podatkowego kuratorowi powoła-

nemu na podstawie art. 42 § 1 k.c., na wniosek tego organu oparty o 

art. 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)?” 

 

III CZP 107/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zmiana stanu prawnego w zakresie odsetek maksymal-

nych (art. 359 § 21 k.c.) i nie uwzględnienie tej zmiany przez przez 

strony stosunku cywilno – prawnego może być podstawą powódz-

twa opozycyjnego w ramach podstawy z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. jeśli 

zarówno czynność prawna, z której wynika obowiązek zapłaty odse-

tek umownych, jak i tytuł egzekucyjny pochodzą sprzed dnia 20 lu-

tego 2006 r.?” 

 

III CZP 108/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 4421 § 2 k.c. ma zastosowanie, gdy wobec ustalonego 

sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność 

na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w 

art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania 

karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.?” 
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III CZP 109/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu 

drugiej instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności i któ-

ry sąd jest właściwy do jego rozpoznania?” 

 

III CZP 110/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na czas trwania postępowania o ustanowienie pełno-

mocnika z urzędu w celu sporządzenia wniosku o uchylenie się od 

skutków prawnych niezłożenia w terminie pod wpływem błędu 

oświadczenie o odrzuceniu spadku ulega zawieszeniu bieg terminu 

przewidzianego w art. 88 § 2 k.c. w zw. art. 1019 § 1 i 2 k.c., a w 

przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie czy roz-

poczyna on dalej biec od chwili ustanowienia przez sąd pełnomoc-

nika albo od chwili jego wyznaczenia przez właściwą okręgową radę 

adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych?” 

 

III CZP 111/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy po wejściu w życie art. 3942 k.p.c. na postanowienie sądu 

okręgowego rozpoznającego w trybie art. 52 § 1 k.p.c. wniosek o 

wyłączenie sędziów sądu rejonowego zażalenie przysługuje do są-

du apelacyjnego (art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c.), czy do innego składu 

sądu okręgowego (art. 3942 § 1 k.p.c.)?” 

 



7 

III CZP 112/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-

szego: 

„Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo pań-

stwowe urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomości 

należącej do Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 20 grud-

nia 1990 roku o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych 

(Dz. U. z 1991 r. Nr 2 poz. 6), oddanej w użytkowanie wieczyste in-

nemu przedsiębiorstwu mocą decyzji deklaratoryjnej wydanej w 

trybie ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o go-

spodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, 

poz. 464 ze zm.) spowodowało uzyskanie przez przedsiębiorstwo 

przesyłowe z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowia-

dającej służebności przesyłu obciążającej prawo użytkowania wie-

czystego?” 

 

III CZP 113/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w procesie z powództwa klienta przeciwko podmiotowi 

rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w rekla-

macji klienta, regulacja zawarta w art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finan-

sowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 

892 ze zm.) wyłącza możliwość kwestionowania przez podmiot ryn-

ku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia tak co do 

zasady, jak i co do wysokości, czy jedynie oznacza przerzucenie 

ciężaru dowodu na podmiot rynku finansowego, który będzie zobo-
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wiązany udowodnić, że roszczenie nie przysługuje powodowi bądź 

przysługuje mu w niższej wysokości?” 

 

III CZP 114/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy skuteczne jest rozporządzenie przez konsumenta w 

drodze przelewu wierzytelnością przyszłą mającą swoje źródło w 

klauzuli abuzywnej, przed uprzednim stwierdzeniem abuzywności 

postanowienia umownego przez Sąd? 

2. Czy przedsiębiorca, który nabył w drodze przelewu od kon-

sumenta wierzytelność przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli 

abuzywnej może się skutecznie powoływać na zarzut naruszenia 

art. 3851 § 1 k.c.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 43/17 – z dnia 9 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr 

osobistych przechodzi na następcę prawnego pod tytułem ogólnym 

osoby prawnej, gdy powództwo o jego zasądzenie zostało wytoczo-

ne przed jej ustaniem (art. 448 w zw. z art. 445 § 3 i w zw. z art. 43 

k.c.). 

 

III CZP 1/17 – z dnia 17 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie: 

„Czy pierwsza studzienka kanalizacyjna, licząc od strony bu-

dynku odbiorcy, znajdująca się na nieruchomości odbiorcy usług, 

stanowi część przyłącza do sieci w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy 

z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze 

zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 53/17 – z dnia 17 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. 

sąd nie bada skuteczności umocowania pełnomocnika do dokona-

nia czynności prawnej stanowiącej podstawę przejścia uprawnienia. 



10 

III CZP 55/17 – z dnia 17 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Artykuł 788 § 1 k.p.c. może być podstawą nadania tytułowi eg-

zekucyjnemu, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. klauzuli wy-

konalności na rzecz nabywcy rzeczy wydzierżawionej, który wstąpił 

w stosunek dzierżawy (art. 678 § 1 k.c. w związku z art. 694 k.c.) w 

miejsce wierzyciela, na korzyść którego dłużnik złożył oświadczenie 

o poddaniu się egzekucji. 

 

III CZP 56/17 – z dnia 17 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 

1. Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o 

którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.) mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wy-

konawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub za-

niechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. 

2. Artykuł 198f ust. 2 zdanie czwarte ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.) wyłącza możliwość uchylenia przez sąd okręgowy 

na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwo-

ławczej o odrzuceniu odwołania. 

 

III CZP 58/17 – z dnia 17 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 

1. Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o 

którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.) mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wy-
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konawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub za-

niechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. 

2. Artykuł 198f ust. 2 zdanie czwarte ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.) wyłącza możliwość uchylenia przez sąd okręgowy 

na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwo-

ławczej o odrzuceniu odwołania. 

 

III CZP 78/17 – z dnia 22 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu 

Artykuł 577 k.p.c. ma zastosowanie także do postanowień za-

rządzających wydanie dziecka na podstawie Konwencji dotyczącej 

cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzo-

nej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, 

poz. 528). 

 

III CZP 38/17 – z dnia 24 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieu-

przątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawo-

wania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wyni-

kającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 

2017 r., poz. 1289). 



12 

III CZP 61/16 – z dnia 24 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

„Czy dopuszczalne jest dochodzenie przez cesjonariusza wie-

rzytelności od członka zarządu dłużnika – spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h., gdy w umowie cesji 

strony postanowiły, iż w sytuacji bezskuteczności egzekucji prowa-

dzonej przez cesjonariusza przeciwko dłużnikowi nie odzyskana 

część wierzytelności zostanie przekazana z powrotem cedentowi na 

podstawie jednostronnego oświadczenia cesjonariusza, a cesjona-

riusz takiego oświadczenia nie złożył?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 64/16 – z dnia 24 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Gmina, która została zawiadomiona o sprawie o opróżnienie 

lokalu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-

nie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 ze 

zm.), jest uprawniona do złożenia apelacji od wyroku nakazującego 

opróżnienie lokalu, w którym ustalono uprawnienie do otrzymania 

lokalu socjalnego, także w zakresie nakazu opróżnienia lokalu. 

 

III CZP 67/17 – z dnia 24 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach: 

„Czy zgodnie z art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Pra-

wo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233) skutecz-

ność złożenia oświadczenia o przejęciu przedmiotu zastawu na 

własność przez zastawnika w sytuacji, w której zastawca znajduje 

się w stanie upadłości, przedmiot zastawu znajduje się we władaniu 
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syndyka, a umowa łącząca zastawnika i zastawcę przewiduje jako 

sposób zaspokojenia zastawnika możliwość przejęcia zastawu na 

własność (art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta-

wów) zależy od wcześniejszego wyznaczenia na to przez sędziego – 

komisarza terminu, nie krótszego niż miesiąc, czy też zastawnik 

może złożyć takie oświadczenie w każdym momencie trwania po-

stępowania upadłościowego i staje się w chwili złożenia takiego 

oświadczenia właścicielem przedmiotu zastawu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 73/17 – z dnia 24 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 

„Czy zamieszczenie w stosowanych przez sprzedawcę pol-

skiego ogólnych warunkach sprzedaży wyboru prawa polskiego za 

pomocą klauzuli o wyłącznym jego zastosowaniu do zawieranych 

umów oraz przyjęcie w nich jurysdykcji sądów polskich jest wystar-

czające do uznania, że strony umowy międzynarodowej sprzedaży 

towarów, w myśl art. 3 ust. 2 Konwencji z dnia 14 czerwca 1974 r. o 

przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, wyraźnie 

wyłączyły jej zastosowanie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 68/17 – z dnia 24 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

Przepis art. 788 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania w razie prze-

kształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową na podstawie 

art. 551 § 1 k.s.h. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

I CSK 540/16 – wyrok z dnia 18 maja 2017 r. 

1. Termin i sposób zapłaty tzw. przygotowawczej prowizji kre-

dytowej może być określony w umowie kredytu bankowego (art. 69 

ust. 2 pkt 9 prawa bankowego z 1997 r.). Obowiązek zapłaty tej pro-

wizji może powstać już w chwili oddania przez bank sumy kredytu 

do dyspozycji kredytobiorcy. 

2. Sąd może ocenić prawną skuteczność tworzenia w treści 

umowy kredytu bankowego nowych postaci tzw. prowizji szczegó-

łowych także na podstawie przepisów art. 58 k.c. i art. 3531 k.c. 

 

I CSK 613/16 – wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r. 

Właścicielowi nieruchomości przejętej na własność państwa 

na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowa-

dzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 4, poz. 17) – po stwierdzeniu, że 

nieruchomość ta nie podlegała przepisom tego dekretu – nie przy-

sługuje odszkodowanie za utratę tej nieruchomości oraz za utraco-

ne korzyści w okresie jej posiadania przez podmiot nieuprawniony, 

jeżeli otrzymał odszkodowanie w wysokości odpowiadającej warto-

ści nieruchomości z tytułu naruszenia przez jej sprzedaż osobie 

trzeciej prawa pierwszeństwa przewidzianego w art. 34 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.). 
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II CSK 575/16 – wyrok z dnia 27 czerwca 2017 r. 

Artykuł 392 k.c. może mieć zastosowanie przez analogię do 

zobowiązania zaciągniętego przez stronę w celu realizacji obowiąz-

ku publicznoprawnego ciążącego na drugiej stronie. 

 

I CSK 621/16 – wyrok z dnia 30 czerwca 2017 r. 

Osoba niewykonująca zawodu dziennikarza, do której nie ma 

zastosowania art. 12 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. 

– Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), decydując się – ze 

względu na działanie w obronie społecznie uzasadnionego interesu 

– na publiczne postawienie innej osobie zarzutu mogącego naru-

szyć jej dobra osobiste, musi powoływać się tylko na okoliczności 

prawdziwe. 

 

V CSK 636/16 – wyrok z dnia 7 lipca 2017 r. 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

dochodzone przez jej właściciela przeciwko posiadaczowi, będą-

cemu przedsiębiorstwem przesyłowym, nie obejmuje obszaru stefy 

ochronnej gazociągu wyznaczanej, na podstawie przepisów okre-

ślających warunki techniczne sieci gazowych i ich usytuowania. 

 

II CSK 745/16 – wyrok z dnia 14 lipca 2017 r. 

Strona umowy przenoszącej własność nieruchomości ma inte-

res w ustaleniu jej nieważności (art. 189 k.p.c.), jeżeli wyrok w 

sprawie uzgodnienie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rze-

czywistym stanem nie usunie niepewności w zakresie wszystkich 

skutków prawnych wynikających z tej nieważności. 



16 

III CSK 279/16 – postanowienie z dnia 26 lipca 2017 r. 

W sprawie o rozgraniczenie nieruchomości sąd – ustalając 

stan prawny granic – z urzędu uwzględnia zasiedzenie przygranicz-

nych pasów gruntu. 

 

III CZ 25/17 – postanowienie z dnia 26 lipca 2017 r. 

1. Wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieist-

nienia wyroku jest niedopuszczalny. 

2. Dokonanie przez stronę czynności procesowej niedopusz-

czalnej lub nieprzewidzianej przez prawo procesowe albo wniesie-

nie nieznanego prawu procesowemu środka prawnego skutkuje je-

go odrzuceniem. 

 

II CSK 765/16 – postanowienie z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

W sprawie o uznanie za bezzasadną odmowy zawarcia umowy 

przewidzianej w art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ze zm.) 

legitymację bierną ma Polski Związek Działkowców reprezentowany 

przez Prezydium Krajowej Rady. 

 

II CSK 844/16 – wyrok z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

Obowiązek naprawienia szkody orzeczony na podstawie art. 

46 k.k. miał charakter cywilnoprawny także przed jego zmianą do-

konaną na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 

r., poz. 36). 
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II CSK 771/16 – wyrok z dnia 8 września 2017 r. 

Bezprawności zachowania polegającego na wykonaniu wobec 

skazanego kary pozbawienia wolności w wymiarze większym niż 

wynikający z prawomocnego wyroku skazującego, na skutek oko-

liczności uzasadniających zaliczenie na poczet kary okresu fak-

tycznego pozbawienia wolności za granicą w związku z wydaniem 

europejskiego nakazu aresztowania (art. 607f k.p.k.), których istnie-

nie zostało następnie stwierdzone przez sąd, nie uchylają obiek-

tywne trudności związane z wcześniejszym uzyskaniem informacji 

co do tych okoliczności od organów państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, z którego miało nastąpić przekazanie osoby objętej 

nakazem do Polski. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 12/17 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

1. Czy na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporzą-

dzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoław-

czego wydane w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wy-

kroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1713 ze zm.) przysługuje 

zażalenie? 

W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej: 

2. Jaki sąd jest funkcjonalnie właściwy do rozpoznania zażale-

nia? 

 

I KZP 13/17 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

Czy zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy po 

wniesieniu skargi na wyrok sądu odwoławczego, o którym mowa w 

art. 539a § 1 k.p.k., obejmuje analizę ustalonych przez sąd odwo-

ławczy uchybień innych niż wymienione w art. 539a § 3 k.p.k., o ile 

doprowadziły one do naruszenia art. 437 § 2 k.p.k. w zakresie wska-

zanych w tym przepisie podstaw uchylenia wyroku sądu pierwszej 

instancji, czy też zakres tej kontroli ogranicza się do zbadania tego, 

czy stwierdzone przez sąd odwoławczy uchybienie daje podstawę 

do wydania orzeczenia kasatoryjnego? 
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I KZP 14/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie «innego przestęp-

stwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż prze-

stępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej» obejmuje swo-

im zakresem wszystkie przestępstwa ścigane z urzędu lub prze-

stępstwa skarbowe czy wyłącznie przestępstwa, o których mowa w 

art. 19 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1782)?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

II KK 98/17 – wyrok z dnia 21 czerwca 2017 r. 

Ocena, czy zachowanie oskarżonego stanowi wypadek mniej-

szej wagi wymaga najpierw ustalenia, iż zachowanie to wyczerpało 

znamiona czynu zabronionego w typie podstawowym, a następnie 

konieczne jest dokonanie całościowej analizy społecznej szkodli-

wości tego zachowania z uwzględnieniem wszystkich relewantnych 

w tym przypadku kwantyfikatorów społecznej szkodliwości czynu 

ujętych w art. 115 § 2 k.k. 

 

III KK 35/17 – wyrok z dnia 28 czerwca 2017 r. 

1. Przy wykładni użytego na gruncie art. 242 § 2 k.k. pojęcia 

„dzień” konieczne jest odwołanie się do dyrektywy języka po-

wszechnego i w konsekwencji przypisanie mu znaczenia, jakie ma 

ono właśnie w tym języku. Oznacza to, że pod pojęciem „dzień” na-

leży rozumieć każdy 24-godzinny odcinek czasu, niezależnie od te-

go, w jakiej chwili rozpoczyna się jego liczenie. 

2. W sytuacji, gdy w art. 537 § 2 k.p.k. została Sądowi Najwyż-

szemu przyznana prerogatywa wydania – po uprzednim uchyleniu 

orzeczenia zaskarżonego (ewentualnie także i orzeczenia poprze-

dzającego orzeczenie zaskarżone) – tzw. orzeczenia następczego o 

umorzeniu postępowania, dotyczy ona lege non distinguente 

wszystkich umorzeń, niezależnie od ich podstawy prawnej. 
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III KK 137/17 – wyrok z dnia 28 czerwca 2017 r. 

Przyjęcie rzeczy pochodzącej z kradzieży (art. 291 § 1 k.k.) to 

objęcie jej przez sprawcę w posiadanie, jednak nie po to, by wła-

dać nią jak właściciel, ale w innym, uzgodnionym z osobą przekazu-

jącą, celu, także wówczas, gdy polega na ukryciu takiej rzeczy. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 8/17 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczal-

nym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, wymieniona w załączni-

ku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w 

sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szcze-

gólnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 

43 ze zm.), w Dziale VIII wykazu A pod pozycją 2, jest pracą w 

szczególnych warunkach, uprawniającą do emerytury na podstawie 

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 

2017 r., poz. 1383 ze zm.), jeśli kierujący takim pojazdem wykonywał 

służbowo także czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 7/17 – z dnia 8 listopada 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Istnienie jakichkolwiek stosunków prawnych łączących ubez-

pieczonego z pracodawcą, u którego działa związek zawodowy, nie 

ma znaczenia dla skuteczności udzielenia pełnomocnictwa przed-

stawicielowi tego związku zawodowego (art. 465 § 1 k.p.c.). 


