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Zestawienie orzecznictwa i aktów prawnych za sierpień 2014 r. 

 

 

Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w OSNIC zeszyt 7-8: 

 

1. SŁUŻEBNOŚĆ – BRAK MOŻLIWOŚCI ZASIEDZENIA 

 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów z dnia 8 kwietnia 2014 r.  III CZP 87/13, 

poz. 68 

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na 

podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i 

trybie wywłaszczania nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, 

poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, nie 

prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej 

odpowiadającej treści służebności przesyłu.  

 

2. UCHYLENIE NAKAZU ZAPŁATY – ZAWIESZENIE 

POSTĘPOWANIA 

Uchwała z dnia 18 października 2013 r.  III CZP 63/13, poz. 69 

Po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego na podstawie 

art. 50534 § 1 w związku z art. 5021 i art. 499 pkt 4 k.p.c. sąd – stosując 

art. 50537 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 lipca 2013 r. – 

może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania 

właściwego adresu pozwanego (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).  

 

3. UPADEK ZABEZPIECZENIA ROSZCZENIA PIENIĘŻNEGO 

Uchwała z dnia 18 października 2013 r.  III CZP 64/13, poz. 70 

Upadek zabezpieczenia roszczenia pieniężnego następuje w terminie 

określonym w art. 7541 k.p.c., liczonym od uprawomocnienia się 

orzeczenia uwzględniającego to roszczenie, chyba że sąd postanowi 

inaczej.  
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4. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

Uchwała z dnia 21 listopada 2013 r.  III CZP 65/13, poz. 71 

Wspólnota mieszkaniowa może żądać od najemcy niewydzielonego 

lokalu mieszkalnego przywrócenia do stanu poprzedniego kształtu i 

rozmiaru otworów okiennych w budynku położonym na nieruchomości 

wspólnej.  

 

5. PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA 

Uchwała z dnia 21 listopada 2013 r.  III CZP 66/13, poz. 72 

Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym 

zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 50537 § 1 

k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia.   

 

6. POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ 

Uchwała z dnia 21 listopada 2013 r.  III CZP 67/13, poz. 73 

O powadze rzeczy osądzonej decyduje, poza identycznością stron oraz 

przedmiotu rozstrzygnięcia, także tożsamość podstawy sporu.  

 

7. PROWADZENIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI A BIEG 

TERMINU DO JEJ ZASIEDZENIA 

Uchwała z dnia 22 listopada 2013 r.  III CZP 69/13, poz. 74 

Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości, w stosunku do której wszczęta 

została egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych, przerywa zajęcie w 

egzekucji z nieruchomości.  

 

8. OPCJE WALUTOWE 

Wyrok z dnia 19 września 2013 r.  I CSK 651/12, poz. 76 

Nierównomierne rozłożenie w umowie opcji walutowej ryzyka 

osiągnięcia korzyści i nieekwiwalentność świadczeń stron, z których 

jedną jest bank, nie oznacza naruszenia zasad słuszności kontraktowej 
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oraz uczciwego obrotu, powodującego nieważność umowy na podstawie 

art. 58 § 2 k.c.  

 

9. SKARGA KASACYJNA – OKREŚLENIE ZAKRESU 

ZASKARŻENIA 

Postanowienie z dnia 10 października 2013 r.  III CZ 52/13, poz. 77 

Jeżeli strona wnosząca skargę kasacyjną zaskarża orzeczenie sądu 

drugiej instancji w całości, powinna wskazać wyraźnie, że orzeczenie to 

jest zaskarżone „w całości” (art. 3984 § 1 pkt 1 k.p.c.). Brak tego 

wskazania stanowi wadę konstrukcyjną skargi, skutkującą jej 

odrzuceniem a limine (art. 3986 § 2 k.p.c.).  

 

10.  SŁUŻEBNOŚCI 

Postanowienie z dnia 23 października 2013 r.  IV CSK 30/13, poz. 79 

Wniesienie przez właściciela nieruchomości pozwu o zapłatę 

wynagrodzenia za korzystanie z niej bez tytułu prawnego przez Skarb 

Pańswa lub przedsiębiorcę przesyłowego w zakresie niezbędnym do 

eksploatacji urządzeń przesyłowych przerywa bieg terminu zasiedzenia 

służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.  

 

11.  BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE 

Wyrok z dnia 14 listopada 2013 r.  II CSK 104/13, poz. 82 

W razie nieosiągnięcia zamierzonego celu powstaje roszczenie o zwrot 

świadczenia na podstawie art. 410 § 2 k.c., mimo że świadczący 

wiedział o braku zobowiązania.  

 

12.  SKARGA KASACYJNA – FORMUŁOWANIE WNIOSKU O JEJ 

PRZYJĘCIE DO ROZPOZNANIA 

Postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r.  III CSK 311/13 

Uzasadnienie podstaw kasacyjnych oraz wniosku o przyjęcie skargi 

kasacyjnej do rozpoznania powinno być zwięzł, rzeczowe, jasne i 
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emocjonalnie neutralne. Liczne, podnoszone ponad potrzebę zarzuty 

oraz rozwlekłe rozważania i argumenty, zajmujące wiele stron, 

powtarzane i akcentowane w różnych miejscach uzasadnienia, z reguły 

odbierają skardze kasacyjnej siłę przekonywania i osłabiają jej 

procesową skuteczność.  

 

 

 AKTY PRAWNE 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27  

maja 2014 r. (Dz.U. poz. 1025 ogłoszony 01.08.2014 r.) w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych  

 

Ustawa z dnia 26  czerwca 2014 r. (Dz.U. poz. 1091 ogłoszony 

18.08.2014 r.) o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

- zacznie obowiązywać od 18.09.2014 r.  

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. 

(Dz.U. poz. 1092 ogłoszony 18.08.2014 r.) w sprawie określenia 

brzmienia klauzuli wykonalności  

- zacznie obowiązywać w dniu 02.09.2014 r. 

 

 


