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Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. 

 

 

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie 

Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 

 

 

1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA ORZECZENIA  

 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 15 maja 2014 r.  III CZP 88/13, poz. 

108 - zasada prawna 

Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką 

dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes publiczny 

wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka.  

 

2. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE  

Uchwała z dnia 30 stycznia 2014 r.  III CZP 99/13, poz. 109 

Termin sądowy oznaczony na podstawie art. 967 zdanie drugie k.p.c. 

jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nabywca licytacyjny złożył 

polecenie przelewu w banku, a wskazana w tym poleceniu kwota miała 

pokrycie na rachunku zleceniodawcy.  

 

3. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, ORZECZENIE O ZAPISIE 

WINDYKACYJNYM 

Wyrok z dnia 7 lutego 2014 r.  III CZP 95/13, poz. 112 

1. Jeżeli sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie orzekł o 

zapisie windykacyjnym, uczestnik postępowania może wystąpić z 

odrębnym wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu 

windykacyjnego.  

2. Skuteczność zapisu windykacyjnego podlega ocenie na podstawie 

prawa obowiązującego w chwili otwarcia spadku. 
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4. ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT  

Uchwała z dnia 7 lutego 2014 r.  III CZP 113/13, poz. 114 

W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego 

odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 rozporządzenia 

(WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 

2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla 

pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub 

dużego opóźnienia lotów uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 

(Dz.U. UE. L z dnia 17 lutego 2004 r., s.1) zachodzi przemienność drogi 

postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego. 

 

5. DOBRA OSOBISTE 

Wyrok z dnia 22 stycznia 2014 r.  III CSK 123/13, poz. 115 

Związek wypowiedzi osoby publicznej naruszającej dobra osobiste 

innych osób z prowadzoną przez tę osobę działalnością polityczną nie 

zwalnia jej z odpowiedzialności przewidzianej w art. 24 k.c. 

Wypowiedź osoby publicznej, zwłaszcza upowszechniona przez środki 

masowego przekazu, ma szerszy zakres odziaływania i może być 

szczególnie dotkliwa. 

 

6. WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ 

Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 r.  IV CSK 252/13, poz. 117 

Sąd rozpoznający wniosek o wpis w księdze wieczystej uwzględnia 

skutki prawne wynikające bezpośrednio ze źródeł powszechnie 

obowiązującego prawa (art. 87 Konstytucji).  
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NAJNOWSZE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

 

1. Uchwała z dnia 5 listopada 2014 r.  III CZP 73/14 

Skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego 

miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem 

(art. 200 § 1 k.p.c.); skargę wniesioną do sądu niewłaściwego 

miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za 

wniesioną z zachowaniem terminu.  

 

2. Uchwała z dnia 5 listopada 2014 r. III CZP 74/14 

Jeżeli występują przesłanki przeprowadzenia drogi przewidziane w 

art. 145 § 2 i 3 k.c., droga konieczna może być przeprowadzona 

przez nieruchomość sąsiednią także wtedy, gdy istnieje konieczność 

rozbiórki istniejącego na tej nieruchomości budynku – wzniesionego 

na podstawie pozwolenia na budowę albo bez takiego pozwolenia, 

ale którego budowa została zalegalizowana na podstawie art. 49 i 

nast. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst: 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1409 ze zm.).  

W postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej sąd 

może orzec nakazy lub zakazy niezbędne do urządzenia tej drogi. 

 

3. Uchwała z dnia 5 listopada 2014 r. III CZP 76/14 

Wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w 

terminie wynikającym z art. 455 k.c.  

 

4. Uchwała z dnia 5 listopada 2014 r. III CZP 77/14 

Przewidziany w § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 września 2001 

r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów 

(Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) obowiązek przeniesienia przez sąd 

z urzędu do współobciążenia wszystkich praw, roszczeń, innych 

ciężarów lub ograniczeń ciążących na nieruchomości do nowej lub 
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innej księgi wieczystej nie dotyczy nieruchomości odłączonej na 

zasadzie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687) 

 

5. Uchwała składu 7 Sędziów SN z dnia 26 listopada 2014 r.  III CZP 

45/14 

Wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi 

służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko 

posiadaczowi służebności gruntowej odpowiadającej treścią 

służebności przesyłu, powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie 

odpowiadającym treści tej służebności, nie przerywa biegu jej 

zasiedzenia.  

 

6. Uchwała z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 80/14 

W razie uchylenia przez Sąd Najwyższy, na skutek zażalenia 

przewidzianego w art. 3941 § 11 k.p.c., wyroku sądu drugiej instancji 

uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego 

sprawę do ponownego rozpoznania, sąd drugiej instancji może 

rozpoznać sprawę w tym samym składzie 

 

7. Uchwała z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 83/14 

W razie nieodpłatnego przeniesienia na najemcę prawa własności 

lokalu mieszkalnego na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 

2013 r., poz. 1222) art. 3581 § 3 k.c. nie ma zastosowania do 

wierzytelności o zwrot kaucji, o której mowa w art. 48 ust. 5 zdanie 

drugie tej ustawy.   
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8. Uchwała z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 84/14 

Roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków 

poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat 

eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym 

prawem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest 

roszczeniem o świadczenie okresowe.  

 

9. Uchwała z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 86/14 

Od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim 

budynków i innych urządzeń, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 

23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.).  

 

 

 

AKTY PRAWNE 

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie 

hipotecznym  

DZ.U. poz. 1585 (opubl. 14.11.2014 r., zacznie obowiązywać 15 

grudnia 2014 r.)  

 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z 

nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu 

wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym  

DZ.U. poz. 1603 (opubl. 17.11.2014 r.) 

 

 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
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Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w 

sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego 

oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.   

 

 

 

     oprac. adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk 


