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Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. 

 

 

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie 

Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 

 

 

1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA UMOWY DAROWIZNY NA 

WYPADEK ŚMIERCI  

 Uchwała z dnia 13 grudnia 2013 r.  III CZP 79/13, poz. 98 

Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, 

jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest 

sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.  

 

 

2. ODMOWA DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ  

Uchwała z dnia 18 grudnia 2013 r.  III CZP 82/13, poz. 101 

Zawarte w art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie 

(jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) określenie 

„sprzeczna z prawem” obejmuje także sprzeczność z zasadami 

współżycia społecznego, z tym że notariusz odmawia dokonania 

czynności notarialnej ze względu na tę sprzeczność, jeżeli wynika ona z 

treści zamierzonej czynności notarialnej lub z okoliczności jej 

dokonywania.  

 

 

3. SPRZEDAŻ PRZEDMIOTU LEASINGU 

Wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r.  V CSK 566/12, poz. 102 

W razie sprzedaży przedmiotu leasingu po rozwiązaniu umowy korzyść 

leasingodawcy, o której mowa w art. 70915 k.c., wyznacza cena 

uzyskana z tej sprzedaży.     
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4. NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIE UMOWNE W UMOWIE 

UBEZPIECZENIA 

Wyrok z dnia 18 grudnia 2013 r.  I CSK 149/13, poz. 103 

Postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przewidujące, że w razie 

wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem 10 lat 

od daty zawarcia umowy, ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną 

powodującą utratę wszystkich Kub znacznej części zgromadzonych na 

rachunku ubezpieczającego środków finansowych, rażąco narusza 

interesy konsumenta i stanowi niedozwolone postanowienie umowne w 

świetle art. 3851 zdanie pierwsze k.c.   

 

 

5. BANKOWE WZORCE UMOWNE 

Wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r.  I CSK 183/13, poz. 105 

1. Jeżeli przewidziane w art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) 

oświadczenie dłużnika banku o poddaniu się egzekucji umieszczono w 

bankowym wzorcu umownym, dopuszczalna jest abstrakcyjna kontrola 

sądowa tego oświadczenia (art. 3851 i 3852 k.c.). 

2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji banku przewidujące odległy 

termin wystąpienia banku o nadanie bankowemu tytułowi 

wykonawczemu klauzuli wykonalności, niepowiązany z terminem 

przedawnienia roszczenia banku, które może być objęte tym tytułem, 

jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy 

konsumentów 
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6. PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA O ODSETKI 

Wyrok z dnia 15 stycznia 2014 r.  I CSK 197/13, poz. 106 

Określony w art. 125 § 1 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia ma 

zastosowanie do stwierdzonych wyrokiem roszczeń o odsetki za 

opóźnienie wymagalnych w chwili uprawomocnienia się wyroku. 

Trzyletniemu przedawnieniu ulegają stwierdzone wyrokiem roszczenia o 

odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu uprawomocnieniu 

się wyroku.  

 

 

7. ZBYCIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYRZECZONEJ 

Wyrok z dnia 16 stycznia 2014 r.  IV CSK 197/13, poz. 107 

W razie zbycia przez dłużnika przedmiotu umowy przyrzeczonej o 

skutku zobowiązująco-rozporządzającym przed wszczęciem sprawy o 

wykonanie umowy przedwstępnej, przesłanką skuteczności roszczenia 

wierzyciela przewidzianego w art. 390 § 2 k.c. jest uznanie umowy 

zbycia przedmiotu umowy przyrzeczonej za bezskuteczną wobec niego 

(art. 59 k.c.) albo stwierdzenie jej nieważności (art. 58 k.c.).   

 

 

NAJNOWSZE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

 

1. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 10 października 2014 r.  III 

CZP 28/14 

Decyzja ZUS ustalająca wysokość należności z tytułu składek może 

być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości 

wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka 

tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom.  
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2. Uchwała z dnia 10 października 2014 r. III CZP 71/14 

Zarządca ustanowiony na podstawie art. 203 k.c. może dochodzić 

zwrotu wydatków poniesionych na wspólną nieruchomość tylko w 

postępowaniu nieprocesowym dotyczącym zarządu związanego ze 

współwłasnością tej nieruchomości.  

 

 

3. Uchwała z dnia 16 października 2014 r. III CZP 67/14 

Przepis uznany za niezgodny z Konstytucją, który traci moc 

obowiązującą w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny 

(art. 190 § 3 Konstytucji), stosuje się do roszczeń, mających 

podstawę w tym przepisie, w sprawach wytoczonych przed tym 

terminem.  

 

 

4. Uchwała z dnia 16 października 2014 r. III CZP 70/14 

Ważny jest zapis zwykły (art. 968 § 1 k.c.), w którym przedmiot 

świadczenia został określony alternatywnie.  

 

 

5. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2014 r. III 

CZP 48/14 

W razie przekazania sądowi sprawy o rozgraniczenie nieruchomości 

wszczęty na wniosek (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 

193, poz. 1287 ze zm.) wnioskodawcą w postępowaniu sądowym 

pozostaje osoba, która złożyła wniosek o przeprowadzenie 

rozgraniczenia.  
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AKTY PRAWNE 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych 

DZ.U. poz. 1296 

Obowiązuje od 27 października 2014 r. 

Nowelizacja przewiduje m.in. 

- dostęp do treści protokołów i pism w postaci elektronicznej za 

pomocą systemu teleinformatycznego, 

- prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i 

dźwięku, 

- możliwość ustnego wygłoszenia przez sędziego uzasadnienia 

wyroku, 

- rezygnację ze sprawozdania w postępowaniu odwoławczym, 

- opłatę w wysokości 15 zł od wniosku o wydanie na podstawie akt 

zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku 


