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Kilka .lat .temu .grupa .studentów .Wydziału .Prawa .i .Administracji .Uniwersytetu .War-
szawskiego .podjęła .wspólnie .z .Wydawnictwem .C . .H . .Beck .inicjatywę .wydania .zbioru .
orzeczeń .sądowych .w .sprawach .z .zakresu .prawa .cywilnego . .W .efekcie .w .2007 .r . .zostało .
wydane .dwutomowe .opracowanie, .które .zawierało .omówienie .ponad .800 .orzeczeń .
Trybunału .Konstytucyjnego, .Sądu .Najwyższego, .Naczelnego .Sądu .Administracyj-
nego .i .sądów .apelacyjnych . .Duże .zainteresowanie, .jakim .cieszyło .się .to .opracowanie, .
sprawiło, .że .ci .sami .autorzy .zdecydowali .się .przygotować .jego .drugie .wydanie . .Jest .
ono .znacznie .rozszerzone .w .porównaniu .z .pierwszym .wydaniem .(zawiera .omówienie .
ponad .1000 .orzeczeń), .dlatego .obecnie .składa .się .z .trzech .tomów . .Autorzy .są .obecnie .
wyróżniającymi .się .prawnikami .najmłodszego .pokolenia .wykonującymi .różne .zawody .
prawnicze . .Kilku .z .nich .jest .doktorantami, .a .jeden .doktorem .nauk .prawnych .
Niniejsza .książka .składa .się .z .sześciu .części, .nazwanych .„księgami”, .które .odpo-

wiadają .systematyce .Kodeksu .cywilnego .oraz .Kodeksu .rodzinnego .i .opiekuńczego: .
księga .pierwsza .– .część .ogólna, .Księga .druga .– .własność .i .inne .prawa .rzeczowe, .Księga .
trzecia .– .zobowiązania .– .część .ogólna, .Księga .trzecia .– .zobowiązania .– .część .szczegó-
łowa, .Księga .czwarta .– .prawo .spadkowe, .Księga .piąta .– .prawo .rodzinne .i .opiekuńcze . .
Tytuł .Księgi .piątej .zdaje .się .sugerować, .że .prawo .rodzinne .i .opiekuńcze .już .obecnie .
jest .zamieszczone .w .Kodeksie .cywilnym . .Tak .oczywiście .jeszcze .nie .jest, .chociaż .we .
współczesnej .doktrynie .nie .tylko .zdecydowanie .przeważa .pogląd, .że .prawo .rodzinne .
i .opiekuńcze .jest .częścią .prawa .cywilnego, .ale .coraz .częściej .postuluje .się .uregulowanie .
problematyki .małżeństwa, .rodziny, .opieki .i .kurateli .w .Kodeksie .cywilnym . .Należy .też .
podkreślić, .że .zgodnie .z .„optymalną .wizją .Kodeksu .cywilnego .w .Rzeczypospolitej .
Polskiej”, .opracowaną .przez .Komisję .Kodyfikacyjną .Prawa .Cywilnego .i .przedstawioną .
w .„Zielonej .Księdze”1, .regulacje .dotyczące .prawa .rodzinnego .i .opiekuńczego .miałyby .
stanowić .czwartą .księgę .przyszłego .Kodeksu .cywilnego . .W .tym .też .kierunku .zmierzały .
prace .Komisji .nad .projektem .nowego .kodeksu .cywilnego .
Poszczególne .orzeczenia .są .przedstawiane .według .następującego .schematu . .Na .

początku .umieszcza .się .kolejny .numer .orzeczenia . .Numeracja .orzeczeń .jest .prowa-
dzona .odrębnie .w .każdej .z .sześciu .części .książki . .Następnie .wytłuszczonym .drukiem .
określa .się .problem .prawny .występujący .w .danym .orzeczeniu . .Później .podaje .się .nazwę .

1 Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej (pod red. Z. Radwańskiego), 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Warszawa 2006.
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orzeczenia, .datę .jego .wydania, .sygnaturę .oraz .miejsce .publikacji .(bądź .informację, .że .
orzeczenie .jest .niepublikowane) . .W .dalszej .kolejności .zamieszcza .się .tezę .orzeczenia .
(w .wypadku .wyroków .i .postanowień .sądów), .sentencję .uchwały .Sądu .Najwyższego .
albo .część .sentencji .wyroku .Trybunału .Konstytucyjnego .zawierającą .rozstrzygnięcie .
sprawy . .Potem .opisuje .się .stan .faktyczny .sprawy .(w .wypadku .wyroków .i .postanowień .
sądów) .albo .zagadnienie .prawne .(w .wypadku .wyroków .Trybunału .Konstytucyjnego .
i .uchwał .Sądu .Najwyższego) . .Na .końcu .przytacza .się .podstawowe .argumenty .z .uza-
sadnienia .orzeczenia .
Książka .zawiera .jedynie .wybór .orzeczeń . .Orzeczenia .w .niej .omówione .mają .– .

w .ocenie .Autorów .– .szczególne .znaczenie .dla .stosowania .i .wykładni .przepisów .prawa .
cywilnego . .Dokonany .przez .Autorów .wybór .stanowi .zatem .rezultat .ich .świadomych, .
ale .subiektywnych .decyzji . .Dlatego .też .zawsze .będą .mogły .powstawać .wątpliwości .
co .do .zasadności .zamieszczenia .w .książce .określonych .orzeczeń .i .pominięcia .innych .
Autorzy .nie .ograniczają .się .do .przedstawienia .orzecznictwa .tylko .jednego .sądu, .np . .

Sądu .Najwyższego .(którego .orzeczenia .zresztą .wyraźnie .przeważają .w .niniejszym .
zbiorze), .ale .omawiają .także .liczne .orzeczenia .sądów .apelacyjnych .oraz .niektóre .orze-
czenia .Trybunału .Konstytucyjnego .i .Naczelnego .Sądu .Administracyjnego .dotyczące .
przepisów .prawa .cywilnego . .Poszczególne .rodzaje .omawianych .orzeczeń .z .natury .
rzeczy .więc .znacznie .różnią .się .między .sobą, .nie .tylko .zresztą .materią, .której .dotyczą .
Wyroki .i .postanowienia .sądów .oraz .uchwały .Sądu .Najwyższego .podejmowane .na .

podstawie .art . .390 .KPC, .a .także .uchwały .składów .powiększonych .Sądu .Najwyższego, .
podejmowane .na .podstawie .art . .59 .i .61 .ustawy .z .23 .11 .2002 .r . .o .Sądzie .Najwyższym .

(Dz .U . .Nr .240, .poz . .2052 .ze .zm .), .odnoszą .się .do .konkretnych .stanów .faktycznych .
występujących .w .poszczególnych .sprawach .cywilnych . .Natomiast .uchwały .składów .
powiększonych .Sądu .Najwyższego, .podejmowane .na .podstawie .art . .60–62 .SNU, .mają .
charakter .abstrakcyjny, .oderwany .od .okoliczności .faktycznych .konkretnej .sprawy . .
Z .kolei .wyroki .Trybunału .Konstytucyjnego .dotyczą .w .szczególności .oceny .zgodności .
ustaw .i .umów .międzynarodowych .z .Konstytucją, .zgodności .ustaw .z .ratyfikowanymi .
umowami .międzynarodowymi, .których .ratyfikacja .wymagała .uprzedniej .zgody .wyra-
żonej .w .ustawie, .oraz .zgodności .przepisów .prawa, .wydawanych .przez .centralne .organy .
państwowe, .z .Konstytucją, .ratyfikowanymi .umowami .międzynarodowymi .i .ustawami .
(art . .188 .Konstytucji .RP) . .Trybunał .Konstytucyjny, .orzekając .np . .o .zgodności .przepisu .
ustawy .z .Konstytucją, .nie .zawsze .jednak .w .sentencji .wyroku .posługuje .się .prostą .for-
mułą .„jest .zgodny” .albo .„jest .niezgodny” . .W .sentencjach .wyroków .pojawia .się .niekiedy .
zwrot .„nie .jest .niezgodny”, .co .zwykle .oznacza, .że .wnioskodawca .(sąd .przedstawiający .
pytanie .prawne, .autor .skargi .kasacyjnej .– .zob . .art . .79, .art . .191 .i .art . .193 .Konstytucji .
RP), .kwestionując .np . .określony .przepis .ustawy, .wskazał .na .niewłaściwy .przepis .
Konstytucji .(tzw . .wzorzec .konstytucyjny) . .Istnieją .także .wyroki, .w .których .Trybunał .
Konstytucyjny .ocenia .zgodność .z .KonstytucjąRP .tylko .pewien .zakres .(część) .przepisu .
(tzw . .wyroki .zakresowe) .bądź .jego .określone .rozumienie .(tzw . .wyroki .interpretacyjne)2 .
Poszczególne .rodzaje .orzeczeń .różnią .się .między .sobą .także .skutecznością . .Prawo-

mocne .wyroki .(art . .365 .§ .1 .KPC) .i .postanowienia .(art . .365 .§ .1 .w .zw . .z .art . .13 .§ .2 .KPC) .
sądów .wiążą .nie .tylko .strony .i .sąd, .który .je .wydał, .lecz .również .inne .sądy .oraz .inne .
organy .państwowe .i .organy .administracji .publicznej, .a .w .wypadkach .w .ustawie .prze-

2 Zob. szerzej K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „PS” 
2004, Nr 3.



XVII

Wprowadzenie

widzianych .także .inne .osoby3 . .Takie .wyroki .i .postanowienia .są .najczęściej .skuteczne .
na .przyszłość .(ex nunc); .jednakże .wszystkie .orzeczenia .deklaratywne .i .niektóre .konsty-
tutywne .są .skuteczne .z .mocą .wsteczną .(ex tunc) . .Uchwała .Sądu .Najwyższego .podejmo-
wana .na .podstawie .art . .390 .KPC .jest .wiążąca .w .danej .sprawie .dla .sądu .rozpoznającego .
apelację, .który .przedstawił .Sądowi .Najwyższemu .do .rozstrzygnięcia .zagadnienie .
prawne .budzące .poważne .wątpliwości4 . .Uchwała .zaś .Sądu .Najwyższego .podejmowana .
w .jednym .ze .składów .powiększonych .na .podstawie .art . .59–62 .SNU .i .mająca .moc .
zasady .prawnej .jest .wiążąca .tylko .dla .wszystkich .składów .Sądu .Najwyższego5, .nie .
jest .więc .w .szczególności .wiążąca .dla .innych .sądów . .Z .kolei .orzeczenia .Trybunału .
Konstytucyjnego .mają .moc .powszechnie .obowiązującą .i .są .ostateczne .(art . .190 .ust . .1 .
Konstytucji .RP) . .W .orzecznictwie .i .piśmiennictwie .jest .sporny .problem .skuteczności .
ex tunc .albo .ex nunc .takich .orzeczeń . .Obecnie .zdaje .się .przeważać .pogląd .o .ich .sku-
teczności .co .do .zasady .ex tunc, .a .więc .od .dnia .wejścia .w .życie .zakwestionowanego .
aktu .normatywnego6 . .Wyjątek .od .tej .zasady .wynika .w .szczególności .z .art . .190 .ust . .3 .
Konstytucji .RP, .który .przewiduje .możliwość .określenia .przez .Trybunał .Konstytucyjny .
innego .terminu .utraty .mocy .obowiązującej .aktu .normatywnego . .Z .przepisu .tego .zdaje .
się .zresztą .wynikać .dopuszczalność .wyłączenia .skuteczności .ex tunc .orzeczenia .również .
bez .odraczania .utraty .mocy .obowiązującej .aktu .normatywnego7 .
Korzystając .z .książki .należy .mieć .świadomość .tego, .że .jedynie .zamieszczone .

w .niej .części .sentencji .orzeczeń .Trybunału .Konstytucyjnego .oraz .sentencje .uchwał .
Sądu .Najwyższego .z .pewnością .pochodzą .od .składów .orzekających . .W .pozostałych .
wypadkach .tezy .orzeczeń .sądów .są .jednak .tylko .tezami .redakcyjnymi, .które .mogą, .
ale .nie .muszą .być .formułowane .przez .właściwe .składy .orzekające . .Spostrzeżenie .to .
odnosi .się .zwłaszcza .do .tych .orzeczeń, .które .nie .zostały .opublikowane .w .zbiorze .
urzędowym .orzeczeń .Sądu .Najwyższego, .Naczelnego .Sądu .Administracyjnego .albo .
właściwego .sądu .apelacyjnego .
Dziełem .autorskim .twórców .książki .jest .nie .tylko .dokonanie .wyboru .orzeczeń, .ale .

również .opisanie .stanu .faktycznego .konkretnej .sprawy .albo .występującego .w .sprawie .
zagadnienia .prawnego .oraz .przedstawienie .podstawowych .argumentów .prawnych .
zamieszczonych .w .uzasadnieniu .każdego .orzeczenia . .Wiąże .się .z .tym .ogromny .wkład .
pracy .Autorów, .ale .jednocześnie .ryzyko .dokonania .niekiedy .określonych .uproszczeń .
lub .zniekształceń . .Dlatego .w .razie .wątpliwości .może .okazać .się .konieczne .sięganie .
do .tekstów .źródłowych .
Niniejsza .książka .jest .przeznaczona .przede .wszystkim .dla .studentów .wydziałów .

prawa . .Stanowi .ona .istotne .uzupełnienie .podręczników .oraz .wykładów, .ćwiczeń .

3 Dotyczy to zwłaszcza tzw. orzeczeń konstytutywnych; zob. np. art. 8 § 2 KPK w zw. z art. 365 § 2 KPC, a także 
art. 42 § 9 PrSpółdz, który odnosi się jednak również do orzeczeń deklaratywnych.
4 Oznacza to, że rozważane uchwały nie są wiążące
5 Wniosek taki wynika z przepisów art. 62 tej ustawy, które określają procedurę związaną z odstąpieniem od za-
sady prawnej. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego ma moc zasady prawnej tylko wtedy, gdy ten 
skład tak postanowi (art. 61 § 6 zd. 2 tej ustawy).
6 Jednakże skuteczność ex tunc odnosi się do dnia wejścia w życie Konstytucji z 1997 r., jeżeli wcześniej obo-
wiązujące przepisy konstytucyjne nie zawierały stosownego wzorca. Spostrzeżenie to dotyczy np. niezgodności 
z Konstytucją art. 418 KC. Zob. szerzej K. Pietrzykowski, Problem skuteczności ex tunc albo ex nunc orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Pro-
fesora Adama Strzembosza, Lublin 2002.
7 Zob. np. wyr. TK z 31.1.2001 r. (P 4/99, OTK 2001, Nr 1, poz. 5) dotyczący dziedziczenia gospodarstw rolnych.
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i .seminariów .z .prawa .cywilnego . .Książka .jest .również .przydatna .dla .wszystkich .osób, .
które .w .swojej .działalności .zawodowej .zajmują .się .stosowaniem .i .wykładnią .przepi-
sów .prawa .cywilnego, .w .tym .zwłaszcza .dla .sędziów, .adwokatów, .radców .prawnych, .
prokuratorów, .notariuszy .i .pracowników .naukowych, .a .także .dla .innych .osób .zainte-
resowanych .prawem .cywilnym .

Warszawa, .grudzień .2010 .r . .

Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski


