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ORZECZNICTWO

Kazim ierz Piasecki

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
oraz Izba Administracyjna, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania 

cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego
wraz z bibliografią za lata 1984 - 1991

Słowo wstępne

Rozwijająca się od kilku lat, oparta na nowych zasadach, łączność Polski ze świa
tem sprawia, że sprawy cywilne z zakresu międzynarodowego postępowania cywil
nego i prawa prywatnego międzynarodowego, w tym także konwencji i umów mię
dzynarodowych, nabierają coraz większego znaczenia. Jest przy tym rzeczą chara
kterystyczną, że na razie nie w orzecznictwie sądów, lecz w piśmiennictwie znajdują 
wyraz aktualne problemy z zakresu stosunków międzynarodowych.

Sprawy z tej dziedziny są z reguły trudne pod względem jurydycznym nie tylko 
dla stron i ich fachowych przedstawicieli, ale także i dla sądów, nie wyłączając Sądu 
Najwyższego. Materiał, w postaci orzeczeń Sądu Najwyższego i piśmiennictwa pra
wniczego, jest znacznie rozproszony. Dlatego też może być przydatne dla praktyki 
zestawienie orzecznictwa, choćby w formie tez, i najbardziej reprezentatywnej lite
ratury przedmiotu.

Opracowanie niniejsze obejmuje materiał, począwszy od 1984 r. Jeżeli chodzi 
o wcześniejszy okres, należy odesłać do opracowań J. Jodłowskiego, opublikowa
nych w ramach Biblioteki PALESTRY pt. „Orzećznitwo Sądu Najwyższego w spra
wach cywilnych z elementem zagranicznym...”, Wydawnictwo Prawnicze, Warsza
wa 1984 r.
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I. K O D EK S PO STĘPO W A N IA  C Y W IL N E G O  (Dz.U. N r 43, poz. 296
z późn. zm .)

Część pierwsza.
Postępowanie rozpoznawcze

Księga pierwsza. Proces.

Art. 19 §2
Oznaczenie kwotą pieniężną warto

ści przedmiotu sporu wyrażonego w wa
lucie obcej (art. 19 §2) powinno być do
konane przy uwzględnieniu obowiązują
cego w chwili wniesienia pozwu kursu 
walut obcych, ustalonego przez Narodo
wy Bank Polski na podstawie art. 12 pkt 5 
ustawy dewizowej z 1952 r., a obecnie 
przez Prezesa tego Banku na podstawie 
art. 26 prawa dewizowego z 1983 r.

Oznaczenie przez powoda wartości 
przedmiotu sporu z pominięciem obo
wiązującego kursu walut obcych powin
no z reguły spowodować sprawdzenie 
wartości sporu przez sąd (art. 25 §1).

Orz. SN  z dnia 1 8  maja 1 9 8 4  r. I  CR  

1 2 1 /8 4 , O S N C P 1985/1 /15 .

Art.45
Rozstrzyganie co do właściwości 

miejscowej sądu, w tym oznaczenie 
przez Sąd Najwyższy sądu, przed który 
należy wytoczyć powództwo (art. 45), 
może mieć miejsce dopiero wówczas, 
gdy sprawa należy do jurysdykcji krajo
wej sądu polskiego.

Orz. SN  z dnia 14  lutego 1 9 8 5  r. II  

CO  1 3 /8 5 , O SN CP 1985/12/196 .

Art. 64

Przedsiębiorstwo działające na pod
stawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o zasadach prowadzenia na tery
torium Polski działalności gospodarczej 
w zakresie drobnej wytwórczości przez 
zagraniczne osoby fizyczne i prawne 
(jedn. tekst: Dz.U. z 1985 r. Nr 13, poz. 
58) nie ma zdolności sądowej (art. 64). 
W sprawie, w której przedmiot wiąże się 
z działalnością takiego przedsiębior
stwa, stroną powinien być właściciel 
przedsiębiorstwa, przez którego należy 
rozumieć, stosownie do art. 6 pkt 5 po
wołanej ustawy, również podmiot, które
go prawa do przedsiębiorstwa wynikają 
z innego tytułu niż własność.

Orz. SN  z dnia 13 maja 1 9 8 7  r. 1 CZ  
47/87, O SN CP 1988/11/159.

Art. 86 i nast.
1. Osoba wykonująca zastępstwo 

procesowe zagranicznych podmiotów 
gospodarczych (zagranicznych osób 
prawnych i fizycznych), o jakich mowa 
w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasa
dach prowadzenia na terytorium Polski 
działalności gospodarczej w zakresie 
drobnej wytwórczości przez zagraniczne 
osoby prawne i fizyczne (Dz.U. Nr 19, 
poz. 146 z późn. zm.), nie jest radcą pra
wnym w rozumieniu art. 87 §2 i ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach pra
wnych.

Orz. SN  z dnia 3 0  listopada 19 8 4  r. II 

CR 428/84 , OSPiKA 1987/3/61  z glosą  

M. Dużego, O SNCP 1985/10/156 .
2. Zagranicznym podmiotem gospo

darczym w rozumieniu ustawy z dnia
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6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia 
na terytorium Polski działalności gospo
darczej w zakresie drobnej wytwórczo
ści przez zagraniczne osoby prawne i fi
zyczne (jedn. tekst: Dz.U. z 1985 r. Nr 
13, poz. 58) jest spółka, a nie poszcze
gólne osoby wchodzące w je j skład. Or
gan administracji państwowej ma obo
wiązek i prawo żądać ustanowienia peł
nomocnika od zagranicznego podmiotu 
gospodarczego, a nie od każdej osoby 
wchodzącej w skład tego podmiotu.

Orz. SN  z dnia 21 listopada 1 9 8 5 1: II 
SA 1506/85 , OSPiKA 1987/7-8 /162  
z glosą W. Popiołku.

Księga trzecia. Sąd polubowny
1. Orzeczenie Międzynarodowego

Sądu Arbitrażowego dla Spraw Żeglugi 
Morskiej i Śródlądowej w Gdyni, wyda
ne w Pradze, jest orzeczeniem wydanym 
na terenie Czecho-Słowacji; nie podlega 
jurysdykcji sądów polskich sprawa ze 
skargi o uchylenie takiego orzeczenia ze 
względu na brak łączników, które mo
głyby jurysdykcję tę uzasadniać.

Orz. SN  z dnia 2 7  sierpnia 19 8 2  r. II 
CR 214/83, „Państw o i Praw o"  
1 9 8 4 /8 /14  z glosą B. Wysockiej.

2. Wskazanie w zdaniu drugim arl.
705, że sąd polubowny nie jest związany 
przepisami postępowania cywilnego, nie 
odnosi się do bezwzględnie obowiązują
cych przepisów, zawartych w księdze 
trzeciej lego kodeksu. Artykuły 712-715, 
mające taki charakter, obowiązują 
w każdym postępowaniu polubownym. 
Brak więc w tym przedmiocie wzmianki 
w regulaminie określającym tryb postę
powania przed sądem polubownym nie 
wyłącza dopuszczalności wniesienia do

sądu powszechnego skargi o uchylenie 
wyroku wydanego przez sąd polubowny 
(art. 695).

Orz. SN  z dnia 3  czerw ca 1 9 8 7  r. 

I  CR 120/87, „Państwo i P ra w o ” 
1 9 8 9 /7 /1 4 7  z glosą M. Tomaszewskiego; 

O SN CP 1 9 8 8 /1 2 /1 7 4 ; „P rzeglą d  Usta

wodawstwa G ospodarczego” 1988/2 /51 .

Część trzecia.
Przepisy z zakresu m iędzynarodo

wego postępowania cywilnego

Księga pierwsza.
Jurysdykcja krajowa

Art. 1111
1. Centrum Techniki Samochodowej

(...) jako komórka organizacyjna Przed
siębiorstwa Handlowego Ambasady 
ZSRR w Rzeczypospolitej Polskiej nie 
podlega jurysdykcji sądów polskich.

Uchwała skladu 7  sędziów SN  z dnia 

26  września 19 9 0  r. III P ZP 9/90, 

O SNCP 1991/2-3/17.
Uwaga: W uzasadnieniu uchwały 

został powołany art. 31 ust. 1 konwencji 
wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycz
nych, ratyfikowanej przez Polskę zgod
nie z oświadczeniem rządowym z dnia 
13 sierpnia 1965 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 
235).

Art. 1135
Pozostawienie w aktach ze skutkiem 

doręczenia (art. 1135) wezwania dla 
uczestnika postępowania zamieszkałego 
za granicą, który wskazał w kraju pełno
mocnika dla doręczeń, stanowi pozba-
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wicnic uczestnika możności jego obro
ny.

Orz. SN  z dnia 1 7  kwietnia 1 9 8 7  r  
III C R N  69/87, O S N C P 1 9 8 8 /1 0 /1 4 2 .

Księga trzecia.
Orzeczenia sądów zagranicznych
1 ugody zawarte przed takimi sądami

Tytuł I.
Uzanie orzeczeń sądów zagranicznych

Art. 1145 §1
Rzeczywiste znaczenie warunku 

przewidzianego w art. 1145 §1 co do te
go, aby orzeczenie zagraniczne było 
orzeczeniem sądowym, jest takie, że 
w wypadku, gdy tak przewiduje obce 
prawo, może nim być również orzecze
nie (akt) organu innego niż sąd.

Z uzasadnienia: „Za taką wykładnią 
art. 1145 §1 wypowiedział się Sąd Naj
wyższy w postanowieniu z dnia
2 września 1975 r. I CR 559/75 (nie 
opul.) i utrzymał ją  - mimo rozbieżnych 
głosów doktryny - w orzeczeniu z dnia 
18 listopada 1982 r. (nie opubl.). Od
mienne stanowisko - powołane przez 
Sąd Wojewódzki - wyrażone przez Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 
stycznia 1978 r. I CR 308/77 (nie 
opubl.), jest trudne do aprobaty, ponie
waż Sąd Najwyższy przyjął, że jasna 
i jednoznaczna treść art. 1145 §1 sprze
ciwia się jego funkcjonalnej wykładni 
i stąd przepis ten powinien być stosowa
ny ściśle. Potrzeba sięgania do lej meto
dy wykładni aktualizuje się przecież 
i wówczas, gdy hipoteza tłumaczonej 
normy prawnej ujęta jest jasno i niedwu
znacznie, ale jakieś istotne względy

przemawiają za tym, ażeby tej normie 
podporządkować inne, zbliżone sytu
acje, wyraźnie w hipotezie tej normy nie 
przewidziane. Ustalenie rzeczywistej 
treści wspomnianego przepisu, z uwz
ględnieniem funkcji, jaką ma spełniać, 
usprawiedliwia już przyjęta w mkllzy- 
narodowym procesie cywilnym zasada 
respektowania jurysdykcji sądów i in
nych organów zagranicznych oraz in
nych aktów pochodzących od innych or
ganów”.

Orz. SN  z dnia 2 0  września 1 9 8 3  r. II  
CR 278/83 , O SN CP 1 9 8 4 /4 /6 1 ; „N ow e 
P ra w o ” 1 9 8 5 /4 /9 7  (teza) z glosą A. M ą- 
czyńskiego.

Uwaga: Małżonka, będąca obywa
telką polską, zawarła związek małżeński 
w Danii z obywatelem duńskim. Mał
żeństwo to zostało rozwiązane przez 
rozwód, orzeczony prawomocną decy
zją Urzędu Powiatowego w N. w Danii. 
Była małżonka złożyła w sądzie polskim 
wniosek o uznanie przez sąd tego roz
wodu.

Art. 1146 §1
Badanie przez sąd polski w postępo

waniu o uznanie orzeczenia sądu zagra
nicznego jest niezależne, gdy chodzi
0 przesłanki z art. 1146, od wniosków 
uczestników postępowania. Sąd w po
stępowaniu delibacyjnym działa w tym 
przedmiocie z urzędu.

Orz. SN  z dnia 23  sierpnia 1 9 9 0  r.
1 CR 415 /9 0  (nie opubl.).

Art. 1146 §1 pkt. 2
Jeżeli w skład spadku po cudzoziem

cu wchodzi własnościowe prawo do lo
kalu spółdzielczego na obszarze Polski,
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wyłączna jurysdykcja krajowa do 
stwierdzenia nabycia spadku w tym za
kresie należy do sądów polskich. Orze
czenie sądu państwa obcego stwierdza
jące nabycie spadku, w skład którego 
wchodzi spółdzielcze prawo do lokalu 
położonego w Polsce, nie podlega 
w tym zakresie uznaniu z powodu braku 
przesłanek z art. 1146 §1 pkt 2.

Orz. S N  z dnia 13  października
1 9 8 6  r  1 C R  276/86 , „P alestra” 
1987 /12 /114  z glosą J .  Jodłow skiego; 
O SN CP 1987/12/213 .

Art. 1146 §1 pkt 4
Przesłanką negatywną uznania za

granicznego orzeczenia jest prawomoc
ność osądzenia sprawy przez sąd polski 
przed uznaniem, a nie przed uprawo
mocnieniem się wyroku zagranicznego. 
Zastrzeżenie „zanim orzeczenie sądu za
granicznego stało się prawomocne” od
nosi się tylko do drugiego członu art. 
1146 §1 pkt 4.

Orz. SN  z dnia 16  października
1 9 8 7  r  1 CR 230/87 , „Państw o i P ra 
w o” 199 0 /3 /1 0 6  z glosą A. Proksy; 
„Państw o i P ra w o ” 1990 /12 /119  (teza) 
z glosą T. Erecińskiego ; O SN CP 1989/7-  
8 /1 2 6 ; OSPiKA 1988/7-8 /175 .

Art. 1146 §1 pkt 5
1. W sprawie o uznanie wyroku sądu 

zagranicznego orzekającego rozwód za 
skuteczny na obszarze Polski bezkryty
czne ustalenie stanu faktycznego, bez 
uwzględnienia zarzutów, choćby zgło
szonych po terminie, lecz przed wyda
niem wyroku, które to ustalenie w spo
sób jaskrawy i oczywisty krzywdzi oby
watela polskiego, może być poczytane 
za sprzeczne z podstawowymi zasadami

porządku prawnego (art. 1146 §1 pkt 5), 
zwłaszcza gdy obywatel nie ma możno
ści odwołania się od krzywdzącego wy
roku.

Orz. S N  z dnia 2 6  listopada 1981 r. 
IV  CR 422/81 , OSPiKA 19 8 5 /2 /3 0  z g lo 
są B. Gneli.

2 . Sąd polski nie może uznać orze
czenia zagranicznego o przysposobieniu 
między rodzeństwem ze względu na je 
go sprzeczność z podstawowymi zasa
dami porządku prawnego Polski (art. 
1146 §1 pkt 5), czyli z tzw. klauzulą po
rządku prawnego. Przez podstawowe za
sady porządku prawnego Polski należy 
rozumieć nie tylko fundalentalne zasady 
ustroju społeczno-politycznego, a więc 
zasady konstytucyjne, ale również zasa
dy rządzące poszczególnymi dziedzina
mi prawa. Niedopuszczalność orzecze
nia przysposobienia między rodzeń
stwem należy do podstawowych zasad 
wynikających z kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego.

Orz. S N  z dnia 21 czerw ca 1 9 8 5  i: III  
CRN  58/85, „N ow e Praw o" 1987/11-  
12 /1 7 4  z glosą B. G neli; tamże 
(1988/11-12/248) ponow na publikacja  
orzeczenia ze względu na poprzednie  
zniekształcenie tekstu orzeczenia.

3. W odniesieniu do praw, które nie 
podlegają dyspozycji osób zaintereso
wanych, jakimi są prawa stanu cywilne
go, m.in. w odniesieniu do prawa stanu 
małżonka w stosunku do oznaczonej 
osoby, orzeczenie sądu zagranicznego 
naruszające rażąco zasadę prawdy obie
ktywnej, uzasadnia ocenę, że orzeczenie 
to jest sprzeczne z podstawową zasadą 
porządku prawnego, w rozumieniu art. 
1146 §1 pkt 5.
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Orz. SN  z dnia 5  lipca 1 9 8 5  r. II  CR  

138/85, „N ow e P ra w o " 1 9 8 7 /3 /104  (te

za) z glosą J .  Ciszewskiego.
4. Brak przewidzianego w art. 58 §1 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roz
strzygnięcia w zagranicznym orzeczeniu 
rozwodowym o obowiązku alimentacyj
nym rozwiedzionych małżonków wzglę
dem ich dziecka nie stanowi przeszkody 
z art. 1146 §1 pkt 5 do uznania tego 
orzeczenia.

Orz. SN  z dnia 19 sierpnia 1986  r. II 

CR 216/86 , O S N C P 1987/11/181 .
5 . Orzeczenie zagranicznego sądu

0 przysposobieniu, wydane bez wyma
ganej zgody małżonka przysposobiają- 
cego (art. 116 k.r.o.), która została zastą
piona przez decyzję sądu opiekuńczego, 
oraz po śmierci przysposobiającego (art. 
117 §2 k.r.o.), koliduje z podstawowymi 
zasadami porządku prawnego w świetle 
art. 1146 §1 pkt 5.

Orz. S N  z dnia 12  grudnia 1 9 8 6  r.

1 CR 368/86 , „P alestra" 1 9 8 9 /3 /126  

z glosą B. Gneli.

Art. 1147 §2
1. Stwierdzenie przez sąd zagranicz

ny, że orzeczenie przedstawione sądowi 
polskiemu do uznania jest prawomocne, 
stanowi wyłączny dowód niezaskarżal- 
ności tego orzeczenia.

Orz. S N  z dnia 2 9  października  

1 9 8 2  r. I V  CR 458/81 , OSPiKA  

1 9 8 3 /6 /1 2 3 ; OSPiKA 1985/11/220  z g lo 

są B. Gneli.
2 . Właściwości organu stwierdzają

cego prawomocność orzeczenia sądu za
granicznego rozstrzygają przepisy pań

stwa, w którym zostało ono wydane. 
Przedstawienie dowodu stwierdzającego 
prawomocność takiego orzeczenia jest 
w świetle art. 1147 §2 obligatoryjne.

Orz. S N  z dnia 2 8  maja 1 9 8 7  r. I I C Z  

61/87 , O SN CP 1988/11/162.

Tytułll.
Wykonalność orzeczeń sądów za

granicznych i ugod zawartych przed 
takimi sądami

Art. 1152
W sprawie o stwierdzenie wykonal

ności ugody sądowej w przedmiocie ali
mentów dla małżonka, zawartej w pro
cesie rozwodowym przed sądem au
striackim, dopuszczalność tej ugody 
ocenia się według prawa procesowego 
stosowanego przez sąd austriacki. 
W konsekwencji nie ma podstaw do 
zdyskwalifikowania takiej ugody z pun
ktu widzenia przesłanek dotyczących 
wykonalności ugód przewidzianych 
w umowie z dnia 11 grudnia 1963 r. 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Republiką Austriacką o wzajemnych 
stosunkach w sprawach z zakresu prawa 
cywilnego oraz o dokumentach (Dz.U. 
z 1974 r. Nr 6, poz. 33).

Odmowę stwierdzenia wykonalności 
ugody sądowej mogłoby uzasadniać tyl
ko powołanie się na klauzulę porządku 
publicznego (art. 48 ust. 2 tej umowy).

Orz. SN  z dnia 5  stycznia 1 9 8 2  r. IV  

C Z  176/81, „Państwo i Praw o"  

1 9 8 4 /3 /1 3 8  z glosą B. G neli; O SNCP  

1982/7/111.
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II. K O N W E N C JE  I U M O W Y  M IĘ D Z Y N A R O D O W E

A. W alor praw ny umowy m iędzy
narodow ej

1. Czasowe ograniczenie dopusz
czalności działania w jednym zakładzie 
pracy tylko jednej organizacji związko
wej (art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 
8 października 1982 r. o związkach za
wodowych - jedn. tekst: Dz.U. z 1985 r. 
Nr 54, poz. 277) nie jest sprzeczne z art. 
84 Konstytucji Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej. Rejestracji związku zawo
dowego sąd dokonuje na podstawie 
przepisów ustawy o związkach zawodo
wych, z wyłączeniem norm konwencji 
ratyfikowanych przez PRL.

Orz. SN  z dnia 2 5  sierpnia 1 9 8 7  r. 
1 PRZ 8 /8 7  „Państw o i P ra w o ” 
1 9 8 9 /6 /1 3 5  (teza) z glosą K. Skubisze

wskiego; O S N C P 1 9 8 7 /1 2 /1 9 9 ; OSPiKA  
1988/10/218 .

2. Umowy międzynarodowe w za
kresie stosunków cywilnoprawnych i ro
dzinnych mogą stanowić podstawę de
cyzji sądowej na równi z przepisami 
tzw. prawa wewnętrznego. Umowa mię
dzynarodowa może być stosowana jedy
nie do relacji podmiotowej je j uczestni
ków. Państwo, które nie przystąpiło do 
umowy międzynarodowej, nie może li
czyć na to, że będzie odnosić korzyści 
z uregulowania zawartego w umowie 
międzynarodowej bez zachowania zasa
dy wzajemności.

W związku z tym nie ma znaczenia 
okoliczność, że w art. 10 protokołu 
zmieniającego konwencję z dnia 25 
sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu nie
których zasad dotyczących konosamen
tów, sporządzonego w Brukseli dnia 23

lutego 1968 r. (Dz.U. z 1980 r. Nr 14, 
poz. 48 i 49), jest mowa o tym, że posta
nowienia konwencji mają zastosowanie 
do każdego konosamentu.

Orz. S N  z dnia 2 8  czerw ca 1 9 8 9  r. II 
CR 200/89, OSPiKA 1990 /10 /361  z g lo 
są A . Całusa.

B . Przew óz m iędzynarodowy
1 W rozumieniu konwencji o umo

wie międzynarodowego przewozu dro
gowego towarów (CMR) - załącznik do 
Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 - kolej
nymi przewoźnikami są zarówno osoby 
zobowiązane do przewiezienia przesyłki 
na podstawie jednej lub kilku osobnych 
umów przewozu zawartych z użytkow
nikami transportu (wysyłającym lub od
biorcą), jak i osoby, które zawarły umo
wy o przewóz tylko z pierwotnym 
przewoźnikiem tej przesyłki.

Orz. SN  z dnia 2 6  m arca 1 9 8 5  r. 
1 CR 304/84 , OSPiKA 19 8 7 /9 /1 6 9  z g lo 
są A. B lacha; O SN C P 1985/1-2/14.

2. Niewywiązanie się odbiorcy prze
syłki w międzynarodowym kolejowym 
przewozie towarowym ze zobowiązania 
do powołania rzeczoznawcy w związku 
z wniesieniem reklamacji - w celu usta
lenia wartości je j uszkodzenia nie wyłą
cza dochodzenia odszkodowania prze
ciwko Kolei (art. 25 §1 w związku z art. 
29 §1 i 2 SMGS).

Orz. SN  z dnia 10  kwietnia 1 9 8 5  r. 
I  CR 65/85, O SN CP 1986/1-2/15.

3. Wykazanie przez przewoźnika, że 
ze względu na okoliczności faktyczne 
utrata przewsyłki mogła nstąpić z jednej 
lub z kilku przyczyn przewidzianych
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w art. 17 ust. 1 lit. d konwencji CMR 
z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. /  1962 r. 
Nr 49, poz. 238), w tym również na sku
tek naturalnej podatności towaru na 
zamozapalenie, stwarza domniemanie 
prawne z art. 18 ust. 2 CMR, zwalniają
cego przewoźnika od opartej na zasadzie 
ryzyka odpowiedzialności odszkodo
wawczej za spalenie się przesyłki. Wy
syłający może to domniemanie obalić, 
jeżeli udowodni, że szkoda nie jest na
stępstwem żadnej z tych przyczyn.

Orz. SN  z dnia 2 7  maja 1985  r. I  CR  
1 4 4 /8 5 , O S N C P 1986/6 /99 .

4. Jeżeli w międzynarodowym liście 
przewozowym zostało zamieszczone 
przez nadawcę oświadczenie o użyciu do 
przewozu palet wymiennych, włączo
nych do Europejskiego Parku Palet, od
biorca przesyłki jest zobowiązany do 
zwrotu przewoźnikowi palet Europej
skiego Parku Paletowego lub w razie 
niemożności ich zwrotu do zapłacenia

odszkodowania także wówczas, gdy 
przesyłka została mu wydana na pale
tach nie odpowiadającym wymaganiom 
określonym dla palet Europejskiego Par
ku Paletowego, nie wyłącza to roszczeń 
regresowych z tego tytułu odbiorcy 
przesyłki w stosunku do nadawcy. Nato
miast, gdy wydanie przesyłki na takich 
paletach nastąpiło na skutek zamiany lub 
uszkodzenia w czasie przewozu palet 
wymiennych, włączonych do Europej
skiego Parku Paletowego, odbiorca 
przesyłki nie jest zobowiązany do zwro
tu przewoźnikowi palet Europejskiego 
Parku Paletowego ani do zapłacenia od
szkodowania, chyba że przewoźnik nie 
ponosi odpowiedzialności za zmianę lub 
uszkodzenie palet.

Uchwała składu 7 sędziów SN  z dnia 

2 6  czerw ca 1 9 8 5  r. III CZP 24/85, 

O SN CP 1986/1-2/1.

III. U STA W Y S Z C Z E G Ó L N E  O C H A R A K T E R Z E  M A T ER IA LN O - 
PR A W N Y M  I P R O C E S O W Y M

A. Odpowiedzialność biura podróży
Biuro podróży odpowiada za działa

nia lub zaniechania zagranicznych osób 
trzecich, którymi się posługuje w wyko
nywaniu swych zobowiązań w zakresie 
zapewnienia wyżywienia uczestnikom 
zagranicznej wycieczki także wówczas, 
gdy nie miało możności kontroli i nad
zoru nad tymi osobami.

Orz. S N  z dnia 2 5  lutego 19 8 6  r. III 

C Z P  2/86, „N ow e P ra w o ” 1 9 8 8 /9 /108  

(teza) z glosą M. Nesterow icza; O SNCP  

1987/1/10 .

B . Odpowiedzialność im portera  

sam ochodów
Osoba prawna, importująca samo

chody zagranicznej produkcji dla ich 
wprowadzenia na rynek krajowy, przyj
muje na siebie odpowiedzialność wzglę
dem osób poszkodowanych w takim za
kresie, w jakim odpowiedzialność tę po
nosiłby producent.

Orz. SN  z dnia 26  m arca 1 9 8 4  r. II  

CR 57/84, „N ow e P ra w o ” 1 9 8 5 /4 /94  

z glosą M. Nesterowicza;  O SNCP  

1984/10/186 .
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C. Roszczenia regresow e zagran i
cznej instytucji ubezpieczeń 

społecznych
Zagraniczna instytucja ubezpieczeń 

społecznych, na którą z mocy przepisów 
je j prawa krajowego przechodzą rosz
czenia z tytułu poniesionych kosztów le
czenia, nie jest uprawniona do docho
dzenia od osoby odpowiedzialnej za 
szkodę wedhig prawa polskiego zwrotu 
kosztów w sytuacji, gdy leczeniu na 
koszt tej instytucji został poddany po
szkodowany, który uległ wypadkowi 
komunikacyjnemu na terenie Polski.

Orz. S N  z dnia 2 6  m arca 1 9 8 2  r. III 
C I P  61/80, „N ow e P ra w o ” 1 9 8 4 /2 /120  
z glosą J .  Ławrynowicza.

D. O brót nieruchom ościam i
Nabycie od Skarbu Państwa przez 

małżonka, którego współmałżonek jest 
cudzoziemcem, lokalu mieszkalnego 
bez zezwolenia Ministra Spraw Wewnę
trznych, wymaganego przy nabywaniu 
nieruchomości przez obywateli państw 
obcych (art. 1 ustawy z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców - jedn. tekst: Dz.U. 
z 1933 r. Nr 24, poz. 202) rodzi skutki 
prawne z art. 32 §1 k.r.o. i pozwala na 
ujawnienie tego prawa w księgach wie
czystych jako nabytego w ramach istnie
jącej wspólności majątkowej małżeń
skiej.

Ujawnienie w księdze wieczystej 
prawa tego współmałżonka następuje na 
podstawie orzeczenia sądu wydanego 
w sprawie uzgodnienia treści księgi wie
czystej z rzeczywistym stanem pra

wnym (art. 31 ust. 2 w związku z art. 10 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece - Dz.U. Nr 19, 
poz. 147).

Orz. S N  z dnia 31  stycznia 1 9 8 6  r. III  
CZP 70/85, O S N C P 1 9 8 6 /1 2 /2 0 7 ; OSPi- 
KA 1986/11-12/222 .

E . O b rót czekowy
Trasat płacący czek jest zobowiąza

ny do sprawdzenia legitymacji formalnej 
przedstawiającego czek. Zasada ostroż
ności w obrocie nakazuje jednak skupu
jącemu czeki wystawione za granicą 
sprawdzenie, czy bank zagraniczny, na 
który czek został wystawiony, będzie 
honorował czek w stosunkach z ban
kiem polskim.

Orz. S N  z dnia 2 7  października  
19 8 9  r. II  CR 453/89, „Orzecznictwo  
Gospodarcze ” 1 9 9 1 /2 /2 7  z glosą R. Zel- 
watiskiego.

E  Spadki
Z chwilą otwarcia spadku po krajo

wcu dewizowym, którego spadkobiercą 
jest cudzoziemiec dewizowy (obecnie: 
osoba zagraniczna) składnik majątku 
spadkowego, jakim jest wkład oszczęd
nościowy - w tym również w postaci 
premiowanego bonu samochodowego, 
ulega z mocy szczególnych przepisów 
prawa (art. 3, 4, 18, 26 i 27 ustawy dewi
zowej z dnia 28 marca 1952 r. - Dz.U. 
Nr 21, poz. 133) przekształceniu w ra
chunek zagraniczny zablokowany, co 
wywołuje ten skutek, że bon wyłączony 
zostaje od udziału w losowaniu premii.

Orz. SN  z dnia 10  października  
1984 r. II  CR 296/84, „N ow e Praw o"  
1 9 8 5 /9 /132  z glosą M. Bączyka.
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2. Zawarcie ugody sądowej między 
spadkobiercami w sprawie działu spad
ku, toczącej się z udziałem uczestnika 
postępowania będącego osobą zagrani
czną, nie wymaga zezwolenia dewizo
wego.

Uchwała składu 7  sędziów SN  z dnia 
1 7  czerw ca 1 9 8 7  r. III CZP 87/86, 
O S N C P 1988/2-3 /24 .

3. Osoba pominięta wskutek zwykłej 
pomyłki jako spadkobierca ustawowy 
w postępowaniu spadkowym przepro
wadzonym przez sąd zagraniczny może 
dochodzić przed sądem polskim od 
współspadkobiercy, który w wykonaniu 
orzeczenia o dziale spadku przejął rów
nież część majątku je j należną (zagrani
cznych środków płatniczych), zapłaty 
uzyskanego przezeń wzbogacenia (art. 
405 k.c.) tylko w pieniądzu polskim (art. 
358 §1 k.c., art. 1 dekretu z dnia 27 lipca 
1949 r. o zaciąganiu nowych i określa
niu wysokości nie umorzonych zobo
wiązań pieniężnych - Dz.U. Nr 45, poz. 
332).

Orz. S N  z dnia 2  września 1986  r. III 
CZP 66/86, O SN CP 1987/9 /132 .

G. Ekw iw alent za mienie pozosta
wione za gran icą

1. Osoba, która w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r. pozostawiła mienie 
nieruchome na terenie nie wchodzącym 
w skład obecnego obszaru Państwa 
i która na mocy umów międzynarodo
wych zawartych przez Państwo ma 
otrzymać ekwiwalent za mienie nieru
chome pozostawione za granicą, a która 
nabyła od Państwa w użytkowanie wie
czyste nieruchomość na cele mieszkal
ne, nic może nabyć od Państwa na te sa

me cele innej nieruchomości także wów
czas, gdy nie skorzystała z przysługują
cego je j uprawnienia do zaliczenia war
tości mienia nieruchomego pozostawio
nego za granicą na pokrycie opłat za 
użytkowanie wieczyste lub ceny sprze
daży nieruchomości państwowej (art. 88 
ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 
29 kwietnia 1985 r. o gospodarce grun
tami i wywłaszczaniu nieruchomości - 
Dz.U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74).

Przewidziany w art. 88 ust.3 i 4 usta
wy powołanej w pkt 1 krąg osób, któ
rym przysługuje uprawnienie do zalicze
nia wartości mienia nieruchomego pozo
stawionego za granicą na pokrycie opłat 
za użytkowanie wieczyste lub ceny 
sprzedaży nieruchomości państwowej, 
jest kręgiem zamkniętym, wyłączającym 
cesję wymienionego uprawnienia na in
ne osoby.

Uchwała składu 7  sędziów SN  z dnia 

2 2  czerw ca 1 9 8 9  r. III CZP 32/89, „ P ań
stwo i Praw o  ” 1991/1 /118  (teza) z glosą  
J .  M ojaka; O SNCP 1989/12/187 .

2 . Artykuł 88 ust. 1 ustawy z dnia 29 
kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 
Nr 22, poz. 99) nie dotyczy osób, które 
skorzystały z prawa do repatriacji na 
podstawie zawartej dnia 25 czerwca 
1957 r. umowy między Rządem PRL 
a Rządem ZSRR osób narodowości pol
skiej (Dz.U. Nr 47, poz. 222). O zalicze
niu wartości mienia nieruchomego, 
pozostawionego za granicą, orzeka tere
nowy organ administracji państwowej 
w toku ustalania opłaty za wieczyste 
użytkowanie lub ceny sprzedaży kon
kretnej nieruchomości nabywanej przez
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osobę uprawnioną do ekwiwalentu 
z mocy umów międzynarodowych.

Orz. S N  z dnia 2 6  lutego 1 9 8 8  r  III 

A Z P 17187, O S N C P 1989/7-8/118 .
3. W świetle art. 88 ustawy z dnia 29 

kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 
Nr 22, poz. 99) i §5 rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 16 września 1985 r. 
w sprawie zaliczania wartości mienia 
nieruchomego pozostawionego za grani
cą na poczet opłat za użytkowanie wie
czyste lub na pokrycie ceny sprzedaży 
działki budowlanej i położonych na niej 
budynków (Dz.U. Nr 47, poz. 244 
z późn. znt.) osoba zainteresowana uzy
skaniem zaliczenia majątku nierucho
mego pozostawionego w związku z woj
ną rozpoczętą w 1939 r. na terenach nie 
wchodzących w skład obecnego obszaru 
Państwa na pokrycie opłat za użytkowa
nie wieczyste lub ceny sprzedaży działki 
budowlanej oraz ceny sprzedaży położo
nych na niej domów, budynków lub lo
kali, może w drodze powództwa prze
ciwko Skarbowi Państwa, na podstawie 
art. 189 k.p.c., żądać ustalenia, że pozo
stawiła majątek nieruchomy na terenach 
nie wchodzących w skład obecnego ob
szaru Państwa.

Uchwala składu 7  sędziów SN  z dnia 

1 7  grudnia 1 9 8 7  r. III C Z P  68/87, 

O SN CP 1988/6/74 .

H. Zezwolenie dewizowe
1. Zespół adwokacki może - w ra

mach ogólnego zezwolenia zawartego 
w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 
23 sierpnia 1974 r. w sprawie zezwole
nia zespołom adwokackim na niektóre 
czynności obrotu wartościami dewizo
wymi (M.P. Nr 30, poz. 182) - wyłożyć 
własne pieniądze w granicach 5000 zł 
z przeznaczeniem na opłaty sądowe 
w sprawie cywilnej prowadzonej na zle
cenie cudzoziemca dewizowego (osoby 
zagranicznej) tylko w przypadku wyka
zania niemożności otrzymania od dają
cego zlecenie zaliczki na ten cel w za
kreślonym przez przez sąd terminie uisz
czenia opłat.

Orz. S N  z dnia 2 4  czerw ca 19 8 6  r. III  
CZP 31/86 , O SN CP 1987 /7 /89

2. Ograniczenie opłaty stosunkowej, 
przewidziane w §15 ust. 2 rozporządze
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 
marca 1981 r. w sprawie taksy za czyn
ności komorników (Dz.U. Nr 7, poz. 31 
z późn. zm.), nie ma zastosowania do za
granicznych podmiotów gospodarczych, 
działających na podstawie ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia 
na terenie PRL działalności gospodar
czej w zakresie drobnej wytwórczości 
przez zagraniczne osoby prawne i fizy
czne (Dz.U. Nr 19, poz. 146), chyba że 
z umowy międzynarodowej wynika co 
innego.

Orz. SN  z dnia 4  czerw ca 1 9 8 7  r. III  
CZP 26/87, O SN CP 1988/10/129 .
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IV. B IB L IO G R A F IA

A. Międzynarodowe postępowanie cy
wilne
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Biblioteka Sędziego, Ministerstwo Spra
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polskie orzeczeń organów zagranicz
nych o rozwiązaniu małżeństwa, „Pro
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k.p.c.
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arbitrażu handlowym, „Problemy Praw
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