
Sygn. akt I CSK 344/09

POSTANOWIENIE
Dnia 4 grudnia 2009 r.

Sad Najwyzszy w skladzie :

SSN Jan G6rowski

w sprawie z pow6dztwa Zbigniewa Saraty

przeciwka Sp6tdzielni Mieszkaniawej "Przy Metrze" w Warszawie

a zaplate,

na pasiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 4 grudnia 2009 r.,

na skutek skargi kasacyjnej pawoda

ad wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 15 pazdziernika 2008 r., sygn. akt VI ACa 398/08,

odmawia przyj~cia skargi kasacylne] do rozpoznania

zasadza od powoda na rzecz pozwane] kwote 1800

(jeden tysiac oslemset) zlotych tytulem kosztow postepowanla

kasacyjneqo,
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Uzasadnienie

Sad Najwyzszy przyjmuje skarqe kasacyjna do rozpoznania jezeli: w sprawie

wystepu]e istotne zagadnienie prawne, istnie]e potrzeba wyktadni przepis6w

prawnych budzacych powazne watpliwosci lub wywolujacych rozbleznoscl

w orzecznictwie sadow, zachodzi niewaznosc postepowanla lub skarga kasacyjna

jest oczywlscie uzasadniona (art. 3989 § 1 k.p.c.).

Instytucja przedsadu, jak wynika z orzecznictwa Trybunalu Konstytucyjnego,

jest zgodna z normami konstytucyjnymi, a takze z zaleceniami Rady Europy

zezwalajqcymi na wprowadzenie srodkow eliminujqcych dostep do sadu

najwyzszeqo szczebla. Skarga kasacyjna sluzy od prawomocnego orzeczenia, ma

ograniczony zasieq, a jej podstawowym celem jest ochrona interesu publicznego

przez zapewnienie jednolitosci wykladni i tworczy wklad Sadu Najwyzszeqo

w rozw6j prawa.

W sprawie nie wystepuje zadna z przeslanek okreslonych wart. 3989 § 1

k.p.c., choc skarzacy odwolal sie do przeslanki oczywistej zasadnosci skargi.

Zaskarzone skarqa kasacyjna orzeczenie oczywiscie narusza praVllo, gdy

jest niewqtpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegajqcymi rozne] wykladni

przepisami, albo zostalo wydane w wyniku bledne] wykladni lub niewlasciweqo

zastosowania prawa, kt6re jest w spos6b pewny i niewqtpliwy z g6ry widoczne dla

prawnika, bez potrzeby gt~bszej analizy jurydycznej (por. postanowienie Sadu

Najwyzszeqo z dnia 8 marca 2003 r., I PKN 341/2001 OSNP 2004, nr 6, poz, 100).

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 pazdziernlka 2008 r.,

nie narusza prawa w wyze] zasygnalizowanym znaczeniu, choc pow6d nie byl

czlonkiern spoldzielni w chwili zawierania umowy w dniu 27 sierpnia 1997 r., lecz

wtedy tylko osoba ubieqajaca sie 0 status czlonka. Dokonana przez Sqdy meriti

wykladnia umowy nie budzi wiekszych zastrzezeri, tj. nie narusza regut

wynikajqcych z art. 65 k.c. Skarzacy nie podnlosl zarzutu obrazy art. 3531 k.c.,

a zgodnie z zasada swobody um6w Spoldzielnia mogta do wiazace] strony umowy
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wprowadzic zasady rozliczenia zadania inwestycyjnego, wedlug requl
obowlazujaceqo wtedy prawa sp6tdzielczego. Trese § 11 umowy stron przesadza,

ze strony uzqodnily, lz ostateczny koszt budowy zostanie ustalony wedfug kosztu

rzeczywistego. Koszt rzeczywisty Sqdy ustality na podstawie opinii biegtego.

Z tych wzqledow Sad Najwyiszy odrnowil przyiecia skargi kasacyjnej do

rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.). 0 kosztach orzekl na podstawie art. 98 k.p.c.
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