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wartosc przedmiotu zaskarzenia : 109.716 zl

SKARGAKASACYJNA

Niniejszym zaskarzam wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
15.10.2008 r. w sprawie sygn. akt: VI AC.Cl398/08 w calosci ,

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucam :
1) naruszenie przepisow prawa materialnego (art. 3983 § 1 pkt.l KPC) :

- art. 226 § 1 i 3 pro spoldzielczego poprzez jego bledne zastosowanie w
niniejszej sprawie prowadzace do uznania , iz pow6d ma obowiazek wnoszenia
wkladu budowlanego wedlug ostatecznego rozliczenia kosztow ,

- § 5 i § 22 ust.l umowy nr 210 z 23.08.1997 r. W ~. z art. 65 § 2 KC
polegajace na ich blednej interpretacji prowadzacej do uznania , iz umowa rna
charakter spoldzielczy i do jej wykonania maja zastosowanie obowiazujace w
chwili jej zawarcia prze[pisy prawa spoldzielczego , a w szczegolnosci art. 226
tego prawa,

- art. 487-497 KC w zw. z § 22 ust.l umowy z 23.08.1997 r. poprzez ich
niezastosowanie w realiach niniejszej sprawy .
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W zwiazku ze wskazanymi powyzej naruszeniami wnosze 0 :
1) uchylenie zaskarzonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez

uwzglednienie pow6dztwa ~ calosci wraz z zasadzeniem na rzecz powodki
koszt6w procesu za wszystkie instancje, wzglednie
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2) uchylenie zaskarzonego wyroku w calosci i przekazanie Sadowi Apelacyjnemu w
Warszawie do ponownego rozpoznania wraz orzeczeniem 0 kosztach, a przede
wszystkim:

3) przyjecie skargi kasacyjnej do rozpoznania na podstawie art. 3989 § 1 pkt 4 KPC,
albowiem skarga niniejsza jest oczywiscie uzasadniona .

•

PRZYCZYNY UZASADNIAJl\CE PRZYJF;CIE SKARGI
KASACYJNEJ DO ROZPOZNANIA

Niniejsza sprawa dotyka problematyki waznosci zapisow obligacyjnych

zawieranych z osobami pragnacymi wybudowac lokal (segment, dom jednorodzinny)

w ramach spoldzielni mieszkaniowej.

W wypadku niniejszej sprawy , umowa realizacyjna nr 210 z dnia 23.08.1997 r.

rniala swoisty charakter oraz odbiegajaca od klasycznych umow realizacyjnych w

ramach spoldzielni mieszkaniowej tresc . Powod jako kontrahent nie byl w momencie

jej podpisywania czlonkiem pozwanej Spoldzielni , a przepisy koncowe przewidywaly

, ze dla osob nie bedacych czlonkami w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie
.

maja przepisy Kodeksu Cywilnego . Umowa zawarta na zaawansowanym etapie

inwestycji w sposob odrnienny okreslala cene za wybudowanie 1m2 lokalu

przewidujac cene stala i ewentualne podstawy do zmiany tej wartosci . Powod zostal

przyjety na czlonka Spoldzielni dopiero po uiszczeniu calosci ceny okreslonej w

umowie realizacyjnej i dopiero wowczas otrzymal przydzial segmentu bedacego

przedmiotem umowy .

Zarowno Sad Okregowy , jak i Sad Apelacyjny w swoich rozstrzygnieciach

powolaly sie na zapisy - obowiazujacego w dacie zawierania umowy - art. 226 prawa

spoldzielczego wskazujac na bezwzgledny charakter tego przepisu , co powodowalo

wylaczenie mozliwosci zmiany jego postanowien droga umowy stron . Sady te

powolaly liczne orzecznictwo Sadu Najwyzszego wskazujace na charakter tego

przepisu iiuris cogentis) stwierdzajac , it wobec tresci tego przepisu powod byl

obowiazany do uiszczenia wkladu budowlanego wynikajacego z ostatecznego

rozliczenia kosztow budowy , ktorego wartosc przekraczala cene okreslona w umowie

realizacyjnej .
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Sady obu instancji w swoich rozwazaniach pominely zupelnie charakter umowy

zawartej pomiedzy stronami . Umowa ta zostala zawarta z osoba nie bedaca czlonkiem

Spoldzielni , wobec czego w sprawie nie mogly miec zastosowania przepisy ustaw

spoldzielczych , czy tez przepisy statutowe , chyba ze zostaly bezposrednio

inkorporowane do tresci umowy . Umowa realizacyjna zawarta ze przez powoda ze

Spoldzielnia rniala charakter cywilnoprawnej umowy wzajemnej , do ktorej mialy

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego , a przede wszystkim art. 487 i nast. KC .

W tym zakresie Sady pominely bogate orzecznictwo Sadu Najwyzszego wskazujace

jednoznacznie jakie przepisy wchodza w gre przy ocenie takich um6w . Przykladowo

mozna wskazac nastepujace:

- wyrok SN z dnia 09.04.1999 r. - I CKN 1135/97 (OSNC 1999/9/165) , gdzie Sad

Najwyzszy wskazal , iz do oceny stosunk6w wynikajacych z umowy 0 budowe

mieszkania zawartej przez spoldzielnie mieszkaniowa z osoba nie bedaca
czlonkiem spoldzielni stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace

zobowiazan z um6w wzajemnych,

- wyrok SN z dnia 16.02.2001 r. - IV CKN 269/00 (OSNC 2001/9/139) , gdzie Sad

Najwyzszy wyrazil identyczny poglad ,

- wyrok SN z dnia 28.02.2002 r. - III CKN 411/99 , gdzie Sad Najwyzszy wskazal

dodatkowo , iz pozniejsze przyjecie w poczet czlonkow , po wplacie ceny

okreslonej w umowie , nie wplywa na zmiane podstawy odpowiedzialnosci osoby

bedacej kontrahentem spoldzielni mieszkaniowej z kodeksowej na art. 226 prawa

spoldzielczego .

Wskazujac na powyzsze orzeczenia mozna stwierdzic , iz Sad Najwyzszy

ugruntowal swoje orzecznictwo w zakresie um6w podobnych do umowy nr 210 z dnia

23.08.1997 r. zawartej przez powoda ze SM ,,Przy Metrze" , a pismiennictwie nie rna

wyrazonych pogladow przeciwnych . Pozwala to na wskazanie jako przyczyny

uzasadniajacej przyjecie niniejszej skargi kasacyjnej do rozpoznania jako oczywiscie

uzasadnionej (art. 398 § 1 pkt. KPC) , gdyz zaskarzony wyrok Sadu Apelacyjnego w

Warszawie , jak rowniez Sadu Okregowego w Warszawie sa w spos6b oczywisty
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sprzeczne z prezentowanymi przez Sad Najwyzszy pogladami dotyczacymi charakteru

um6w takich jaka zawarl pow6d z pozwana Spoldzielnia .

UZASADNIENIE SKARGI KASACYJNEJ

Zaskarzonym wyrokiem Sad Apelacyjny oddalil apelacje , a tym samym

utrzymal w mocy wyrok Sadu Okregowego oddalajacy pow6dztwo . Sady obu

instancji uznaly , it nie rna podstaw do zadania zaplaty od Spoldzielni kwoty

nadplaconej (wplaconej z zastrzezeniem zwrotu jako nienaleznej) zdaniem powoda z

tytulu wkladu budowlanego , gdyz pow6d mial obowiazek - na podstawie art. 226 pro

spoldzielczego - wniesienia wkladu budowlanego wynikajacego z ostatecznego

rozliczenia , a nie okreslonego - jak uwazal w spos6b staly - w umowie zawartej

miedzy stronami .

Z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie nie spos6b sie zgodzic , co czyni

koniecznym zlozenie niniejszej skargi kasacyjnej .

Sad Apelacyjny w slad za Sadem Okregowym w sposob bledny odczytal

charakter zawartej miedzy stronami procesu umowy nr 210 z 23.08.1997 r. w sprawie

wybudowania i przydzielenia powodowi segmentu . Uznal bowiem ta umowe za

typowa umowe realizacyjna zawierana z czlonkiem Spoldzielni , do kt6rej

zastosowanie mialyby przepisy zar6wno obowiazujacego w6wczas prawa

spoldzielczego , jak i zapisy statutowe pozwanej spoldzielni, Bledne stanowisko Sadu

w tym zakresie zawazylo na tresci calego rozstrzygniecia .

Umowa zawarta miedzy stronami procesu nie miala charakteru umowy

spoldzielczej , jak ocenil to Sad , lecz byla swoista umowa z elementami

spoldzielczymi , jednak bez bezposredniego zastosowania przepis6w spoldzielczych ,

chyba ze zostaly one inkorporowane bezposrednio do tresci umowy . Przy ocenie

charakteru tej umowy zasadnicze znaczenie rna okolicznosc , iz kontrahent

powodowej Spoldzielni w chwili jej podpisywania nie byl czlonkiem Spoldzielni .

Mial bye do niej przyjety dopiero po wplaceniu pelnego wkladu budowlanego i

•
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zakonczeniu zadania realizacyjnego (§5 umowy) . Dodatkowo umowa w § 22 ust.1

przewidywala wyraznie , iz dla osob nie bedacych czlonkami Spoldzielni , w

wypadkach nieuregulowanych urnowa , beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego ..

Do powoda - nie bedacego czlonkiem pozwanej Spoldzielni - nie mogly bye

wiec stosowane przepisy Prawa spoldzielczego , a w szczegolnosci wskazywany przez

Sady obu instancji art. 226 pro spoldzielczego i postanowienia statutu tejze Spoldzielni,

chyba ze przepisy te zostaly przytoczone w zawartej umowie. Postanowienia zawartej

umowy, bedacej umowa wzajemna, sa rozstrzygajace dla oceny sytuacji prawnej stron

tej umowy, Cywilnoprawny charakter nawiazanego przez strony stosunku prawnego

uzasadnia - wbrew odmiennemu stanowisku Sadu Apelacyjnego - zastosowanie do

jego oceny przepis6w dotyczacych wykonania zobowiazan, w tym wykonania i

skutkow niewykonania zobowiazan z um6w wzajemnych, a nie wskazywane przez

Sad przepisy prawa spoldzielczego .

Kontrola obrotu prawnego sprawowana przez sad obejmuje bowiem ustalenie,

czy doszlo do zachwiania r6wnowagi stron i rna na celu ewentualne eliminowanie

postanowien umowy, bedacych wynikiem wykorzystania przez jedna ze stron prawnej

i gospodarczej przewagi dla uzyskania nieusprawiedliwionych korzysci, Nie moze

jednak unicestwiaF autonomii woli s,tron wyrazonej w wiazacym ich stosunku
•

cywilnoprawnym. W spos6b nie skrepowany i swobodnie ustalona tresc umowy jest

wiazaca dla stron. W niniejszej sprawie to Spoldzielnia starala sie wykorzystac

sytuacje faktyczna , gdyz bedac swiadorna okreslonych negatywnych dla siebie

okolicznosci takich , jak :. nieprawidlowe sfOf 11iulowani a umowne bedace

przedmiotem kolejnych aneksow czy tez zmiana umowy z generalnym wykonawca ,

powodujaca zmiane ceny placonej przez Spoldzielnie - pod grozba odmowy wydania

•
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przydzialu uzyskala od powoda nienalezne swiadczenie w postaci doplaty do wkladu

budowlanego. Powod dochodzi obecnie zwrotu tej nienaleznego swiadczenia , gdyz

bylo one wniesione z zastrzezeniem zwrotu , a umowa przewidywala wyraznie stala

cene za wybudowanie segmentu .

Nieuzasadnione jest rowniez wskazywanie przez Sad Apelacyjny na fakt

mozliwosci poszkodowania pozostalych czlonkow Spoldzielni poprzez zawieranie
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przez Spoldzielnie umow takiego typu , jak z powodem . Wprawdzie nie sposob nie

dostrzec, ze w nastepstwie zwiazania spoldzielni wysokoscia umowionych kosztow

budowy moze w praktyce dojsc do uprzywilejowania powoda, ktorego czlonkostwo i

przydzial mieszkania na warunkach wlasnosciowego prawa do lokalu jest wynikiem

zrealizowania takiej umowy , w porownaniu z czlonkami, ktorych wlasnosciowe

prawa do lokali mieszkalnych powstaly w ramach stosunku czlonkostwa i podlegaja

ocenie. w swietle art. 226 pro spoldzielczego . Nie moze to miec wplywu na waznosc

umowy 0 wybudowanie mieszkania. Prawo spoldzielcze, ktoremu strony poddaja sie

dopiero po tym, jak umowa w czesci dotyczacej wybudowania mieszkania oraz
.

przyjecia na czlonka i przydzielenia lokalu jest jut zrealizowana, nie moze unicestwiac

wyrazonej poprzednio woli stron co do kosztow mieszkania. Z perspektywy

powstalego ograniczonego prawa rzeczowego umowiony koszt mieszkania stanowi

wklad budowlany, ktory tym sie rozni od "normalnego" wkladu, ze jest zaplacony w

calosci przed przydzialem mieszkania i przed uzyskaniem czlonkostwa,

wysokosc nie wplywaja ewentualne wyzsze koszty rzeczywiste.

W swietle obowiazujacych przepisow nie rna bowiem zakazu oferowania przez

•a na jego

,

spoldzielnie mieszkaniowe przyjecia na czlonka iustanowienia wlasnosciowego prawa

do lokalu w zamian za uiszczony z gory co do wysokosci (ryczaltowy) wklad
I

budowlany. Tego rodzaju oferty nie sa w zyciu gospodarczym rzadkoscia i mamy z nia

do czynienia w niniejszej sprawie . Wylacznie tez do spoldzielni mieszkaniowej nalezy

ocena, czy z punktu widzenia zasady rownouprawnienia wszystkich czlonkow w

interesie spoldzielni lezy oferowanie i zawieranie tego rodzaju umow, a w tyrn, czy

istnieje ryzyko rzeczywistego poniesienia kosztow wyzszych niz zostalo to

uzgodnione w umowie ze zlecajacym budowe mieszkania. W kazdym jednak razie

umowy takie nie moga bye uznane za niewazne.

Tymczasem zarowno Sad Okregowy , jak i Sad Apelacyjny , blednie oceniajac

przepisy umowy - bezpodstawnie odmowily powodowi ochrony prawnej , powolujac

sie bezwzglednie obowiazujacy art. 226 pro spoldzielczego , ktory - jak wskazano

powyzej - nie rna zastosowania w niniejszej sprawie . Pow6d nie mial obowiazku

uzupelniac wkladu budowlanego do wysokosci wskazywanej przez Spoldzielnie , gdyz

wklad zostal przez niego wniesiony w calosci zgodnie z postanowieniami umowy nr
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210 z 23.08.1997 r.. Tak wiec calosc kwoty , kt6ra przekracza kwote wynikajaca z

umowy , stanowi nienalezne swiadczenie i powinno podlegac zwrotowi na rzecz

powoda.

•

W tym stanie rzeczy , podtrzymuje zadania zawarte w petitum skargi.
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