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PISMO PROCESOWEDziałając w imieniu Pozwanych, niniejszym wnoszę o zezwolenie na złożenie niniejszego wtrybie art. 207 § 3 k.p.c., w zw. z otrzymaniem w dniu 18 października 2017 r. pisma odPowódki dot. argumentacji przedstawionej w piśmie z 3 października 2017 r. dot. nowelizacjiprawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2017 r., poz. 1596). Jednocześnie w trybie art.132 k.p.c. oświadczam, że pismo zostało bezpośrednio doręczone stronie przeciwnej w zw. ztym, że termin rozprawy jest wyznaczony już na 23 października 2017 r.Spółdzielnia podniosła zasadniczo dwa kontrargumenty w sprawie.1) Pierwszy dotyczący tego, że „rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wysokości wkładu
budowlanego do zapłaty przez pozwanych ZOSTAŁO JUŻ DOKONANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ –
kilkanaście lat temu miały miejsce określone czynności prawne, do których zastosowanie znalazły
odpowiednie przepisy”. Jest to twierdzenie nieprawdziwe, bowiem do dnia dzisiejszegoSpółdzielnia wciąż nie dokonała rozliczenia końcowego tej inwestycji. Rozliczenie inwestycjinastąpiło na podstawie uchwały RN nr 47/2001 z dnia 10 września 2001 r., którą należy uznaćza nieistniejącą (została bowiem podjęta przez członków RN, których powołanieprawomocnym wyrokiem SO w Warszawie z 2009 r. zostało podważone – vide: argumenty nastr. 1 sprzeciwu od nakazu zapłaty). Zgodnie z Regulaminem rozliczenia inwestycji ostatecznerozliczenie musiało być zatwierdzone przez RN (zarząd dokonywał tylko rozliczeń
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indywidualnych kosztów na podstawie uchwały zatwierdzonej przez RN). Ewentualnie możnaprzyjąć koncepcję Sądu Okręgowego w Warszawie zapadłej w analogicznej sprawie (wzałączeniu do pisma z 26 lutego 2016 r.), który podważył rozliczenie stwierdzając, że leżałoono w kompetencji Zarządu, a nie RN (por. także uwagi z pkt 5 z ww. pisma procesowego orazzałącznika do protokołu z 6 maja 2016 r.). Trudno, więc mówić o działaniu prawa wstecz (na copowołuje się Powódka), bowiem Spółdzielnia wciąż nie rozliczyła inwestycji pod względemprawnym.2) Drugi, o bezpośrednim stosowaniu przepisów Konstytucji przez sądy powszechne, w tym wzakresie nieuznawania konstytucyjności przepisów. Należy wskazać, że pogląd wyrażony wwyroku SN V CSK 377/15 ma charakter mniejszościowy (zresztą nawet w tym wyrokuwskazuje się, że bezpośrednie stosowanie Konstytucji może nastąpić na drodze absolutnegowyjątku). Należy wskazać, że Trybunał Konstytucyjny od początku stoi na stanowisku, żebadanie zgodności ustawy z Konstytucją jest jego wyłączną domeną, a „bezpośrednie”stosowanie Konstytucji przez sądy oznacza zadawanie przez nie pytań o konstytucyjnośćustawy mającej zastosowanie w rozpoznawanej sprawie (np. wyr. TK P 4/99, wyr. TK K18/04). Pogląd ten opiera się na przyznaniu w Konstytucji uprawnienia Trybunałowi doorzekania w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją (art. 188 pkt 1) Konstytucji). StanowiskoTrybunału Konstytucyjnego zostało w pełni zaakceptowane przez Sąd Najwyższy (vide: np.post. V CKN 1119/00, I CK 291/03). W wyroku z 24 listopada 2015 r. SN (III CSK 517/14)wyraźnie poparł przeważającą linię orzeczniczą stwierdzając, że: „Sądy i inne organy
stosowania prawa nie mają kompetencji do orzekania o niekonstytucyjności przepisu ustawy i
odmowy jego stosowania. Domniemanie zgodności ustawy z Konstytucją może być obalone
jedynie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a związanie sędziego ustawą, o którym mowa w
art. 178 ust. 1 Konstytucji, obowiązuje dopóty, dopóki ustawie tej przysługuje moc obowiązująca.
Jeżeli sąd jest przekonany o niezgodności przepisu z Konstytucją lub ma w tym względzie
wątpliwości, powinien - na podstawie art. 193 Konstytucji - zwrócić się do Trybunału
Konstytucyjnego z odpowiednim pytaniem prawnym. (…) Sąd Apelacyjny nie dokonywał wykładni
art. 70 § 8 ord. pod., uznał jedynie, że w świetle rozważań zawartych w końcowym fragmencie
uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12, przepis
art. 70 § 8 ord. pod. jest niezgodny z Konstytucją [ten wyrok TK dot. natomiast tożsamegoprzepisu zawartego w art. 70 § 6 ord. pod. – przyp. PT]. W konsekwencji, z naruszeniem art. 7
Konstytucji, wkroczył w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, podczas gdy podzielając te
rozważania powinien postąpić w sposób wskazany w art. 193 Konstytucji. Podniesione w skardze
kasacyjnej zarzuty naruszenia art. 59 § 1 pkt 9 i art. 70 § 8 ord. pod. oraz art. 94 u.k.w.h. trzeba
więc uznać za uzasadnione.” Jak widać SN stanął w tym wyroku na bardzo restrykcyjnymstanowisku i nawet w przypadku identycznego brzmienia danego przepisu stwierdził, że sądpowszechny nie jest władny dokonywać takiej wykładni tylko musi zwrócić się do TK. Cowięcej, nawet w przytoczonym przez Spółdzielnię wyroku SN, skład orzekający potwierdziłzasadność przeważającej linii orzeczniczej i stwierdził, że wyłącznie w sytuacji, gdy mamy doczynienia z identycznym przepisem, można zastosować bezpośrednio Konstytucję:
„Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, stwierdzenie niezgodności
przepisu z Konstytucją dotyczy tylko konkretnego przepisu, uznanie zatem za niekonstytucyjny
art. 70 § 6 Ord.pod. nie oznacza niezgodności z Konstytucją art. 70 § 8 Ord.pod., dopóki bowiem
przepis nie został podważony, dopóty obowiązuje. Ponadto do orzekania o niekonstytucyjności
ustaw i ich poszczególnych przepisów jest powołany wyłącznie Trybunał Konstytucyjny (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r., III CKN 326/01, nie publ., oraz
wyroki Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2002 r., V CKN 1456/00, nie publ., z dnia 7
listopada 2002 r., V CKN 1493/00,
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"Izba Cywilna" 2003, nr 7-8, s. 41, z dnia 24 października 2003 r., III CK 36/02, nie publ., z dnia 16
kwietnia 2004 r., I CK 291/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 71, z dnia 24 czerwca 2004 r., III CK 536/02,
nie publ., z dnia 3 grudnia 2008 r., V CSK 310/08, nie publ., z dnia 27 stycznia 2010 r., II CSK
370/09, nie publ., i z dnia 24 listopada 2015 r., II CSK 517/14, nie publ.). Zasadę tę skład
orzekający w niniejszej sprawie potwierdza, jednak (...) niezgodność z Konstytucją dotyczy
określonej normy prawnej, którą przepis wyraża, a nie jednostek redakcyjnych pełniących
wyłącznie rolę porządkującą wewnątrz aktu prawnego, w którym się znajduje. (…)
Wyłączna kompetencja Trybunału Konstytucyjnego do badania zgodności ustaw z
Konstytucją (art. 188 i art. 193 Konstytucji) jest zasadą konstytucyjną, w niniejszej
sprawie występuje jednak sytuacja wyjątkowa, zatem Sąd Najwyższy - w związku z
wydanym już wcześniej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu
ustawy z Konstytucją - może uznać taką niezgodność za oczywistą w odniesieniu do
identycznie brzmiącego przepisu nadal zawartego w ustawie i odmówić jego
zastosowania. (...)”Nie można także zgodzić się z twierdzeniem, że takie rozumienie nowych przepisów orazprzepisu przejściowego narazi spółdzielnie mieszkaniowe na straty. W istocie nowe przepisymają ukrócić patologie, takie jak występujące w Powodowej Spółdzielni, która od 2000 r.(pozwolenie na użytkowanie) przez 17 lat nie była w stanie prawidłowo (pod względemprawnym i kosztowym) rozliczyć inwestycji oraz wykonać zobowiązania umownego w postaciprzeniesienia własności/użytkowania wieczystego na rzecz Pozwanych, od których po 17latach dochodzi się olbrzymich kwot nieodpowiadających kosztom budowy.Tym samym należy stwierdzić, że obalenie domniemania konstytucyjności przepisówustawowych może nastąpić tylko w drodze wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak przyznajesama Powódka w swoim piśmie na str. 8: „(…) art. 10 Ustawy nowelizacyjnej nie wyłącza
żadnych spraw spod jego stosowania (…).” Reguły wykładni nakazują więc stosowanie tegoprzepisu do wszystkich spraw, w tym także przedmiotowego postępowania.Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w petitum.
_______________________adw. Piotr Terlecki
Załączniki:

1) dowód bezpośredniego doręczenia pisma Pozwanej.
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wyłącznie rolę porządkującą wewnątrz aktu prawnego, w którym się znajduje. (…)
Wyłączna kompetencja Trybunału Konstytucyjnego do badania zgodności ustaw z
Konstytucją (art. 188 i art. 193 Konstytucji) jest zasadą konstytucyjną, w niniejszej
sprawie występuje jednak sytuacja wyjątkowa, zatem Sąd Najwyższy - w związku z
wydanym już wcześniej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu
ustawy z Konstytucją - może uznać taką niezgodność za oczywistą w odniesieniu do
identycznie brzmiącego przepisu nadal zawartego w ustawie i odmówić jego
zastosowania. (...)”Nie można także zgodzić się z twierdzeniem, że takie rozumienie nowych przepisów orazprzepisu przejściowego narazi spółdzielnie mieszkaniowe na straty. W istocie nowe przepisymają ukrócić patologie, takie jak występujące w Powodowej Spółdzielni, która od 2000 r.(pozwolenie na użytkowanie) przez 17 lat nie była w stanie prawidłowo (pod względemprawnym i kosztowym) rozliczyć inwestycji oraz wykonać zobowiązania umownego w postaciprzeniesienia własności/użytkowania wieczystego na rzecz Pozwanych, od których po 17latach dochodzi się olbrzymich kwot nieodpowiadających kosztom budowy.Tym samym należy stwierdzić, że obalenie domniemania konstytucyjności przepisówustawowych może nastąpić tylko w drodze wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak przyznajesama Powódka w swoim piśmie na str. 8: „(…) art. 10 Ustawy nowelizacyjnej nie wyłącza
żadnych spraw spod jego stosowania (…).” Reguły wykładni nakazują więc stosowanie tegoprzepisu do wszystkich spraw, w tym także przedmiotowego postępowania.Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w petitum.
_______________________adw. Piotr Terlecki
Załączniki:

1) dowód bezpośredniego doręczenia pisma Pozwanej.
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