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26 września 2019 r. sygn. akt I CSK 378/18 wydanym w niniejszej sprawie przez Sąd Najwyższy, 
wnoszę o wystąpienie przez tutejszy Sad na podstawie art. 390 § 1 KPC z wnioskiem do Sadu
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Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygniecie zagadnienia prawnego, 
zawierającego odpowiedź na następujące pytania:
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1. Czy określony w art. 39820 KPC nakaz związania sądu wykładnią określonego przepisu 
prawa dokonaną w danej sprawie przez Sąd Najwyższy, wiąże inne składy Sądu 
Najwyższego, w sytuacji gdy wykładnia tegoż przepisu nie została przedstawiona w 
uchwale Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej?

2. Czy istnieje pierwszeństwo wykładni prawa, dokonanej w późniejszym orzeczeniu 
Sądu Najwyższego, w tym w uchwale Sądu Najwyższego, której nie nadano mocy 
zasady prawnej, nad wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w wyroku 
wydanym w danej sprawie?

Uzasadnienie

Celem zachowania przejrzystości uzasadnienia niniejszej pisma, zostało ono skonstruowane 
zgodnie z następującym porządkiem:

I. Stan faktyczny
II. Charakterystyka przepisu art. 39820 KPC, na podstawie 

dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego
III. Wątpliwości prawne zaistniałe wobec treści wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 26 września 2019 r. I CSK 378/18
IV. Podsumowanie.

I. Stan faktyczny

Pozwem z dnia 17 maja 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z siedzibą w 
Warszawie (dalej również jako: „Spółdzielnia") wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w 
postępowaniu upominawczym, aby Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata solidarnie 
zapłacili powódce kwotę 91.078,13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 listopada 2001 r. 
do dnia zapłaty tytułem uzupełnienia wkładu budowlanego związanego z posiadanym przez 
pozwanych prawem do domu jednorodzinnego.

Nakazem z dnia 25 lipca 2011 r. wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd Okręgowy w 
Warszawie nakazał pozwanym zapłacić solidarnie na rzecz Spółdzielni kwotę dochodzoną 
pozwem. W złożonym od nakazu zapłaty sprzeciwie pozwani podnieśli zarzut przedawnienia 
roszenia.
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Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo co do 
kwoty 65.521,74 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 listopada 2001 r., oddalił 
powództwo w pozostałej części. Od wyroku tego apelacje wniosły obie strony.

Wyrokiem z dnia 26 maja 2014 r. Sąd Apelacyjny zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego i oddalił 
powództwo o zapłatę oraz oddalił apelację powódki. Uwzględnił przy tym zgłoszony przez 
pozwanych zarzut przedawnienia.

Powódka od powyższego wyroku wniosła skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2015 r. wydanym w sprawie I CSK 1003/14 Sad Najwyższy uchylił 
wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu sadowi. W 
uzasadnieniu wskazał, że wobec faktu, iż działalność spółdzielni mieszkaniowej w sferze 
wewnętrznej tj. w stosunkach pomiędzy spółdzielnia a jej członkami nie ma charakteru 
działalności gospodarczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat.

Tym samym, Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 118 k.c., w odniesieniu do przedawnienia 
roszczeń spółdzielni mieszkaniowej względem swoich członków o uzupełnienie wkładu 
budowlanego.

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, uznając, iż w czasie 
orzekania jest związany wykładnią Sądu Najwyższego przedstawioną w tej sprawie zmienił 
wyrok Sądu Okręgowego jedynie odnośnie odsetek od kwoty należności głównej, w 
pozostałym zakresie oddalił apelacje obu stron.

Od przedmiotowego wyroku skargę kasacyjną wywiedli pozwani. Podnosząc przy tym 
ponownie zarzut przedawnienia roszczenia i uzasadniając go podjęciem uchwały przez Sąd 
Najwyższy w dniu 9 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 69/16. Zaznaczyć jednak należy, 
iż uchwała ta wydana została w związku z innym postępowaniem - nie toczącym się pomiędzy 
Spółdzielnia a Zbigniewem Sarata i Zofią Maciejewską-Sarata. Co więcej, przedmiotowej 
uchwale nie została nadana moc zasady prawnej. Tym samym pozwani wbrew zasadnie 
określonej w art. 398 20 KPC oparli skargę kasacyjną na podstawach sprzecznych z wykładnia 
dokonana przez Sad Najwyższy w danej sprawie.

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. wydanym w sprawie I CSK 378/18 Sąd Najwyższy uchylił 
wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2017 r. uznając przy tym, że wyrażona w art. 
39820 KPC zasada związania wykładnia prawa przedstawiona przez Sąd Najwyższy w danej 
sprawie nie ma charakteru bezwzględnego.

II. Charakterystyka przepisu art. 39820 KPC na podstawie dotychczasowego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego

Przepis art. 39820 KPC stanowi, że „Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest 
wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Nie można oprzeć skargi 
kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach 
sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy."
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Zgodnie z utrwalonym już w literaturze przedmiotu stanowiskiem związanie sądu, któremu 
sprawa została przekazana, wykładnią prawa dokonaną w danej sprawie przez Sąd Najwyższy 
obejmuje jedynie wykładnię tych przepisów prawa, które były rozpatrywane przez Sąd 
Najwyższy w ramach oceny zarzutów kasacyjnych, w tym przede wszystkim zarzutów, które 
stanowiły podstawę uchylenia zaskarżonego orzeczenia, i nie obejmuje poglądów prawnych, 
które Sąd Najwyższy wyraził, nie rozpatrując zarzutów kasacyjnych.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego niniejszej sprawy, wskazać należy, iż w wyroku z 
dnia 17 grudnia 2015 r. wydanym w sprawie I CSK 1003/14, Sąd Najwyższy dokonał 
interpretacji art. 118 KC co do przedawnienia roszczeń spółdzielni mieszkaniowej względem 
swoich członków o uzupełnienie wkładu budowlanego. Wskazał przy tym, że „ W odniesieniu 
do działalności gospodarczej podejmowanej przez spółdzielnie mieszkaniowe na zewnątrz 
przyjmuje się, że roszczenia są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez 
spółdzielnie mieszkaniowe, a w konsekwencji do przedawnienia tych roszczeń ma 
zastosowanie art. 118 in fine KC. W szczególności dotyczyło to roszczeń związanych z 
działalnością inwestycyjną spółdzielni mieszkaniowych i związanych z zarządem 
nieruchomościami. W sferze wewnętrznej - pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową i jej 
członkami - ci ostatni są beneficjentami, a nie uczestnikami jej działań, co wyklucza 
kwalifikowanie tej sfery działalności jako działalności gospodarczej"

oraz

„Biorąc pod cechy ustrojowe samych spółdzielni mieszkaniowych oraz relację prawną łączącą 
spółdzielnie z je j członkami ci ostatni są nie tylko beneficjentami działalności gospodarczej 
prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, ale także to ich ostatecznie - jako właścicieli w 
sensie ekonomicznym mienia spółdzielni mieszkaniowej - dotykają skutki niepokrycia 
rzeczywistych kosztów wybudowania poszczególnych lokali (domów) spółdzielczych z powodu 
przedawnienia roszczeń spółdzielni mieszkaniowych o ich pokrycie w stosunku do tych 
członków spółdzielni, którzy uiścili wkłady budowlane niepokrywające w pełni kosztów 
budowy. Krótszy, od ogólnego, 3-letni termin przedawnienia omawianego roszczenia nie 
służyłby ochronie interesów pozostałych członków spółdzielni mieszkaniowej. Także więc 
względy aksjologiczne przemawiają przeciwko przyjęciu, że do dochodzonego w sprawie 
roszczenia ma zastosowanie art. 118 in fine KC."

W świetle powyższego, co do zasady, w niniejszej sprawie niedopuszczalnym stało się 
wystąpienie ze skarga kasacyjną, której podstawą byłaby wykładnia art. 118 KC sprzeczna z 
wskazaną powyżej i przyjętą już przez Sąd Najwyższy interpretacją. Skarga kasacyjna 
wywiedziona na takiej podstawie powinna zostać oddalona, względnie odrzucona, (por. 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., I CKN 431/00, wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r., I CK 318/05, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2010 
r., II CSK 628/09, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r., V CKN 437/00 oraz 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I CSK 270/13).

Treść art. 39 820 KPC jest jasna i nie pozostawia wątpliwości. Każda skarga kasacyjna od 
orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy oparta na podstawach
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sprzecznych z wykładnia prawa dokonana w tej sprawie przez Sąd Najwyższy jest 
niedopuszczalna. Przepis nie zawiera bowiem żadnych wyjątków w tym zakresie.

Przeświadczenie o braku bezwzględnego związania sądów wykładnią dokonaną w danej 
sprawie przez Sąd Najwyższy ( wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 3 9 820 KPC) wynika 
nie z treści ustawy, ale z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Komentatorzy opierając się o przedstawioną przez Sąd Najwyższy interpretację normy 
zawartej w art. 39820 KPC (tu m.in. Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III) podkreślają, że wyrażona w art. 39820 
KPC przesłanka mocy wiążącej wykładni dokonanej w danej sprawie przez Sąd Najwyższy 
odpada wówczas, Rdy inna wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sadu Najwyższego, która 
ma moc zasady prawnej, uchwały pełnego składu, składu połączonych izb oraz składu całej 
izby. Ma to jednak charakter wyjątkowy, a katalog sytuacji, w których dochodzi do 
wyłączenia stosowania art. 39820 KPC nie powinien być rozszerzany.

Przykładowo w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt I CSK 5/12 Sąd Najwyższy przyjął, że 
„Sąd Najwyższy jest związany dokonaną w sprawie wykładnią prawa, reguła ta doznaje 
ograniczenia, gdy odmienna wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sądu Najwyższego 
mającej moc zasady prawnej".

Podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku z dnia 10 sierpnia 2007 r., sygn.. akt III UK 
23/07, w którym Sąd Najwyższy wyjaśnił, że „Związanie wykładnią prawa według art. 398[20] 
KPC nie jest bezwzględne, gdy inna wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sądu Najwyższego, 
która ma moc zasady prawnej."
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III. Wątpliwości prawne zaistniałe wobec treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 
września 2019 r. I CSK 378/18

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. wydanym w sprawie I CSK 378/18 Sąd Najwyższy uchylił 
wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2017 r. uznając, że w niniejszej sprawie 
wyłączone zostaje zastosowanie art. 39820 KPC. Sąd Najwyższy zauważył, że uchwale z dnia 9 
marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/16 nie nadano mocy zasady prawnej. Sąd Najwyższy 
wskazał przy tym, że „niemniej jednak dla adresata prawa ważna jest jednolitość 
orzecznictwa". Tym samym Sąd Najwyższy, w ocenie powódki w sposób nieprzewidziany 
prawem dokonał rozszerzenia katalogu wyłączeń zastosowania art. 39820 KPC.

Istotnym przy tym jest fakt, iż Sąd Najwyższy działając w składzie 3 osobowym dokonał 
interpretacji przepisu kodeksu postępowania cywilnego, którego również jest adresatem. 
Jednocześnie zaś, Sąd ten dysponował możliwością uzyskania interpretacji prawa w sposób 
zgodny z przepisami tj. występując na podstawie art. 82 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 
grudnia 2017 r. (zwana dalej: ustawą o SN) z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia 
prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów.
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Nie sposób bowiem przyjąć, iż każde inne rozstrzygniecie Sadu Najwyższego uprawnia do 
odstąpienia od zasady związania sadu w danej sprawie, przedstawiona już wykładnia Sądu 
Najwyższego. Nie można również uznać, że nakaz respektowania interpretacji przepisu 
zastosowanego w danej sprawie, przyjętej przez dany skład orzekający Sadu Najwyższego, 
nie wiąże innego składu Sadu Najwyższego.

Przyjęcie innej koncepcji oznaczałoby bowiem możliwość nieograniczonego w czasie 
odwoływania się od prawomocnych wyroków i uzyskiwania w jednej sprawie wielu, 
sprzecznych ze sobą rozstrzygnięć Sądu Najwyższego.

Co więcej, ustawodawca w sposób nieprzypadkowy nadał szczególny charakter 
rozstrzygnięciom Sądu Najwyższego mającym moc zasady prawnej (i tylko takim 
rozstrzygnięciom). Zgodnie z art. 88 ustawy o SN, aby od nich odstąpić, konieczne jest 
wystąpienie do odpowiedniego (zwykle większego) składu Sądu Najwyższego.

Niewątpliwie istnieje pierwszeństwo wykładni prawa, dokonanej w mającej moc zasady 
prawnej uchwale Sądu Najwyższego, przed wykładnią prawa dokonaną w innym orzeczeniu 
Sądu Najwyższego. Wykładnię prawa można bowiem określić jako określić jako wyjaśnianie 
sensu przepisów prawnych, ustalanie właściwego ich rozumienia, przypisywanie im 
odpowiedniego znaczenia. Złożoność norm prawnych oraz skomplikowane stany faktyczne w 
połączeniu z wielką dynamiką zjawisk społecznych uzasadniają potrzebę odwoływania się w 
procesie wykładania prawa do gremiów cieszących się szczególnie wysokim autorytetem. 
Możliwość przedkładania zagadnień prawnych odpowiednim składom Sądu Najwyższego 
stanowi realizację tej potrzeby. Wykładnia dokonywana w ten sposób uwzględnia w 
największym stopniu doświadczenia praktyki orzeczniczej oraz dorobek teorii prawa i 
piśmiennictwa, nie sposób zatem odmówić jej pierwszeństwa. Co więcej, wykładnia prawa 
dokonana w uchwale Sądu Najwyższego mającej walor zasady prawnej jest najbardziej 
dojrzałą postacią realizacji konstytucyjnego postulatu sprawowania przez Sąd Najwyższy 
wymiaru sprawiedliwości.

Związanie składów Sądu Najwyższego zasadą prawną sprawia, że odstąpienie od wykładni 
wyrażonej w zasadzie prawnej wymaga dochowania rygorów przewidzianych w art. 88 ustawy 
o SN. W tych okolicznościach, za usprawiedliwione należy uznać twierdzenie, iż zasada 
związania sądu, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, przedstawioną w 
danej sprawie przez Sąd Najwyższy wykładnią, doznaje ograniczenia, gdy odmienna wykładnia 
wynika z późniejszej uchwały Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej.

Takie stanowisko przedstawił również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 maja 2017 r. 
sygn. akt III CSK 108/16 stwierdzając, że „Wyrok wydany w oparciu o wykładnię prawa inną 
niż wiążąca sąd w tej sprawie na podstawie art. 39820, nie może „odpowiadać prawu" w 
rozumieniu art. 39814, dlatego że jest zgodny z wykładnią przyjętą w późniejszej uchwale 
składu siedmiu sędziów Sodu Najwyższego, która nie ma charakteru powszechnie 
wiążącego".
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IV. Podsumowanie.
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Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że naruszenie przez Sąd Apelacyjny przy 
ponownym rozpoznaniu sprawy, zasady wynikającej z art. 3 9 8 20 KPC stanowić będzie 
podstawę kasacyjną przewidzianą w art. 3983 § 1 pkt 2 KPC.

W takiej sytuacji, zasadnym i koniecznym jest prawidłowe określenie granic związania sądu, 
rozpoznającego sprawę w wyniku uchylenia dotychczasowego rozstrzygnięcia, wykładnią 
danego przepisu przedstawioną przez Sąd Najwyższy w danej sprawie.

W niniejszym stanie faktycznym, wobec treści wyroku z dnia 26 września 2019 r. powstaje 
kolejna wątpliwość dla Sądu Apelacyjnego rozpoznającego sprawę aktualnie, tj. która z 
wykładni przepisu art. 118 KC w zakresie przedawnienia roszczeń spółdzielni o uzupełnienie 
wkładu budowlanego jest wykładnią wiążącą w tej sprawie. Czy jest to pierwsza wykładnia 
zawarta w wyroku Sądu Najwyższego z dnia wydanym w sprawie (tj. wyroku z dnia 17 grudnia 
2015 r. wydanym w sprawie I CSK 1003/14), czy sprzeczna z nią wykładnia zaprezentowana w 
chronologicznie drugim orzeczeniu Sadu Najwyższego tj. wyroku z dnia 26 września 2019 r. w 
sprawie I CSK 378/18?

Reasumując, aby usunąć niepewność co do rozumienia i tym samym prawidłowego 
zastosowania prawa koniecznym jest wystąpienie w przedmiotowej sprawie z wnioskiem do 
Sądu Najwyższego o wyjaśnienie istniejących wątpliwości interpretacyjnych.

cW  h  'G  %C<J 

Emilia Bajson, 
radca prawny

Załączniki:
- dowód nadania niniejszego pisma listem poleconym do pełnomocnika pozwanych
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