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Cooperativia

Warszawa, dnia 10 stycznia 2022 r.

Sąd Najwyższy 
I Wydział Cywilny
PI. Krasińskich 2/4/6 
00-951 Warszawa

Powód:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze"
z siedzibą w Warszawie
adres w aktach sprawy
zastępowana przez:
adwokat Monikę Iwaniak-Jeziorowską
Cooperativia Kancelaria Adwokacka
Ul. Lwowska 5 lok. 11
00-660 Warszawa

Pozwani:
1. Zofia Maciejewska-Sarata
2. Zbigniew Sarata 
adres w aktach sprawy 
zastępowana przez: 
adw. Piotra Terleckiego
Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna 
sp.j.
Ul. F.K. Dmochowskiego 2 lok. 4 
00-427 Warszawa

sygn. akt: XXVII Ca 671/21

ODPOWIEDŹ NA ZAŻALENIE

Działając w imieniu powoda, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie 
(dalej jako „Spółdzielnia"), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (wraz z dowodem 
uiszczenia opłaty skarbowej w załączeniu), w związku z doręczeniem w dniu 3 stycznia 2022 
roku zażalenia pozwanych od wyroku ws XXVII Ca 671/21 na podstawie art. 395 k.p.c. w 
związku z art. 3941 § 3 k.p.c. składam odpowiedź na złożoną apelację, wnosząc o:

1. oddalenie zażalenia i wniosków w nim zawartych;
2. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kosztów sądowych wywołanych 

wniesieniem zażalenia, w tym kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z 
przepisanymi normami.

Jednocześnie oświadczam, że odpis niniejszego pisma został doręczony pełnomocnikowi 
pozwanych za pośrednictwem poczty.
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Uzasadnienie

Zażaleniem złożonym na podstawie art. 3941 § l 1 k.p.c. pozwani usiłują ubezskutecznić 
niekorzystne dla nich rozstrzygnięcie wydane przez Sąd II instancji w niniejszej sprawie. Jednak 
w ocenie powódki zarzuty podniesione w zażaleniu zmierzając do merytorycznego 
rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy, w sytuacji, gdy jego kontrola, zgodnie z przepisami 
prawa i ugruntowanym stanowiskiem judykatury, w tym również Sądu Najwyższego, ogranicza 
się wyłącznie do kontroli orzeczenia sądu odwoławczego wyłącznie w zakresie kwestii 
formalnych.

W orzecznictwie wskazuje się, że kontrola orzeczeń sądu drugiej instancji przez Sąd Najwyższy 
w przedmiocie uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu sądowi 
do ponownego rozpoznania ma wyłącznie charakter formalny. Przedmiotem oceny Sądu 
Najwyższego jest istnienie formalnych, procesowych podstaw wydania przez sąd drugiej 
instancji wyroku kasatoryjnego zamiast merytorycznego zakończenia sprawy. Sąd 
Najwyższy bada wówczas tylko zasadność uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i 
przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania na podstawie przesłanek z art. 
386 §2 i4 ,  bez jednoczesnego ingerowania w merytoryczne kompetencje sądu drugiej instancji 
w zakresie rozpoznania apelacji (za: Postanowienie SN z 19.09.2018 r., I CZ 69/18, LEX nr 
2558648.)

Podobne stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy w innych judykatach:
Sąd Najwyższy w przypadkach określonych w art. 386 § 4 ogranicza się do zbadania, czy sąd 
drugiej instancji prawidłowo ocenił przyczynę uzasadniającą uchylenie orzeczenia i czy jego 
merytoryczne stanowisko uzasadniało taką ocenę postępowania sądu pierwszej instancji.
Poza zakresem kontroli Sądu Najwyższego pozostaje natomiast ocena tego merytorycznego 
stanowiska prawnego sądu drugiej instancji, jak również wskazania sądu drugiej instancji co 
do dalszego postępowania czy też wykładnia prawa materialnego dokonana przez ten sąd 
(por. np. postanowienia SN: z 18.12.2018 r., II UZ 32/18, LEX nr 2636175; z 16.03.2018 r., IV 
CZ 3/18, LEX nr 2498019; z 22.02.2018 r., II UZ 115/17, LEX nr 2456370; z 6.02.2018 r., IV CZ 
1/18, LEX nr 2486148; z 6.02.2018 r

Pozwani podnoszą złożonym zażaleniem że Sąd II instancji uchylił wyrok Sądu I instancji i 
przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pomimo braku istnienia przesłanek 
umożliwiające mu powyższe, tj. nierozpoznanie istoty sprawy lub konieczności 
przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Jednak w ocenie powódki, 
podniesione zarzuty wskazują na konieczność weryfikacji przez Sad Najwyższy sprawy z 
przekroczeniem wyłącznie kwestii formalnych, a zwrócenie uwagi na merytoryczne 
rozstrzygnięcie, która to sytuacja jest niedozwolona, zgodnie w powyżej przywołanym 
orzecznictwem Sadu Najwyższego. W konsekwencji w pierwszej kolejności należy wskazać, iż 
istnieje poważna wątpliwość, czy złożenie niniejszego zażalenia jest możliwe. W ocenie 
powódki, niniejszym zażaleniem pozowani podnoszą niemal te same argumenty, za pomocą 
których zwalczali stanowisko powódki w postępowaniu przed Sądem II instancji, wywołanym 
wniesioną przez powódkę apelacją. Rozstrzygnięcie Sądu II instancji jest dla nich niekorzystne, 
stąd próbują po raz kolejny powstrzymać przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 
przez Sąd I instancji, który tym razem, zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Sąd II instancji, 
winien rozpoznać sprawę biorąc pod uwagę podstawę dochodzonego roszczenia (którą
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pominął) jak również dopuszczenie i przeprowadzenie kluczowych dowodów w sprawie (czego 
zaniechał).

Niezależnie od powyższego poniżej powódka odniesie się do zarzutów przywołanych przez 
pozwanych w zażaleniu.

Nie można zgodzić się z argumentami wskazanymi w zażaleniu, z których wynika, że Sąd II 
instancji nieprawidłowo zrozumiał i zastosował pojęcie „nierozpoznania istoty sprawy". Nie 
przemawiają również za powyższym argumenty podniesione w zażaleniu. Skoro bowiem Sąd I 
instancji wydał wyrok z całkowitym pominięciem podstawy prawnej wskazywanej przez 
powódkę, wynikającej wprost z przepisów rangi ustawowej (art. 4 USM), opierając się 
wyłącznie na zasadach współżycia społecznego i nie dopuszczając kluczowych dla 
postępowania dowodów sprawie, to nie sposób uznać, że w sposób błędny Sad II instancji 
rozumie definicję „nierozpoznania istoty sprawy".

Tymczasem, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego:
Do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej 
instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy sąd ten zaniechał zbadania 
materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony, bezpodstawnie 
przyjmując, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie.

Powyższa definicja wprost aplikuje się do sytuacji wyroku Sądu I instancji, który uznał, że z 
uwagi na art. 5 KC powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Jednak, co ciekawe, jego 
niewielka część, winna zostać zasądzona na rzecz powódki, co powoduje, że zostało wydane 
rozstrzygnięcie, w którym Sąd I instancji postanowił o konieczności zwrotu na rzecz powódki 
kwoty związanej z rozliczeniem wody, jednak nie podzielił już żądania w zakresie konieczności 
wnoszenia miesięcznych zaliczek za wodę (I). Jak słusznie wskazał Sąd II instancji, Sąd 
Rejonowy nie odniósł się do całości zarzutów pozwanych, a Ci kwestionowali roszczenie nie 
tylko co do zasady, ale również co do wysokości. Dowolnie ustalił kwotę, jaką winni zostać 
obciążani pozwani polegając wyłącznie na własnych, nota bene, błędnych założeniach.
Zatem Sąd I instancji nie tylko nie rozpoznał istoty sprawy, ale wręcz sprowadził jej 
rozstrzygnięcie do absurdu, który nie może się ostać.

Tym samym Sąd II instancji w sposób prawidłowy wskazał, że nie doszło do rozpoznania istoty 
sprawy i w sposób prawidłowy powyższe uzasadnił.

Nie można również zgodzić się, że w sprawie wystąpiła druga z przesłanek podniesionych przez 
pozwanych, a mianowicie brak konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w 
całości, co wyklucza uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W 
okolicznościach niniejszej sprawy Sąd I instancji oparł wprawdzie wydane przez siebie 
rozstrzygnięcie na dokumentach załączonych do pozwu, stąd oczywistym jest, że nie można 
zarzucić Sądowi Rejonowemu, że postępowania dowodowego nie przeprowadził, choć 
zapewne uczynił to w niezwykle ograniczonym zakresie. Skoro bowiem pozwani 
kwestionowali nie tylko zasadę ale i wysokość dochodzonego roszczenia, to zasadnym było 
dopuszczenie na powyższą okoliczność dowodów, które powódka wskazywała, aby je 
wykazać. Nie ulega również wątpliwości, że sąd odwoławczy, podobnie jak sąd I instancji, 
posiada ustawowe możliwości w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego, jednak
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co do zasady czyni to w momencie, gdy postępowanie to wymaga jedynie uzupełnienia (za: M. 
Manowska [w:] A. Adamczuk, P. Pruś, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska, M. Manowska, 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), wyd. IV, Warszawa 2021, 
art. 381, art. 382.). Jednak taka sytuacja w niniejszym stanie faktycznym nie ma miejsca. Sąd 
odwoławczy wykazał w treści wydanego wyroku, że zachodzi konieczność przeprowadzenia 
postępowania dowodowego w zasadzie w całości, (strona 4 Uzasadnienia Wyroku XXVII Ca 
671/21). I powyższe dalej uzasadnił wskazując konkretne wytyczne w tym zakresie dla Sądu I 
instancji, który po raz kolejny rozpatrywał będzie niniejszą sprawę. W tej sytuacji, jak zostało 
to jasno opisane w uzasadnieniu, przeprowadzenie przez Sąd II instancji postępowania 
dowodowego w zakresie, jaki wymaga tego rozpoznanie niniejszej sprawy, godzi z całą 
pewnością w zasadę dwuinstancyjności postępowania, gdyż ustalenia Sądu II instancji 
przedmiocie przeprowadzonych dowodów nie mogłyby zostać poddane dalszej kontroli 
instancyjnej.

W tym miejscu wskazać należy, że kontrola Sądu Najwyższego dokonywana na podstawie art. 
3941 § l 1 powinna uwzględniać konstytucyjną zasadę dwuinstancyjnego rozpoznawania 
spraw, wyrażoną w art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, w szczególności jeśli chodzi o wykładnię 
pojęcia konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, o jakim jest 
mowa w art. 386 § 4. Jeśli np. sąd pierwszej instancji, rozstrzygając sprawę, oparł się jedynie 
na tekście umowy zawartym w dokumencie pomimo kwestionowania przez strony jego 
wykładni i pominął dowody osobowe zgłoszone na tę okoliczność, nie można uznać, aby sąd 
pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy i przeprowadził postępowanie dowodowe. 
Postulat ten jest zasadny zwłaszcza w świetle wyłączenia możliwości badania przez Sąd 
Najwyższy w ramach skargi kasacyjnej ustaleń faktycznych i oceny dowodów (art. 3983 § 3) 
(tak np. SN w postanowieniu z 9.02.2017 r., IV CZ 110/16, LEX nr 2258046).

Reasumując należy stwierdzić, że żaden z zarzutów wskazanych w zażaleniu nie jest trafny. Sąd 
li instancji nie naruszył art. 386 § 4 wyjaśniając w sposób przekonujący, że podczas 
rozpoznawania sprawy przez Sąd I instancji nie doszło do rozpoznania istoty sprawy, zaś 
postępowanie dowodowe wymaga ponownego przeprowadzenia, w zasadzie w całości. 
Powyższe wskazuje, że Sąd odwoławczy kierował się nie tylko jedną przesłanką, która 
uzasadniałby jego decyzje, ale wystąpiły obie, łącznie, które skutkowały koniecznością 
uchylenia wyroku do ponownego rozpoznania. W tym stanie rzeczy orzeczenie Sądu II instancji 
jest prawidłowe, a wnioski i ustalenia jakich dokonał Sąd winny zostać zrealizowane przez Sąd 
Rejonowy.

W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:
1. odpis pełnomocnictwa • Ujoftult
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
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