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Warszawa, dnia 10 grudnia 2021 r.
Sąd Najwyższy
I Wydział CywilnyPI. Krasińskich 2/4/600- 951 Warszawa

- za pośrednictwem -

Sąd Okręgowy w Warszawie 
XXVII Wydział Cywilny-Odwoławczyul. Płocka 901- 231 Warszawa

Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033334 Al. KEN 36 lok. U-128, 02-792 Warszawa 
reprezentowana przez: 
adw. Monikę Iwaniak-Jeziorowską ul. Lwowska 5 lok. 11,00-660 Warszawa

Pozwani: Zbigniew Sarata (PESEL: 51110701112)
Zofia Maciejewska-Sarata (PESEL: 52070106504)ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 
reprezentowani przez: adw. Piotr Terlecki Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. ul. F.K Dmochowskiego 2 lok. 4,00-427 Warszawa

sygn. akt II instancji: XXVII Ca 671/21
wartość przedmiotu zaskarżenia: 7.251 zł [taki sam jak w przypadku apelacji] 
wpis sądowy: 80 zł (1/5 x 400 zł)

ZAŻALENIE W TRYBIE ART. 3941 § l 1 K.P.C.na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 16.11.2021 r., sygn. XXVII Ca 671/21, doręczonego w dniu 16.11.2021 r.
[PETITUM]W imieniu moich Mocodawców (pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w załączeniu), na podstawie art. 394(1) § 1 pkt 1 k.p.c., niniejszym zaskarżam w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. XXVII Ca 671/21 (którego odpis wraz z uzasadnieniem doręczono za pośrednictwem Portalu Sądowego w dniu 9 grudnia 2021 r., dalej jako „Wyrok”) i tym samym wnoszę na niego 

zażalenie.

TERLECKI i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA sp.j.z siedzibą w Warszawie przy ul. Dmochowskiego 2 lok. 4 [00-427 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla i i l s L  Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wspólnicy: adw. Piotr Terlecki, r.pr. Anna Terlecka (spółka adwokacko-radcowska)KRS: 0000451251, REGON: 142562890, NIP: 701-025-59-46ADRESY WSPÓLNIKÓW DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH;p.terlecki @terl ecki.net a.terlecka@terl ecki .net
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[ZARZUTY]

Zaskarżonemu Wyrokowi zarzucam naruszenie przepisów postępowania mających 
istotny wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie art. 386 § 4 k.p.c. w związku z uchyleniem wyroku Sądu I instancji pomimo niewystąpienia przesłanek procesowych, tj. nierozpoznanie istoty sprawy lub konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

[ZARZUTY]

Na podstawie a rt 3941 § 3 w zw. z art. 39815 § 1 zd. pierwsze k.p.c. wnoszę o:

a) uchylenie Wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi II instancji;
b) wnoszę o zasądzenie od Powódki solidarnie na rzecz Pozwanych kosztów postępowania według norm przepisanych [w tym 34 zł opłaty skarbowej), przy czym w zakresie kosztów zastępstwa procesowego wnoszę, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trybie § 16 Rozporządzenia MS, o ich zasądzenie solidarnie na rzecz Powodów w kwocie 1845 zł [stawka minimalna 900 zł, maksymalna 5400 zł zgodnie z Rozporządzeniem MS, tym samym powyższa kwota mieści się w tym przedziale].
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UZASADNIENIE
[Stanowisko Sądu II instancji]Sąd II instancji wyrokiem z dnia 16 listopada 2021 r. uchylił wyrok Sądu I instancji w pkt 2 i 3 oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.W części merytorycznej uzasadnienia Sąd II instancji stwierdził, że zaskarżony wyrok 

podlegał uchyleniu do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy ze względu na nierozpoznanie 
istoty sprawy" (str. 2 -  w pliku doręczonym przez Portal pierwsza strona jest pusta, tak więc numeracja ulega przesunięciu]. Sąd pod powyższym pojęciem („nierozpoznania istoty sprawy") rozumie nieodniesienie się do wszystkich zarzutów strony pozwanej (,,Niezależnie od powyższej 
oceny stwierdzić trzeba, że Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy, albowiem nie odniósł się do 
wszystkich zarzutów strony pozwanej skierowanych przeciwko żądaniu pozwu” -  str. 2 uzasadnienia). W dalszym wywodzie Sąd II instancji rozszerzył jednak rozumienie tego pojęcia wskazując, że: „Mając na uwadze, że Sąd  / instancji nie odniósł się do wszystkich zarzutów i 
wniosków pozwanych, ja k  i nie rozstrzygnął, czy opłaty którymi byli oni obciążani odpowiadały 
rzeczywistym kosztom eksploatacji należało uznać, że nie została rozpoznana istota sprawy, co 
uzasadniało uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temuż 
Sądowi do ponownego rozpoznania - tvm bardziej, że zachodzi konieczność przeprowadzenia 
postępowania dowodowego w zasadzie w całości. Zważyć należy, że do nierozpoznania istoty 
sprawy dochodzi wówczas, gdy sąd pierwszej instancji nie odniósł się tego, co było przedmiotem  
sprawy bądź gdy zaniechał zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych 
zarzutów strony (uczestnika postępowania), niezasadnie uznając, że konieczność taka nie zachodzi 
ze względu na występowanie materialnoprawnych lub procesowych przesłanek, które unicestwiają 
zgłoszone roszczenie. Nierozpoznanie istoty sprawy zachodzi także w przypadku dokonania przez 
sąd pierwszej instancji oceny prawnej żądania bez ustalenia podstawy faktycznej, co wymagałoby 
poczynienia kluczowych ustaleń po raz pierwszy w instancji odwoławczej; w takiej sytuacji 
uzasadnione je st uchylenie orzeczenia ze względu na respektowanie uprawnień stron 
fuczestników Dostępowania) wynikających z  zasady dwuinstancyjności Dostępowania 
sądowego f  tak Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z  dnia 26 lipca 2018 r., VACa 296/18, LEX nr 
2629004)." [str. 3-4 uzasadnienia]Ponadto, Sąd powołuje się ponownie na argument dot zapewnienia dwuinstancyjności postępowania także w tym miejscu uzasadnienia: „Podjęcie się tegoż wszystkiego - po raz pierwszy 
w sprawie - przez Sąd Okręgowy na etapie postępowania apelacyjnego prowadziłoby do 
pozbawienia stron prawa do dwuinstancyjności (jednej z podstawowych reguł rządzących polskim  
postępowaniem cywilnym), sprawiając, że zostałaby ona zachowana jedynie pozornie“ (str. 6 uzasadnienia).
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[Uzasadnienie zażalenia]Odnosząc się do przedstawionej powyżej argumentacji Sądu Okręgowego należy wskazać, że nie została wykazana żadna z przesłanek z art. 386 § 2 i § 4 k.p.c. Powyższe wynika z błędnego rozumienia przez Sąd II instancji pojęcia „nierozpoznania istoty spraw /'.W orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym rozpoznania zażaleń składanych w trybie art. 3941 § l 1 k.p.c. podnosi się, co następuje:Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 czerwca 2013 r. (sygn. akt I CZ 48/2013, LexPoIonica nr 7417866, www.sn.pl): „W uzasadnieniu projektu nowelizacji art 394[1] 
§  1[1] k.p.c dokonanej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 233 poz. 1381) - wskazano, że 
kompetencja do uchylenia wyroku sgdu pierwszej instancji i przekazania sprawy do 
ponownego rozpoznania jest nadużywana przez sgefy drugiej instancji i to także obecnie. adv 
obowiązujący model postępowania cywilnego zakłada, że druga instanęja jest instancją 
merytoryczną, w ramach której rozpoznanie sprawy powinno nastąpić ex novo i prowadzić 
dn wydania rozstrzygnięcia kończącego spór pomiędzy stronami. Takie podejście do zakresu 
rozpoznania i orzekania w postępowaniu apelacyjnym znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. W 
uchwale Składu Siedmiu Sędziów z dnia 31 stycznia 2008 r. HI CZP 49/2007 (OSNC2008, nr 6, poz. 
55), Sąd Najwyższy wyjaśnił, żesąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji niejest 
związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą 
go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze 
jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.

Zgodnie z art 386 § 2 i §  4 fcp-c. uchylenie wyroku (postanowienia co do istoty sprawy w 
postępowaniu nieprocesowym) połączone z przekazaniem sprawy do ponownego 
rozpoznania sądowi pierwszej instancji może nastąpić w razie stwierdzenia nieważności 
postępowania przed sądem pierwszej instancji i zniesienia postępowania w zakresie 
dotkniętym nieważnością, nierozpoznania istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji oraz 
wtedy, gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w 
całości. Zażalenie na orzeczenie kasatoryjne sądu drugiej instancji ma służyć 
skontrolowaniu, czy zostało ono prawidłowo wydane w jednej z wymienionych wyżej sytuacji. 
Przy jego rozpoznawaniu Sąd Najwyższy nie bada istoty sprawy, tego, co w świetle zgłoszonego 
żądania i jego podstawy faktycznej stanowiło przedmiot postępowania, lecz jedynie ocenia, czy 
stwierdzone przez sąd odwoławczy okoliczności są tymi, które w świetle art 386S 2 i $ 4k.p.c 
usprawiedliwiają wydante-orzeczenia kasataryjnego. zamiast - co powinno bvć reguła - 
refbrmatoryjnego. Środek odwoławczy unormowany w art 394[1] § 1[1] k.p.c., przy całej swojej 
specyfice, pozostaje zażaleniem, nie służy zatem ocenie prawidłowości czynności procesowych sądu
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podjętych w celu wydania rozstrzygnięcia co do istoty sprawy ani także zaprezentowanego przez 
ten sąd poglądu na temat wykładni prawa materialnego mającego zastosowanie w sprawie.
Kontrola Sądu Najwyższego o tak określonych granicach nie zmierza do oceny zasadności żądania 
pozwu (wnioskuj ani także apelacji i nie polega na merytorycznym badaniu stanowiska prawnego 
sądu drugiej instancji.

leżeli wyrok został uchylony z powodu nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty 
sprawy, a na te przesłankę wskazał Sgd Okręgowy w zaskarżonym postanowieniu, to rolg 
Sadu Najwyższego w postępowaniu zażaleniowym jest zbadanie, czy sąd odwoławczy 
prawidłowo rozumiał to pojęcie oraz czy jego merytoryczne stanowisko w sprawie 
uzasadniało taką ocenę postępowania sądu pierwszej instanęfi.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się jednolicie, że do nierozpoznania istoty 
sprawy dochodzi wówczas. gtjv rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do 
teao. co bvło przedmiotem sprawy. advzaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania 
albo merytorycznych zarzutów stropy, bezpodstawnie przyimpigc. że istniefe przesłanka 
materialnoprawna lub procesowa unicestwiąiąca roszczenie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 9 stycznia 1936 r. C II1833/35Zb. Orz. 1936, poz. 315; postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 
23 września 1998 r. IICKN 897/97 OSNC1999, nr 1, poz. 22; z dnia 15 lipca 1998 r. IICKN 838/97; 
z dnia 3 lutego 1999 r. III CKN 151/98; wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2002 r. I CKN 
486/2000 OSP2003 nr 3, poz. 36; z dnia 21 października 2005 r. III CK161/2005; z dnia 12 listopada 
2007 r. IP K 140/2007 OSNP2009, nr 1-2, poz. 2).

Oceny, czy sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy dokonuje się po przeanalizowaniu żądań 
pozwu (wnioskuj i przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę rozstrzygnięcia, nie zaś 
na podstawie ewentualnych wad postępowania wyjaśniającego. Zakwestionowanie przez sąd 
odwoławczy poglądu prawnego sądu pierwszej instancji co do podstawy prawnej rozpoznawanego 
roszczenia także nie oznacza, że sąd ten nie rozpoznał istoty sprawy (zob. wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 22 kwietnia 1999 r. IIUKN 589/98 OSNP 2000, nr 12, poz. 483)" (por. także postanowienia SN o następujących sygnaturach: V CZ 23/2013; V CZ 25/2013; I PZ 18/2012; I CZ 136/2012; IV CZ 147/2012; IV CZ 156/2012; III CZ 77/2012; I CZ 168/2012].

Mając powyższe na względzie należy wskazać, że nie sposób zgodzić się z konstatacją Sądu Okręgowego, jakoby Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy. W I instancji Sąd orzekł o żądaniu strony (w części je uwzględnił, a w części oddalił), czego dokonał po przeanalizowaniu materiału dowodowego (dowody z dokumentów) oraz argumentów materialnoprawnych. Sąd w efekcie ustalił, że doszło do zawarcia umowy między Stronami, która do dzisiaj nie została
ES
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wykonana przez Spółdzielnię. Sąd ustalił, że część dochodzonych opłat jest jednoznaczna, tj. opłat za media [zimną, ciepłą wodę oraz wywóz śmieci), a także podatku od nieruchomości, i w tym zakresie uwzględnił powództwo. Sąd jednak trafnie wskazał, że Spółdzielnia w pozostałym zakresie nie wykazała wysokości roszczenia w rozumieniu art. 4 ust 8 u.s.m. [tj. rzeczywistych kosztów uzasadniających wysokość opłat). Sąd słusznie oddalił dowód z opinii biegłego, bowiem Spółdzielnia w toku procesu przedstawiła żadnych dokumentów dowodzących faktycznych kosztów dot. segmentu Pozwanych (poza ww. kosztami za wodę, wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości). Ponadto Sąd wskazał na art. 5 k.c. w zw. z niewykonaniem przez ok. 20 lat zobowiązania przez Spółdzielnię.W zw. z powyższym trudno mówić o nierozpoznaniu istotny sprawy, ew. o konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Sąd Rejonowy bowiem rozstrzygnął o całości żądania Powódki -  w części je uwzględnił, a w części oddalił. Odniósł się także do podstawowych zarzutów Pozwanych, tj.: (a) zarzutu w zakresie art. 5 k.c.; (b) zarzutu w zakresie niewykazania wysokości roszczenia; (c) zarzutu, co do braku tytułu prawno-rzeczowego do segmentu (vide: str. 2 sprzeciwu od nakazu zapłaty).W gruncie rzeczy wyrok Sądu Okręgowego sprowadza się do tego, że wbrew stanowisku Sądu Rejonowego, Sąd ten uważa, iż:a) w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 5 k.c.;b) w k.p.c. nie obowiązuje zasada kontradyktoryjności i profesjonalny podmiot, jakim jest kilkutysięczna spółdzielnia mieszkaniowa (pozywając swoich członków -  osoby fizyczne) może nie podejmować właściwych działań w celu wykazania wysokości roszczenia i w powyższym zakresie musi ją wyręczać dopiero sąd drugiej instancji. Sąd Okręgowy zalecił bowiem powołanie biegłego, pomimo że w aktach sprawy nie znajdują się żadne dowody na faktyczną wysokość roszczeń Spółdzielni, przy czym zgodnie z k.p.c. zarówno sąd, jak i biegły pracują wyłącznie na aktach sprawy [,,Quod non est in actis, non 
est in Mundo"), nie istnieje bowiem procedura polegająca na tym, że strona procesu przekazuje bezpośrednio biegłemu jakieś wyselekcjonowane dokumenty z pominięciem sądu i drugiej strony postępowania i to dopiero na etapie sporządzania opinii. Skąd skład orzekający ma bowiem wiedzieć, że istnieją przesłanki do powołania takiego dowodu, skoro strona powodowa w  żaden sposób tego nie wykazała w toku procesu.

Natomiast w pozostałym zakresie składy sądów obu instancji są zgodne: (1) istnieje tytuł do segmentu w postaci ekspektatywy (z czym strona pozwana się nie zgadza); (2) spółdzielnia mieszkaniowa w toku procesu z art. 4 ust. 8 u.s.m. ma obowiązek wykazać rzeczywiste koszty eksploatacyjne oraz to, że dot one konkretnego lokalu/domu członka.
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Powstaje, więc pytanie, dlaczego w takim stanie rzeczy powtarzać od początku cały proces, skoro Sąd I instancji przeprowadził postępowanie dowodowe oraz dokonał subsumpcji na podstawie zebranego materiału dowodowego? Jeśli Sąd Okręgowy stoi na stanowisku, że art. 5 k.c. nie znajdzie zastosowania i należy jeszcze dodatkowo przeprowadzić dowód z biegłego oraz uzyskać informacje o faktycznych kosztach ponoszonych przez Spółdzielnię, to może go przeprowadzić we własnym zakresie takie postępowanie dowodowe uzupełniające i rozstrzygnąć sprawę ad meritii.

Co prawda, Sąd Okręgowy formalnie odnosi się do przesłanki „nierozpoznania istoty spraw/', ale faktycznie jego uzasadnienie dotyczy nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego w części, tj. w zakresie opinii biegłego sądowego. Jednakże przepisy nie pozwalają uchylić wyroku w przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego (przesłanka procesowa dotyczy bowiem wyłącznie sytuacji, w której występuje „brak przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości", z czym w oczywisty sposób także nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie].
W orzecznictwie SN takie przypadki, w których sąd II instancji próbował w ramach denotacji pojęcia „nierozpoznania istoty spraw/' umieścić także kwestie decyzji dowodowych, już wielokrotnie były przedmiotem rozpoznania:
• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2013 r., V CZ 16/13, LEX nr 1360366: 

„Zaniechanie wezwania biegłego na rozprawę celem udzielenia wyjaśnień (art 286 k.p.c.) 
i tylko ewentualność potrzeby uzyskania opinii uzupełniającej, nie tylko nie może być 
kwalifikowane jako nierozpoznanie istoty sprawy, ale też nie uzasadnia uchylenia wyroku 
i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji z  powodu konieczności prowadzenia 
postępowania dowodowego, skoro nie je st  to związane z  wymogiem przeprowadzenia tego 
postępowania w całości."

• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2012 r., IV CZ 124/12, LEX nr 1294480: „Nierozpoznanie istoty sprawy nie może polegać na nieprawidłowym ustaleniu 
podstawy faktycznej rozstrzygnięcia będącej następstwem zaniechania prowadzenia 
postępowania dowodowego w całości lub w części, uchybień związanych z  
przeprowadzeniem tego postępowania bądź oceny dowodów."
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Reasumując, w przedmiotowej sprawie nie doszło zarówno do:
a] „nierozpoznania istoty sprawy" (czyli sytuacji, w której sąd I instancji w ogóle nie orzekł o żądaniach stron albo uwzględniając np. zarzut przedawnienia, czy też zarzut braku jurysdykcji krajowej pominął pozostałą argumentację w  sprawie i nie prowadził żadnego postępowania dowodowego];b] nie doszło z całą pewnością do nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego w całości;c] natomiast przesłanka „zapewnienia dwuinstancyjności" nie ma żadnego umocowania normatywnego, a nowelizacja przepisu art. 386 § 4 k.p.c. z 2000 r. oraz art. 394(1} k.p.c. z 2012 r. miały zapobiegać właśnie tego typu nadużyciom ze strony sądów drugich instancji.
Na marginesie powyższych rozważań należy wskazać, że Pozwany stoi na stanowisku, iż w obliczu argumentacji oraz dowodów zgłoszonych przez niego zarówno w postępowaniu w pierwszej, jak i w drugiej instancji, powództwo powinno ulec oddaleniu także w pozostałej części (niezależnie od argumentów zw. z art 5 k.c,]. Należy wskazać, że w przypadku uwzględnienia powództwa lub jego części, skierowanie tej samej sprawy do sądu pierwszej instancji bez rozpatrzenia meritum spowoduje niezawinione przez Pozwanego znaczne zwiększenie odsetek od (w ocenie Pozwanych] nienależnych Spółdzielni „opłat eksploatacyjnych" i funduszu remontowego.Reasumując, Sąd II instancji dysponuje odpowiednim materiałem dowodowym (który może uzupełnić dodatkowym postępowaniem dowodowym] do wydania wyroku reformatoiyjnego.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w Petitum.

Załączniki;
1) Odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej;
2) Dowód uiszczenia częściowej opłaty sądowej od zażalenia;
3) Oświadczenie o kosztach adwokackich, FV i dowód przelewu;
4) 3 odpisy zażalenia wraz z załącznikami.
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