
§ygn. akt VI ACz 6ż8118

POSTANOWIENIE

, Dnia25 września 2018 roku

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VI Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicący - Sędzia SA Tomasz Pałdyna ;

Sędzia §A JolantaPyźlak (spr.)

Sędzia SA GraĘna Kramarska

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

spravyy z powództwa Stowarzyszenia Działkowego ,,Zielon'e Wzgórze" w

Warszawie i Anny Batorowskiej

przeciwko Polskiemu Zwirykowi Działkowców w Warszawie

o stwierdzenię niewazności uchwał

na skutek zażaleniapowoda §towarzyszenia Działkowego ,,Zielone Wzgótz€' w

warszawie

na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 10 stycznia2}I8 roku, sygn. akt XXV C l770ll4

po§tanawia:
uchylić zaskarzone postanowienie.



Sygn. al$ \Ą ACz 6?8lt8

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 Ęcznia 2018 roku Sąd Okręgowy w

Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie w stosunku do powoda

§towarzyszsnia Działkowego ,,Zielone Wzgorz.a" w Warszawie na

podstawie art. l77 § l pkt 1 k.p.c., do czasu zakończenia prawomocnego

postępowania w sprawie tocząe€1 się przed Sądem Rejonowym dla m.st.

Warszawy w 'Warszawię XII Wydziałem Gospodarczym KRS pod sygn. akt

}VA XII Ns Rej. KRS 920l5ll7l553,wskanfiąc, ze wynik postępowania

Ęestrowego będzie miał bezpośredni wpływ na wynik niniejszego

postępowania, bowiem będzie decydować o istnieniu zdolności sądowej

powodowego stowarzyszenia.

Zażr,lenie na powyzsze postanowienie wniósł powód

Stowarzyszenie Działkowe ,,ZieLane Wzgórza" w Warszawie, wnosząc o

uchylenie postanowienia i zaruucając naruszenie art. l77 §l pkt 1 k.p.c.

poprzez jego zastosowanie i zbwieszenie w stosunku do Stowarzyszenia

Działkowego ,,Zielone Wzgórza" w Warszawię niniejszego pro§esu do czasu

rczsźrry gnięcia postępowania rejestracyjnego stowarzys zęnia o wpis.

Sąd Apelacyjny zwńył, co następuje.

ZaźaLęnię j est uzas adn ione .

Stosownie do art. 177 § l k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z

urzędu" jeżeli rozstrrygnięcie sprawy zaleĘ od wyniku innego tocącego się

postępowania cywiln ego. Zasadniczą przesłanką zawieszenia postępowanią

na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 jest zalezność między,rozstrzygnięciem

sprawy a wynikiem innego postępowania cywilnego. Zależnośćta wiąze się

przede wszystkim z jednym z aspektów prawomocności materialnej wyroku,



ż

którym jest jego moc wiąząca w innych postępowaniach. W' ocenie Sądu

Apelac}jnego zależrość roz§trzygnięcia sprawy od wyniku innego §poru

zachodzi wówczaso gdy wynik innego sporu stanowi przedsąd

(praeiudicium) dla danej §prawy. Inny proces musi być zatem tego rodzajrr,

aby orzec zlńe, ktore w nim zapadnie i osiągnie powagę rzę§zy osądzonej i

będzie ptzęz moc prejudycjalności wpływało na wynik rozstrrygnięcia w

danej sprawie (postanowicnic §N z dnia 9 lipca \96ż r., 1, C,Z 8ż16ż,

OSPiKA 1963, poz. ż79}. Należy ptzyjąć, że stosunek zależności

umożliwiający zawieszenie postępowania występuje takźe wtedy, gdy

wydane w innym postępowaniu ar7§czenie pociąga ?.a sobą skutek

ksnałtujacy lub skutek stanu faktycznego, który musi byĆ respektowany w

postępońaniu, które ma podlegać zawieszeniu. Jednakże należy wziąó Pod

uwagę, iż przepis art. 177 § 1 pkt l k.p.c, wymaga, aby od wyniku innego

postępclrnrania zalęźało rozstrzygnięcie sprawy, nie zaś ocena procesowych

zagadnień związanych z jej tokięm. W zrviązku ztym w naucę zanegowano

dopuszczalność zawieszenia postępowania ze względu na toczące się

postępowanie o ubezwłasnowolnienie strony (por.Paweł Grzegorczyk,

Komentarz do art.177 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX) teza 8 i

cytowana tam literatura).

podobna sytuacja mchodzi w niniejszej sprawie. sąd okręgolyy

wskazał, iz powód Stowarzyszenie Działkowe ,,Zielone Wzgórze" w

Warszawie nie uryskał jeszcze prawomocnego wpisu do Ąestru

stowarzy§zeń i aktualnie w tym przedmiocie toczy się postępowanie pod

§ygn. akt WA XII N§ REJ KRS 3lll1r5ll83, które rczstrzygnie kwestię

zdolności sądowej powodowego stowarzyszenia, co będzie miało

bezpośredni wpływ na wynik niniejszego postępowanią. @
nieprawom'ocny wpis do re.iestru ma skutek w postaci uzyskania Przez

stowarzvszenie osobowości pra}vnei. StowaruŁzenie ma zatem zdolność



sadowa i zdolność procesową az do prawomocnego wvkreślenia go z teeo

postępowania zę względów wskazanych przęz Sąd Okręgowy, proces

bowiem moze taczyc się dalej dopóki nie zaistnieją przesłanki do jego

zawieszenia na podstawie art. l74 k.p.c. czy umorzenia postępowania.

Odnosząc się natomiast do argumentów przedstawionych w

zażaleniu, naleĘ jedynie na marginesie wskazać, iż proces o stwierdzenie

nięważności uchwał ma charakter proce§u o usta}enie (art. 189 k.p.c.), rń
jak się wskazuje w orze§znictwię ( co do zasad}) interes prawny w

wytoczeniu takiego powództwa nię moze polegać na qz}skaniu dowodów

dla innego postępowania cywilnego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386§1

k.p.c. w zw. z ań.397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.


