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do postanowienia S¹duNajwy¿szego z dnia 5 pa�dziernika
2006 r.*

W¿¹daniu cz³onkawspólnotymieszkaniowej udostêpnienia ca³o�ci
dokumentacji dotycz¹cej nieruchomo�ci wspólnej niew¹tpliwie do-
minuj¹ elementy ochrony interesów maj¹tkowych powoda1.

PowódMarek K. wyst¹pi³ z powództwem do S¹du Rejonowegow B...
przeciwko wspólnocie mieszkaniowej przy ul. ... w B., domagaj¹c siê
udostêpnienia mu � jako cz³onkowi pozwanej � ca³o�ci dokumentacji
dotycz¹cej nieruchomo�ci wspólnej. Pozwana wspólnota wnios³a o od-
dalenie powództwa, zarzucaj¹c, ¿e powód mia³ mo¿liwo�æ przegl¹dania
ca³ej dokumentacji � z powo³aniem siê m.in. na art. 29 ust. 3 ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asno�ci lokali (tekst jedn.: Dz.U. Nr 80,
poz. 903 ze zm. � dalej: u.w.l.). S¹d Rejonowy ustali³, ¿e powodowi
przys³uguje odrêbna w³asno�æ lokalu, z którym zwi¹zany jest udzia³ 68/
800 w nieruchomo�ci wspólnej, przy czym zarz¹dcami s¹ K. Jaworski
&G.TrojañskiKorporacja �Ankra�Zarz¹dNieruchomo�ciamiw ... (zwani
dalej zarz¹dc¹), w którego posiadaniu znajduje siê ca³o�æ dokumentacji
zwi¹zanej z procesem zarz¹dzania nieruchomo�ci¹ wspóln¹. S¹d ten
podkre�li³, ¿e powód za po�rednictwem swego pe³nomocnika domaga³

* IV CSK 110/06 (niepubl.).
1 Teza sformu³owana przez autora na podstawie uzasadnienia glosowanego orzeczenia.
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siê nieograniczonego dostêpu do dokumentacji znajduj¹cej siê w siedzibie
zarz¹dcy i ¿¹danie to by³o spe³niane przez pracowników biura zarz¹dcy,
w tym tak¿e w formie wydawania kserokopii dokumentów. Pe³nomocnik
powoda przychodzi³ tam czasami kilka dni pod rz¹d, spêdzaj¹c za ka¿dym
razem szereg godzin. Zarz¹dca w zwi¹zku z tym zacz¹³ wyznaczaæ
pe³nomocnikowipowodadostêpdodokumentówwokre�lonedni i godziny.
S¹d I instancji ustali³ ponadto, ¿e odpisy uchwa³ pozwanej wspólnoty oraz
inne pisma dotycz¹ce zarz¹du nieruchomo�ci¹ by³y dorêczane powodowi
za po�rednictwem poczty. Pe³nomocnik powoda spotyka³ siê z odmow¹
udostêpnienia dokumentów jedynie w takiej sytuacji, gdy:
� domaga³ siê udostêpnienia ca³ych teczek dokumentów,
� zamierza³ przejrzeæ je u siebie w domu.
W efekcie s¹d I instancji oddali³ powództwo, a S¹d Okrêgowy w ...

apelacjê powoda od tego orzeczenia, przyjmuj¹c ustalenia i zwa¿enia S¹du
Rejonowego za w³asne. S¹d II instancji podkre�li³, ¿e przepis art. 29 ust. 3
u.w.l. przyznaje cz³onkowi wspólnoty prawo:
� kontroli dzia³alno�ci zarz¹du, przez co nale¿y rozumieæ prawowgl¹du

do ksi¹g dokumentów oraz sprawozdañ, a tak¿e
� ¿¹dania informacji i sprawozdañ dotycz¹cych stanumaj¹tkuwspólnoty

i wyja�nieñ w kwestiach zwi¹zanych z zarz¹dem wspóln¹ nieruchomo�ci¹.
S¹d ten podkre�li³, ¿e temu uprawnieniu odpowiada � ci¹¿¹cy na

zarz¹dzie � obowi¹zek udostêpnienia dokumentów i informacji. Jednak¿e
tego typu prawo powoda nie mo¿e mieæ charakteru nieograniczonego,
naruszaj¹cego prawa innego uprawnionego podmiotu. W takiej sytuacji
w ocenie tego S¹du nie mog³o byæ mowy o wykonywaniu prawa, lecz
o jego nadu¿ywaniu, a tym samym nie mog³oby byæ mowy o przyznaniu
ochrony prawnej � art. 5 k.c.
Powód w skardze kasacyjnej zarzuci³ naruszenie art. 29 ust. 3 u.w.l.

oraz art. 17 pkt 1 k.p.c. przez rozpoznanie w pierwszej instancji sprawy
przez S¹d Rejonowy, chocia¿ sprawa o nakazanie udostêpnienia doku-
mentu jest spraw¹ o prawa niemaj¹tkowe.
SN odrzuci³ kasacjê na podstawie art. 3986 § 3 w zw. z § 2 oraz w zw.

z art. 3982 § 1 k.p.c., koncentruj¹c siê na drugiej podstawie kasacyjnej
� art. 3983 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. art. 17 pkt 1 k.p.c. Wskaza³, ¿e
zasadnicza w¹tpliwo�æ, jaka pojawi³a siê w sprawie, sprowadza siê do
oceny, czy ¿¹danie nakazania udostêpnienia dokumentu ma charakter
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maj¹tkowy, czy niemaj¹tkowy, a tym samym, czy w rozpoznanej sprawie
zaistnia³a na zasadach ogólnych w³a�ciwo�æ rzeczowa s¹du rejonowego
(art. 16 k.p.c.), czy te¿ wyj¹tkowo s¹du okrêgowego.
Przepis art. 379 pkt 6 k.p.c. � przewiduj¹c niewa¿no�æ postêpowania

� stanowi, ¿e sankcja ta bêdzie mia³a zastosowanie w wypadku, gdyby
s¹d rejonowy orzek³ w sprawie, w której s¹d okrêgowy jest w³a�ciwy
bez wzglêdu na warto�æ przedmiotu sporu. Taka sytuacja mia³aby miejsce,
gdyby w analizowanej sprawie zosta³o przyjête � zgodnie z zarzutem skargi
kasacyjnej � ¿e nakazanie wydania dokumentu to sprawa niemaj¹tkowa.
SN w komentowanym orzeczeniu inaczej zakwalifikowa³ rozpoznawan¹
sprawê bez dok³adniejszej jej analizy. Jedynie odwo³a³ siê do niekwestio-
nowanego pogl¹du wypracowanego przez orzecznictwo SN wskazuj¹ce-
go, ¿e nale¿y ka¿dorazowo badaæ przedmiot uchwa³y i na tej podstawie
dopiero dokonywaæ oceny, czy sprawa ma charakter sporu o prawa
maj¹tkowe, czy te¿ o prawa niemaj¹tkowe2. Problem jednak w tym, ¿e:
� po pierwsze � w glosowanym orzeczeniu SN nie chodzi³o o kwe-

stionowanie uchwa³y, czyli decyzji maj¹tkowej lub niemaj¹tkowej wspó³-
w³a�cicieli czy zarz¹du wspólnoty;
� po drugie � ¿¹danie pozwu i przyczyna sporu ustalone przez S¹dy

I i II instancji by³y zupe³nie inne ani¿eli za³o¿enie SN, które sta³o siê
przyczyn¹ orzeczenia kasacyjnego.
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e zarz¹dca udostêpnia³ powo-

dowi dokumenty zgodnie z jego eskaluj¹cymi ¿¹daniami. Pe³nomocnik
powoda spotyka³ siê z odmow¹ udostêpnienia dokumentów dopiero
w sytuacji, gdy za¿¹da³ udostêpnienia ca³ych teczek dokumentów w celu
przejrzenia ich u siebie w domu, a wiêc poza kontrol¹ zarz¹dcy i poza
jego siedzib¹. Spór sprowadzi³ siê wiêc tylko do tej jednej ponadstandar-
towej kwestii i badanie charakteru dokumentacji (maj¹tkowa, niemaj¹t-
kowa) nie mia³o absolutnie ¿adnego znaczenia w tej sytuacji.
Uwa¿am wiêc, ¿e ten kierunek wyk³adni, do której odwo³a³ siê SN

w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia, w tej konkretnej sprawie nie

2 SNpowo³a³ siê na swoje orzeczenia,m.in.: postanowienie SN z dnia 27 lutego 2001 r.,
V CZ 4/01 (OSNC 2001, nr 7-8, poz. 124), postanowienie z dnia 11 lutego 2003 r., V CZ
208/02 (niepul.), uchwa³ê SN z dnia 7 stycznia 2004 r. III CZP 100/03 (OSNC 2005, nr 2,
poz. 29), uchwa³ê SN z dnia 9 grudnia 2005 r., III CZP 111/05 (dotychczas niepubl.) oraz
postanowienie z dnia 26 stycznia 2006 r., V CSK 53/05 (niepubl.).
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mo¿e mieæ zastosowania ani wprost, ani nawet po�rednio, zwa¿ywszy,
i¿ przywo³ane, za SN, orzeczeniawponi¿szymprzypisie 2. dotycz¹ sporów
na tle wydawania uchwa³, które mog¹ dotyczyæ materii maj¹tkowej lub
niemaj¹tkowej. W analizowanej sprawie przedmiotem sporu nie by³a jaka-
kolwiek uchwa³a ani spór co do tre�ci jakiegokolwiek dokumentu.
SNwskazuje tak¿ewglosowanymorzeczeniu, ¿e o charakterze sprawy

nie mo¿e przes¹dzaæ trudno�æ w ustaleniu warto�ci przedmiotu sporu,
albowiem takie trudno�ci wystêpuj¹ tak¿e w innych tego typu sprawach,
w tym na tle ustawy o w³asno�ci lokali. Moim zdaniem zarysowuj¹cy
siê tego typu kierunekwyk³adni prawa jest daleko niepokoj¹cy i nie nale¿y
siê z nim bezkrytycznie zgadzaæ nawet w wypadku, gdy przedmiotem
sporu jest nawet uchwa³a cz³onków wspólnoty mieszkaniowej czy jej
zarz¹du. Mo¿e on zmierzaæ � wbrew intencjom ustawodawcy � do
zamazywania klarownego z za³o¿enia ustawowego kryterium dychoto-
micznego podzia³u spraw na maj¹tkowe i niemaj¹tkowe, z czym siê mog¹
wi¹zaæ daleko id¹ce konsekwencje prawne, np. w postaci zachwiania
bezpieczeñstwa obrotu prawno-gospodarczego. Zwa¿yæ trzeba, ¿ew takim
wypadku z woli ustawodawcy zachodziæ zawsze bêdzie alternatywa
roz³¹czna. Nie jest mo¿liwa sytuacja po�rednia. Przedmiot sporu mo¿e
wiêc mieæ albo charakter maj¹tkowy, albo niemaj¹tkowy. Decyduje o tym
bowiem nie tyle samo prawo, lecz przede wszystkim fizyczna mo¿liwo�æ
ustalenia warto�ci danego prawa (dochodzonego roszczenia) i wyra¿enia
jej w pieni¹dzu jako mierniku warto�ci towarów i us³ug. Taka jest w go-
spodarce rynkowej jedna z wielu funkcji pieni¹dza, o którymmowa w art.
19 § 1 i 2 k.p.c. Je¿eli powstaje trudno�æ ustalenia takiej warto�ci, to
na pewno nie mo¿na nie zwracaæ na to uwagi i przechodziæ do porz¹dku
nad takim faktem. Prawo wi¹¿e bowiem zbyt daleko id¹ce nastêpstwa,
zw³aszcza procesowe (a¿ do niewa¿no�ci w³¹cznie), co uwidacznia tak¿e
analizowana sprawa. Wydaje siê jednak, ¿e niestety tak w³a�nie post¹pi³
SNw glosowanej uchwale, posi³kuj¹c siê w przypadku trudno�ci ustalenia
warto�ci przedmiotu sporu, w tym w sprawach zwi¹zanych ze wspól-
notami mieszkaniowymi, orzeczeniami przytoczonymi w uzasadnieniu
glosowanego postanowienia.Takie podej�cie interpretacyjne budzi �moim
zdaniem � ju¿ a priori zasadnicze w¹tpliwo�ci, albowiem konsekwencj¹
glosowanego orzeczenia mo¿e byæ zaprzestanie przez orzecznictwo
wszystkich instancji badania rzeczywistego charakteru przedmiotu sporu
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w sytuacjach, gdy dana sprawa nie bêdzie dotyczyæ wprost okre�lonej
warto�ci wyra¿onej w pieni¹dzu.
Przepisy art. 19 § 1 i 2 k.p.c. literalnie przewiduj¹, ¿e:
a) § 1 � w sprawach o roszczenia pieniê¿ne, zg³oszone choæby w za-

mian innego przedmiotu, podana kwota pieniê¿na stanowi warto�æ przed-
miotu sporu;
b) § 2 � w innych sprawach maj¹tkowych powód obowi¹zany jest

oznaczyæ w pozwie kwot¹ pieniê¿n¹ warto�æ przedmiotu sporu, uwzglêd-
niaj¹c postanowienia zawarte w artyku³ach poni¿szych (art. 20-26 k.p.c.
� przyp. aut.).
Z jednej strony brak jest bezpo�redniej definicji ustawowej sprawy

maj¹tkowej oraz sprawy o prawa niemaj¹tkowe. Takie te¿ jest ustalone
stanowisko doktryny i ww. orzecznictwa. Skoro ustawodawca wprost
tego nie uczyni³, to rzecz¹ orzecznictwa i doktryny prawa powinno byæ
podjêcie próby jejwypracowania.Cytowany art. 19 §1k.p.c. daje klarown¹
odpowied� jedynie w wypadku, gdy ¿¹danie pozwu obejmuje zas¹dzenie
okre�lonej kwoty pieniê¿nej. W pozosta³ych wypadkach spraw o prawa
maj¹tkowe ustawodawca nakaza³ okre�liæ warto�æ takiego przedmiotu
sporu równie¿ w formie kwoty pieniê¿nej. Mo¿na wiêc spróbowaæ
dookre�liæ definicjê sprawy:
a) maj¹tkowej � bior¹c pod uwagê art. 19 § 1 i 2 k.p.c. (w zw. z art. 17

pkt 1 i 4 k.p.c.), gdy mo¿liwe jest fizyczne okre�lenie warto�ci przedmiotu
sporu kwot¹ pieniê¿n¹, np.: przez wskazanie w wypadku sprawy:
� o zap³atê � ¿¹danej kwoty pieniêdzy,
� o wydanie rzeczy � jej warto�ci rynkowej wyra¿onej w pieni¹dzu,
� o odszkodowanie � przez ewentualne wskazanie kwoty pieniê¿nej

w warunkach okre�lonych w art. 363 § 1 i 3 k.c.,
� o bezpodstawne wzbogacenie � przez ewentualne wskazanie kwoty

pieniê¿nej w warunkach okre�lonych w art. 405 k.c.,
b) niemaj¹tkowej � jako innej sprawy, gdy przedmiotu sporu z natury

rzeczy nie mo¿na okre�liæ kwot¹ pieniê¿n¹ � arg. ex art. 19 § 2 k.p.c.
a contrario.
Przy czym za sprawê maj¹tkow¹ nale¿y przyjmowaæ sprawy o rosz-

czenia maj¹tkowe, a za sprawê niemaj¹tkow¹ o roszczenia niemaj¹tkowe.
Decyduj¹ce znaczenie na wiêc samo sformu³owanie ¿¹dania pozwu oraz
zakres, w jakim pozwany wda³ siê w spór.
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Je¿eli mo¿na ustaliæ warto�æ przedmiotu sporu (¿¹dania) w sposób
naturalny, oczywisty, to zawsze bêdzie chodzi³o o spór o prawo maj¹t-
kowe.W takiej sytuacji nie powinno bowiem byæ problemu w kwotowym
zdefiniowaniu przedmiotu sporu. To jest � moim zdaniem � kryterium
decyduj¹ce o kwalifikowaniu roszczeñ na maj¹tkowe czy niemaj¹tkowe,
poniewa¿ tego typu kwalifikacja powinna nastêpowaæ nawet intuicyjnie,
co podkre�la tylko tê zasadê. Jak siê pojawiaj¹ trudno�ci w zakwalifi-
kowaniu danej sprawy jako maj¹tkowej, to nale¿y od razu zachowaæ
zawsze daleko id¹c¹ ostro¿no�æ, bowiem w takiej sytuacji domniemywaæ
trzeba spór o charakterze niemaj¹tkowym. Dlatego � moim zdaniem �
nie sposób zgodziæ siê ze stanowiskiem SN zawartym w uzasadnieniu
uchwa³y SN z dnia 9 grudnia 2005 r. [III CZP 111/05, OSNIC 2006,
nr 11, poz. 183, LEX nr 164172] oraz w glosowanym orzeczeniu, ¿e
regu³¹ bêdzie maj¹tkowy, a wyj¹tkiem niemaj¹tkowy charakter spraw.
W okoliczno�ciach rozpoznawanej sprawy nale¿a³o oceniæ, czy przed-
miot sporu (¿¹danie ponadstandartowego udostêpniania dokumentacji
wspólnoty mieszkaniowej) mo¿na by³o okre�liæ w kwocie pieniê¿nej na
podstawie § 1 albo § 2 art. 19 k.p.c. Przepis §1 nale¿y od razu pomin¹æ,
albowiem w stanie faktycznym, jakim dysponowa³ SN, nie by³o mo¿-
liwo�ci ustalenia warto�ci ani poszczególnych stron dokumentów, ani
warto�ci ca³ej dokumentacji, ani tym bardziej samego ¿¹dania. Nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e istota przedmiotu sporu sprowadzi³a siê do zupe³nie
innej kwestii ni¿ maj¹tkowa (lub nie) tre�æ dokumentu.
Okazanie kartki papieru lub te¿ ich wiêkszej czê�ci (zgromadzonych

w teczce, skoroszycie) samo w sobie jest ¿¹daniem udostêpnienia rzeczy
(zbioru rzeczy) na czas okre�lony � z zastrze¿eniem zwrotu � w celu
zapoznania siê z zapisan¹ tre�ci¹ (domniemanie faktyczne, poniewa¿ puste
stronnice nie tworz¹ dokumentów i nie gromadzi siê ich w postaci zbiorów).
W czasie okazania dysponent � zarz¹dca w ogóle nie traci w³adztwa nad
dokumentami, poniewa¿ czynno�æ ta ma miejsce w siedzibie dysponenta
dokumentacji w czasie tzw. godzin urzêdowania lubwêziej � przyjmowania
interesantów. Powód ¿¹da³ � jak wskazano wy¿ej � specjalnego, ponad-
standartowego udostêpnienia dokumentów poza siedzib¹ zarz¹dcy, tj. z wy-
³¹czeniem jego kontroli. W zwi¹zku z tym nale¿y udzieliæ odpowiedzi:
� czy takie ¿¹danie jest sensu stricte ¿¹daniem maj¹tkowym, tj. czy

samo okazanie � jako czynno�æ � danej zapisanej kartki papieru lub teczki
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takich dokumentów (wydanie kserokopii) przedstawia sob¹ warto�æ
mo¿liw¹ do wyra¿enia kwotowo w rozumieniu art. 19 § 1 lub 2 k.p.c.,
� czy te¿ jest roszczeniem niemaj¹tkowym.
Powód nie domaga³ siê dostêpu, jako takiego, do ogó³u dokumentów,

lecz do wszystkich, które dotyczy³y zarz¹du nieruchomo�ci¹ wspóln¹.
Moimzdaniemnie sposóbprzy takim¿¹daniuokre�liæ jakiejkolwiekwarto�ci
dostêpu w kwocie pieniê¿nej jako formy kontroli sprawowania zarz¹du
w rozumieniu art. 29 ust. 3 u.w.l. Nie jest to bowiem wykonalne. Nie
mo¿na nadaæ maj¹tkowego charakteru ¿¹daniu, je¿eli abstrahuje ono od
tego typu charakterystyki. W tym ujêciu interpretacyjnym tre�æ zawarta
w danym dokumencie lub dokumentach, które bêd¹ mieæ warto�æ ryn-
kow¹, z których bêd¹ wynika³y jakie� prawa maj¹tkowe (co najmniej
jedno), czy nawet z posiadaniem dokumentu bêdzie wi¹za³a siê jaka�
korzy�æ, np. wekslem, nie ma znaczenia z punktu widzenia okre�lenia
analizowanej sprawy jako maj¹tkowej czy niemaj¹tkowej � bowiem nie
o tre�æ dokumentacji toczy³ siê spór miêdzy stronami.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e najpierw dany cz³onek wspólnoty mieszkaniowej

winienmieæ zapewniony normalny dostêp do dokumentacji (to jest sporne
i tylko czê�ciowo), w drugiej kolejno�ci wystêpuje dopiero etap zapo-
znawania siê z jej tre�ci¹ (okre�lony czas i okre�lone miejsce), a dopiero
z kolei trzeci etap mo¿e polegaæ ewentualnie na kwestionowaniu tre�ci
danego dokumentu, niektórych z nich czy nawet ca³o�ci. Dopiero wtedy
na trzecim najwcze�niej etapie bêdzie mo¿liwe badanie danej sprawy, czy
ma charakter maj¹tkowy, np. uchwa³y w³a�cicieli lokali o ustaleniu
wynagrodzenia zarz¹du lub zarz¹dcy nieruchomo�ci wspólnej (charakter
maj¹tkowy) czy okre�lenie nazwy wspólnoty (charakter niemaj¹tkowy).
SN nie towarzyszy³o takie analityczne podej�cie i dlatego jedynie przyj¹³,
¿e z samego przedmiotu ¿¹dania, a mianowicie nakazania wydania do-
kumentu, nie wynika w sposób jednoznaczny niemaj¹tkowy charakter
sprawy. Zdaniem tego S¹du takie ¿¹danie obok niemaj¹tkowego mo¿e
mieæ charakter tak¿e maj¹tkowy, zwa¿ywszy ¿e ¿¹danie powoda dotyczy
nieskonkretyzowanego dokumentu, lecz ca³o�ci dokumentacji. Jednak
wbrew SN charakter tej dokumentacji dla powoda (i jego ¿¹dania pozwu)
niemia³ ¿adnego znaczenia. Przynajmniej nie wynika to z ustaleñ, w opar-
ciu o które wydano glosowane orzeczenie.
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Ponadto stan faktyczny, na którym bazowa³ SN, nie zawiera ustaleñ
wskazuj¹cych, czy ¿¹danie powoda obejmowa³o nakazanie udostêpnienia
mu tylko i wy³¹cznie dokumentów dotycz¹cych kwestii niemaj¹tkowych
czy ³¹cznie z maj¹tkowymi (jak wiadomo S¹d Najwy¿szy jest zwi¹zany
ustaleniami faktycznymi stanowi¹cymi podstawê zaskar¿onego orzecze-
nia � art. 39813 § 2 k.p.c.). SN opar³ siê jedynie na przypuszczeniach,
¿e wiêkszo�æ dokumentacji dotyczy kwestii maj¹tkowych. Takie podej-
�cie jest � moim zdaniem � nietrafne i mo¿e mieæ zastosowanie wy³¹cznie
dopiero na trzecim ww. etapie. W sprawie nie chodzi o co�, co ma
warto�æ rynkow¹, nie o wiedzê zawart¹ w nich, lecz wy³¹cznie o dostêp
do niej, czyli o realizacjê pierwszego i drugiego z trzech ww. etapów
kontroli przez cz³onka wspólnoty sposobu sprawowania zarz¹du w ro-
zumieniu art. 29 ust. 3 u.w.l. Przedmiotem sporu w okoliczno�ciach
sprawy, w której zapad³o komentowane orzeczenie, mo¿e wiêc byæ tylko
i wy³¹cznie sam specyficzny rodzaj dostêpu do tego typu wiedzy, a nie
ona sama. Strony bowiemnie spiera³y siê o tre�æ dokumentacji. Tê kwestiê
SN w ogóle pomin¹³, przechodz¹c do porz¹dku nad ni¹, choæ na tym
polega³a istota sprawy oraz istota zarzutu kasacyjnego.
Mo¿na te¿ spróbowaæ teoretycznie przeanalizowaæ kryterium kwali-

fikowania spraw wedle stanowiska SN zawartego w komentowanym
orzeczeniu. Tre�æ dokumentów mo¿e mieæ charakter maj¹tkowy albo
niemaj¹tkowy. Ma przes¹dzaæ o rodzaju sprawy w rozumieniu art. 17
pkt 1 albo 4 k.p.c. Gdyby okaza³o siê, ¿e ¿¹danie cz³onka wspólnoty
okazania dokumentów obejmowa³o � obok dokumentów o tre�ci maj¹t-
kowej � chocia¿by tylko jeden z dokumentów dotycz¹cych kwestii nie-
maj¹tkowej � a tego SN nie tylko nie wykluczy³ w okoliczno�ciach roz-
poznawanej sprawy, lecz dopu�ci³w ilo�ci niedominuj¹cej � to zachodzi³aby
kumulacja roszczenia maj¹tkowego i niemaj¹tkowego w jednym pozwie �
art. 191 k.p.c. W takim wypadku rozpoznanie sprawy przez s¹d rejonowy
kolidowa³oby z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cymprzepisemprawaw rozumie-
niu art. 17 pkt 1 k.p.c. i oceny tej nie mo¿e zmieniæ nawet teoretycznie
dominuj¹cy � w tej sprawie � charakter wiêkszo�ci dokumentów.
W okoliczno�ciach, w których zapad³o glosowane orzeczenie, przed-

miotem sporu miêdzy stronami nie by³a wiêc tre�æ czy te¿ jej charakter,
lecz tylko i wy³¹cznie mo¿liwo�æ dostêpu do niej (i to o charakterze
absolutnie nieograniczonym), a ten ze swej natury oczywi�cie nie mo¿e
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byæ nigdy wyra¿ony kwotowo w pieni¹dzu w rozumieniu art. 19 § 1
i 2 k.p.c. To oznacza, ¿e analizowana sprawa nie mia³a charakteru
maj¹tkowego. Dlatego nie mog³o byæ mowy � tak jak wadliwie to uczyni³
SN � o odwo³ywaniu siê do art. 29 i 30 u.w.l. jako kryterium przes¹-
dzaj¹cym a priori o maj¹tkowym charakterze sprawy, zw³aszcza ¿e nawet
SN przyzna³, i¿ na podstawie tych dwóch regulacji dokumentacja bêdzie
dotyczy³a kwestii maj¹tkowych �niemalwy³¹cznie�, awiêc niewy³¹cznie.
SN odwo³a³ siê do swego orzecznictwa dotycz¹cego uchwa³. Zauwa-

¿yæ nale¿y, ¿e s¹dowa kontrola uchwa³ mo¿e odbywaæ siê w szczególnym
trybie, o którym mowa w art. 25 u.w.l. Tymczasem komentowane
orzeczenie, jak równie¿ poprzedzaj¹ce je orzeczenia s¹dów ni¿szych
instancji, zapad³y w odmiennych okoliczno�ciach faktycznych i na innej
podstawie prawnej. W konsekwencji tego typu sprawy jak analizowana
winny byæ rozpoznawane przez s¹dy okrêgowe � jako s¹dy I instancji
� jako niemaj¹tkowe, chyba ¿e ustawodawca w przysz³o�ci inaczej ure-
guluje tryb postêpowania z nimi.
W tymmiejscu koniecznie trzeba odwo³aæ siê do przedostatniego aka-

pitu uzasadnienia ww. uchwa³y SN z dnia 9 grudnia 2005 r. [III CZP
111/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 183, LEX nr 164172], do których
nawi¹za³ SN w komentowanym orzeczeniu. SN w tym akapicie odniós³
siê do kwestii trudno�ci zwi¹zanych z ustaleniem warto�ci przedmiotu
sporu w sprawie o uchylenie uchwa³ w³a�cicieli lokali. Zauwa¿y³, ¿e
ewentualne trudno�ci w ustaleniu warto�ci przedmiotu sporu nie mog¹
mieæ wp³ywu na ocenê charakteru sprawy. Jako rozwi¹zanie tego pro-
blemu wskaza³ przyjêcie � w wypadku uchwa³ maj¹cych za przedmiot
zmianê sposobu zarz¹du nieruchomo�ci¹ wspóln¹ ustalonego wed³ug art.
18 ust. 1 u.w.l., zatwierdzenie sprawozdania ze sprawowania zarz¹du oraz
udzielnie absolutorium zarz¹dcy � ¿e warto�æ przedmiotu sporu odpo-
wiada warto�ci udzia³u w nieruchomo�ci wspólnej przys³uguj¹cego temu
z w³a�cicieli lokali, który wniós³ powództwo. Moim zdaniem ten pogl¹d
prawny jest nie tylko oderwany od rzeczywisto�ci normatywnej (art. 19
§ 1 i 2 k.p.c.), lecz przede wszystkim od ¿¹dañ pozwów. Przecie¿ w tego
typu sprawach sporemnie s¹ objête udzia³y czy ichwielko�æ.Niewystêpuje
¿aden zwi¹zekmiêdzyww. uchwa³ami i ich kwestionowaniem a udzia³ami
wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci wspólnej, poza byæ mo¿e kwesti¹ legi-
tymacji procesowych, co nie mo¿e mieæ znaczenia dla oceny rodzaju
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sprawy. Dlatego tak niebezpieczny jest kierunek interpretacyjny, który
wprost prowadzi do obchodzenia bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepi-
sów prawa dotycz¹cych w³a�ciwo�ci rzeczowej s¹dów. Zarysowuj¹cy
siê taki kierunek orzecznictwa SN mo¿e stanowiæ doskona³y pretekst dla
s¹dów okrêgowych orzekaj¹cych w I instancji do przekazywania prak-
tycznie wszystkich spraw do s¹dów rejonowych, a w wypadku braku
mo¿liwo�ci wniesienia skargi kasacyjnej (art. 3982 § 1 k.p.c.) taka prak-
tyka orzecznicza pozostanie w zasadzie bez ¿adnego nadzoru judykacyj-
nego. Odwo³ywanie siê do warto�ci udzia³ów w nieruchomo�ci wspólnej
w uchwale SN z dnia 9 grudnia 2005 r. podkre�la, ¿e niejako �na si³ê�
zaproponowano to jako pozaustawowe kryterium, co dowodzi w zasadzie
braku innych przekonuj¹cych argumentów przemawiaj¹cych za takim
podej�ciem interpretacyjnym, które co najwy¿ej mo¿e stanowiæ jedynie
postulat legislacyjny.
W pañstwie prawa nie sposób zaakceptowaæ zarówno propozycji

interpretacyjnych zawartych w ww. przedostatnim akapicie uzasadnienia
uchwa³y SN z dnia 9 grudnia 2005 r., jak i w komentowanym orzeczeniu.
Rzecz¹ wymiaru sprawiedliwo�ci by³o dokonanie wyk³adni przepisu

art. 29 ust. 3 u.w.l. pod k¹tem ¿¹dania pozwu i zdefiniowanie kryterium
abstrahuj¹cego od zjawiska ewentualnego pieniactwa, które ponadto za-
pewnia³oby normaln¹ � w rozs¹dnych granicach � mo¿liwo�æ korzystania
przez cz³onka wspólnoty z jej dokumentacji. Taka potrzeba wynika³a nie
tylko z ¿¹dania powoda, zwróci³ na ni¹ uwagê tak¿e s¹d II instancji. SN
niestety nie wykorzysta³ tej szansy. Nawet nie zauwa¿y³ tego problemu3.
Wobec powy¿szego glosowane orzeczenie na aprobatê nie zas³uguje.

Wies³aw S³ugiewicz

3 Na kanwie sprawy, w której zapad³o glosowane orzeczenie nasuwa siê te¿ uwaga
natury ogólnej, a mianowicie, ¿e pieniactwo nie mo¿e byæ wspierane czy nawet tolerowane
przez orzecznictwo, które i tak najczê�ciej pozostaje � zw³aszcza s¹dy powszechne �
bezradne wobec tego wszechogarniaj¹cego zjawiska. Dezorganizuje ono pracê s¹dów po-
ch³aniaj¹c �rodki publiczne oraz zasoby kadrowe. Nie ma te¿ zapowiedzi Ministerstwa
Sprawiedliwo�ci zmierzaj¹cych do ukrócenia tego typu niew¹tpliwych nadu¿yæw dostêpie
dowymiaru sprawiedliwo�ci. Ustawodawca powinien rozwa¿yæ zdecydowanewprowadze-
nie rozs¹dnych zabezpieczeñ legislacyjnych przed tego typu zachowaniami, co w znacz-
nym stopniu umo¿liwi³oby zajmowanie siê sprawami naprawdê istotnymi.


