
Napisanie pozwu, wniosku czy też umowy to skomplikowana czynność 

wymagająca fachowej wiedzy za zakresu prawa.  Nieumiejętne 

przygotowanie odpowiedzi na apelację może narazić Ciebie na przegranie 

sprawy lub niepotrzebne poniesienie wysokich kosztów sądowych.   

 

Nie czekaj wejdź na stronę www.pozwy.pl i zapytaj 
profesjonalistów o wycenę przygotowania odpowiedzi na 
apelację w Twojej sprawie >>>   
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ODPOWIEDŹ NA APELACJĘ 

 

Odpowiadając na apelację pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Pragi Południe z dnia 7 

maja 2013 r., sygn. akt II Nc 120/13, doręczoną mi dnia 30 lipca 2013 r., powód wnosi o jej 

oddalenie z następujących przyczyn: 

 

1. Zarzuty i wywody skarżącego zawarte w apelacji uzasadniają - już na wstępie - nawiązanie do 

licznych zmian przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przywracających zasadę 

kontradyktoryjności. Z tej naczelnej zasady postępowania cywilnego wynikają znane, dla strony 



profesjonalnie zastąpionej, obowiązki stron w zakresie inicjatywy dowodowej, a także rozkład 

ciężaru dowodowego (art. 6 kc). 

 

2. Ocena, czy zgłoszone dowody dotyczą - w rozumieniu art. 227 kpc - faktów mających istotne 

znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, została dokonana, co potwierdza uzasadnienie 

zaskarżonego wyroku, w związku z przedmiotem sporu i twierdzeniem strony zgłaszającej dowód 

z dokumentacji finansowej Podlaskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. Bezsporne jest, że 

strony pozostawały w stosunkach handlowych, a także towarzyskich. Powierzenie pozwanym 

wpłacenia na konto Spółdzielni środków pieniężnych wręczonych im osobiście przez powódkę 

nie przesądza o spełnieniu materialnych przesłanek potrącenia skoro powódka nie była i nie jest 

dłużnikiem pozwanych (art. 498 kc). Ustaleń tych dokonał Sąd meriti na podstawie zeznań 

świadków i stron, przytoczonych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (k. 148 odw.). Nie zostały 

one podważone przez skarżących. 

 

3. Oczywiście chybiony jest zarzut przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów. Każda 

ocena, w tym w szczególności wyników postępowania dowodowego, wyrażona (jak w 

rozstrzygniętej sprawie) w warunkach rozbieżnych twierdzeń stron i świadków, usprawiedliwia 

wniosek, że skarżący - eksponując rozbieżności w materiale dowodowym - zmierzają do 

narzucania Sądom obu instancji własnej oceny. Ocena ta jest odzwierciedleniem stanowiska 

procesowego pozwanych i oczekiwanego przez nich wyniku sporu. Podjęta polemika - 

przeciwstawiająca ocenie Sądu własną interpretację zeznań świadków i stron - jest wyrazem 

interesu pozwanych zmierzających do uchylenia się od zaspokojenia uzasadnionych roszczeń 

powódki. Dlatego niezbędne jest zachowanie pełnej samodzielności i niezależności w 

rozumowaniu oraz wyciąganiu wniosków istotnych, a nie eksponowanych przez pozwanych. 

Dokonana przez Sąd meriti ocena ujęta w sposób przewidziany w art. 233 § 1 kpc, co potwierdza 

uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia (art. 328 § 2 kpc), odpowiada wymaganiom ustanowionym 

przez prawo procesowe. Wbrew twierdzeniom skarżących uzasadnienie nie pomija żadnego z 

przeprowadzonych dowodów, wnioski zaś wyciągnięte z ustaleń są powiązane w logiczną całość i 

odpowiadają zasadom doświadczenia życiowego. Na rzecz tej oceny przemawia rozpatrzenie tego 

sporu nie w oderwaniu, lecz w zespoleniu z innymi bezspornymi faktami, do których należy także 

współpraca gospodarcza stron w przeszłości i harmonijne, pełne zaufania stosunki. To pozwani 

nadużyli zaufania powódki. 

 

4. Nie znajduje także potwierdzenia zarzut naruszenia art. 235 kpc. W toku postępowania 

dowodowego Sąd orzekający konfrontował przeprowadzane dowody z dowodami znajdującymi 

się w załączonych aktach spółdzielczych i określał właściwe karty (strony) oraz wskazywał na 

dokumenty znajdujące się w tych aktach (k. 29, 67, 111 i 135). Żadna ze stron nie kwestionowała 

tych dowodów i nie żądała ich powtórnego przeprowadzenia. I tylko ten materiał dowodowy 

stanowił podstawę ustaleń faktycznych w rozpoznawanej sprawie. Zarzut zatem pogwałcenia 

obowiązującej w postępowaniu cywilnym zasady bezpośredniości postępowania (art. 235 kpc) jest 

chybiony. 

 

5. Do odparcia zarzutu odnoszącego się do kwestii dobrej wiary, który pozwani łączą z 

wadliwością uzasadnienia (art. 328 § 2 kpc), wystarczy odwołać się do art. 7 kc. W myśl tego 



przepisu, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się 

istnienie dobrej wiary. Domniemanie to było wiążące dla Sądu orzekającego (art. 234 kpc - wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1994 r. I CRN 44/94 OSNCP 1994/12 poz. 245). Na 

pozwanych spoczywał ciężar udowodnienia złej wiary powódki, domniemanie z art. 7 kc bowiem 

stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 6 kc. Skoro pozwani nie dowodzili złej wiary, to 

oczywiste jest, że Sąd orzekający nie był zobowiązany do rozstrzygania tej kwestii w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, Sąd nie był władny przyjąć 

istnienia po stronie powódki złej wiary. 

 

Z tego wynika, że nie zachodzą uchybienia procesowe zarzucane w apelacji, zarzut wadliwości 

podstawy faktycznej zatem, który według twierdzeń skarżących miał być wynikiem tych uchybień, 

okazał się nieuzasadniony, co potwierdza zgłoszony na wstępie wniosek o oddalenie apelacji. 

 

 

 

…………………… 

 

Załącznik: 

1. Odpis odpowiedzi na apelację 


