
Warszawa, dnia 19 grudnia 2006 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(druk senacki nr 320)

Nowelizacja ma na celu dostosowanie regulacji ustawy o kosztach sądowych w

sprawach cywilnych do treści Kodeksu postępowania cywilnego (w związku z

wprowadzeniem do systemu prawnego mediacji i zmodyfikowania rozwiązań w zakresie

sądownictwa polubownego), wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z

dotychczasowym brzmieniem przepisów, a także wprowadzenie ułatwień ekonomicznych

przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez spółki osobowe.

Powyższe cele mają zostać osiągnięte między innymi przez:

- uchylenie przepisu, który stanowił o zwrocie z urzędu na koszt strony różnicy pomiędzy

opłatą ostateczną a tymczasową (art. 1 pkt 2),

- uchylenie normy stanowiącej o pobieraniu opłaty od zażalenia na postanowienie w

przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie biegłego lub tłumacza, gdyż zażalenie na

takie postanowienie nie przysługuje (art. 1 pkt 4),

- uwzględnienie w przepisach ustawy pobierania opłaty stałej w przypadku złożenia

wniosku o uznanie wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem (art. 1

pkt 5),

- ujednolicenie terminologii ustawy z terminologią ustawy - Prawo własności przemysłowej

(art. 1 pkt 6),

- jednoznaczne rozstrzygnięcie w jakiej wysokości pobiera się opłatę od wniosku o

wykreślenie wpisu (art. 1 pkt 9),

- obniżenie opłaty stałej z 1.000 do 750 zł od wniosku o zarejestrowanie spółki osobowej w

KRS oraz z 500 do 250 zł od wniosku o zarejestrowanie w KRS stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej (art. 1 pkt 10 i 11),

- uwzględnienie w ustawie pobierania opłaty od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej

przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację (art.

1 pkt 12),
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- zwrot z urzędu ¾ opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił

się nakaz zapłaty, czyli ostateczne ponoszenie ¼ opłaty należnej od tego pozwu (art. 1 pkt

13),

- uregulowanie kwestii związanej z dopuszczeniem i przeprowadzeniem przez sąd z urzędu

dowodu niewskazanego przez stronę (art. 1 pkt 14),

- ustawowe zwolnienie od opłat pozwu o odszkodowanie mające zrekompensować straty

majątkowe wynikające z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw

człowieka o obywatela (art. 1 pkt 15 lit. b),

- uregulowanie kwestii zwolnienia od opłat zażalenia na postanowienie o odmowie

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego (art. 1 pkt 15 lit. c),

- zwolnienie od opłat organizacji pożytku publicznego, z wyjątkiem spraw dotyczących

prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej (art. 1 pkt 18).

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy będą miały zastosowanie

przepisy dotychczasowe. Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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