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WSTĘP

Celem niniejszego komentarza w drugim wydaniu jest kompleksowe
przedstawienie zagadnień wiążących się ze stosowaniem ustawy
z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 300 ze zm.). W publikacji omówiono i wyjaśniono liczne
problemy natury prawnej z dwóch perspektyw: dogmatycznej oraz prak‐
tycznej. W konsekwencji w zaprezentowanych uwagach zestawiono sta‐
nowiska wykładni doktrynalnej i operatywnej na tle kontrowersyjnych
unormowań oraz podjęto dyskurs zmierzający do właściwego rozwią‐
zania postawionego problemu prawnego. W tym względzie dążono do
wypracowania możliwe zharmonizowanego podejścia.

Komentarz został przygotowany przez dwóch autorów. Każdy z nich
przedstawił własne stanowisko i jest odpowiedzialny za wyrażone przez
siebie poglądy. Dążyliśmy jednak do ujednolicenia naszych poglądów
na tle wykładni regulacji budzących wątpliwości.

Czytelnicy znajdą w komentarzu szerokie odniesienia do piśmiennictwa
(komentarzy, monografii, artykułów, glos i innych opracowań) oraz ju‐
dykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego,
Trybunału Konstytucyjnego i licznych niepublikowanych orzeczeń są‐
dów powszechnych.

W komentarzu omówiono najnowsze zmiany wprowadzone ustawami
z 18.03.2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cy‐
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wilnych (Dz.U. poz. 421), z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437),
z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), z 27.10.2017 r. o zmia‐
nie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa‐
dzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180),
z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1557), z 15.06.2018 r. o zbiorowym
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U.
poz. 1293), z 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 914), z 28.02.2018 r. o kosztach ko‐
morniczych (Dz.U. poz. 770) oraz z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629).

Autorzy wyrażają nadzieję, że komentarz będzie przydatny dla przed‐
stawicieli nauki oraz dla szerokiego grona praktyków: sędziów, adwo‐
katów, radców prawnych oraz aplikantów tych profesji, referendarzy
sądowych i asystentów sędziów. Niewątpliwie komentarz będzie także
pomocny dla wszystkich uczestników cywilnych postępowań sądowych,
także tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z praktycznym sto‐
sowaniem prawa.

Autorzy
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USTAWA
z 28.07.2005 r.

o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 300; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 398, poz. 770, poz. 914, poz. 1293,
poz. 1629)
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TYTUŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w spra‐
wach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w spra‐
wach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz uma‐
rzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności
sądowych.

Spis treści
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Charakter prawny kosztów sądowych w sprawach
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Systematyka ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych .............................................................................. 32
Przedmiot regulacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych .............................................................................. 34
Stosunek ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
do Kodeksu postępowania cywilnego ................................... 37
Stosunek ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
do aktów prawa międzynarodowego ................................... 38

Przemysław Feliga 27



Art. 1 TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Stosunek ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
do ustawy – Kodeks postępowania karnego ......................... 40
Wykładnia ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych .............................................................................. 41

Uwagi ogólne

1. Artykuł 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy‐
wilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.) reguluje kwestie związane
z zakresem przedmiotowym ustawy. Obejmuje on zasady i tryb pobie‐
rania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wy‐
sokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od ko‐
sztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania ter‐
minu zapłaty należności sądowych.

2. Komentowany przepis nie był nowelizowany.

Charakter prawny kosztów sądowych w sprawach
cywilnych

3. Artykuł 1 u.k.s.c. określa przedmiot regulacji ustawy w odniesieniu do
kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

4. Komentowany przepis nawiązuje do kosztów sądowych jako tradycyjnie
uznanego instrumentu polityki państwa służącego do regulowania re‐
lacji stron stosunków procesowych oraz – w szerszym ujęciu – stymu‐
lowania decyzji jednostek co do sposobu prowadzenia swych interesów
i doboru środków ich ochrony (zob. wyrok TK z 15.04.2014 r., SK 12/13,
OTK-A 2014/4, poz. 41). Koszty postępowania służą osiągnięciu nale‐
żytej sprawności organizacyjnej i orzeczniczej sądów oraz selekcji rosz‐
czeń szykanujących i oczywiście niezasadnych od roszczeń uzasadnio‐
nych, służących ochronie praw i wolności jednostki. Koszty sądowe
spełniają liczne funkcje: społeczne, fiskalne, a także służebne wobec wy‐
miaru sprawiedliwości (zob. J. Kot, Zwolnienie od kosztów sądowych
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w świetle doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Palestra 1982/6–7,
s. 28; K. Korzan, Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na
utrzymanie wymiaru sprawiedliwości, Gdańsk 1992, s. 30–44; J. Brol,
M. Safjan, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań, War‐
szawa 1994, s. 14; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, War‐
szawa 1999, s. 101; J. Stasiak, Zwolnienie od kosztów sądowych, Warszawa
2010, s. 13–21; T. Demendecki, Rozstrzyganie o kosztach w procesowym
postępowaniu cywilnym rozpoznawczym w świetle polskiej regulacji ko‐
deksowej. Studium teoretycznoprawne, Lublin 2011, s. 75–90; wyroki TK:
z 7.09.2004 r., P 4/04, OTK-A 2004/8, poz. 81; z 12.09.2006 r., SK 21/05,
OTK-A 2006/8, poz. 103; z 12.12.2006 r., P 15/05, OTK-A 2006/11,
poz. 171; z 16.06.2008 r., P 37/07, OTK-A 2008/5, poz. 80; z 21.07.2008 r.,
P 49/07, OTK-A 2008/6, poz. 108; z 16.12.2008 r., P 17/07, OTK-A
2008/10, poz. 179). Funkcja społeczna oznacza wpływ, jaki koszty po‐
stępowania wywierają na życie społeczne w sensie zarówno pozytywnym
(ograniczenie pieniactwa, szykanowania przeciwnika, minimalizacja za‐
chęt do ochrony fikcyjnych interesów i chęci niesłusznego wzbogacenia
się kosztem przeciwnika itp.), jak i negatywnym (np. utrudnienie do‐
stępu do wymiaru sprawiedliwości, zaburzenia funkcjonowania zasady
faktycznej równości uczestników postępowania). Funkcje fiskalne po‐
legają na uzyskaniu częściowego przynajmniej zwrotu kosztów funk‐
cjonowania wymiaru sprawiedliwości. W wypadkach skrajnych realiza‐
cja tej funkcji może przerodzić się w nadmierny fiskalizm, stanowiący
zagrożenie prawa do sądu, gdyż funkcja fiskalna kosztów sądowych nie
ma dominującego znaczenia (por. uchwała SN z 26.11.1992 r., III CZP
143/92, LEX nr 3849; odmiennie K. Gonera, Ustawa o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 38, według której
cel fiskalny jest „dominujący, ale nie wyłączny”). Funkcje służebne wo‐
bec wymiaru sprawiedliwości przejawiają się przede wszystkim wpły‐
wem kosztów na zachowania stron w trakcie procesu (wyrok TK
z 7.09.2004 r., P 4/04) (na temat funkcji kosztów sądowych zob. także
wyroki TK: z 29.05.2002 r., P 1/01, OTK-A 2002/3, poz. 36;
z 16.12.2003 r., SK 43/03; z 21.07.2008 r., P 49/07, z 14.01.2014 r., SK
25/11, OTK-A 2014/1, poz. 1).
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5. Artykuł 1 u.k.s.c. określa przedmiot regulacji ustawy w odniesieniu do
kosztów sądowych, ale wyłącznie w sprawach cywilnych. Przez sprawy
cywilne należy rozumieć sprawy załatwiane w postępowaniu cywilnym.
Obejmują one sprawy cywilne w znaczeniu zarówno materialnym, jak
i formalnym. Sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym są sprawy
wynikające ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opie‐
kuńczego oraz prawa pracy (art. 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks po‐
stępowania cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). Natomiast
sprawami cywilnymi w znaczeniu formalnym są inne sprawy (przede
wszystkim sprawy administracyjne), które na mocy szczególnego prze‐
pisu ustawy zostały przekazane do załatwienia w postępowaniu cywil‐
nym sądowi powszechnemu (por. W. Broniewicz, Postępowanie...,
s. 35–36). Sprawy cywilne załatwiane są w sądowym postępowaniu cy‐
wilnym, niezależnie od rodzajów takiego postępowania i ich wzajem‐
nych powiązań wewnątrzsystemowych w postępowaniu cywilnym
(zob. S. Cieślak, Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywil‐
nym, Warszawa 2013, s. 133 i n.).

6. Koszty sądowe per se nie ograniczają prawa dostępu do sądu w rozu‐
mieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo‐
wych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r.
Nr 61, poz. 284 ze zm.), pod warunkiem, że uwzględniają równowagę
(rozsądny związek proporcjonalności) między interesem publicznym
w pobieraniu kosztów sądowych a interesem prywatnym strony w do‐
chodzeniu roszczeń (obrony praw) w postępowaniu sądowym (por. wy‐
roki ETPC: z 19.06.2001 r., 28249/95, Kreuz v. Polska, § 60;
z 26.07.2005 r., 39199/98, Podbielski i PPU Polpure v. Polska, HUDOC,
§ 64). Przytoczone stanowisko potwierdził SN w postanowieniu
z 21.09.2018 r., V CZ 63/18. Również w kontekście art. 45 ust. 1 Kon‐
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483
ze zm.) istnienia barier o charakterze ekonomicznym, w tym także fis‐
kalnym, nie można utożsamiać z samym istnieniem obowiązku pono‐
szenia określonych kosztów sądowych jako ograniczenia prawa do do‐
stępu do sądu (wyrok TK z 16.06.2008 r., P 37/07).
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