
! • 

• RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PROKURATOR GENERALNY 

PG VII G 025-382/13 

Do druku nr 1899 

Warszawa, dnia /f .. /1. 2013 r. 

L.dz .................... :·~: .. Y:: .. ·~~~:-.· 
Data ·wp\ywY ............................... . 

Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu RP 

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 listopada 2013 r., nr GMS-WP-173-325/13, 

dotyczącego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia 

opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące 

stanowisko. 

Projekt ustawy przygotowany został w związku z obowiązkiem dostosowania 

systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r. 

w sprawie o sygn. SK 30/09. 

Trybunał Konstytucyjny w wymienionym wyroku orzekł, że art. 79 ust. l pkt l 

lit. f ustawy z dnia 28lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej 

u.k.s.c.), w zakresie, w jakim w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie 

przewiduje zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego 

uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa, jest niezgodny 

z art. 45 ust. l w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wyrok ogłoszono w Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2013 r. pod pozycją 

429. 



Przepis art. 79 ust. l pkt l lit. fu.k.s.c. stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie 

całą uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w razie jej 

uwzględnienia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia 

przez sąd. Przesłanką zwrotu uiszczonej opłaty na podstawie tego przepisu jest skarga 

na orzeczenie referendarza sądowego, która została uwzględniona z powodu 

oczywistego naruszenia prawa. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, w myśl 

którego zwrot opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, w razie JeJ 

uwzględnienia, następuje tylko wtedy, gdy skargę uwzględniono z powodu 

oczywistego naruszenia prawa, pozostaje zdaniem Trybunału Konstytucyjnego 

w sprzeczności z zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez 

nie prawa, która stanowi nadrzędny, a także najbardziej pojemny element pojęcia 

państwa prawnego oraz ogólną podstawę wywodzenia z art. 2 Konstytucji innych 

wartości. 

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego odnoszącego się do zagadnień 

kosztów sądowych wynika, że są one "tradycyjnie uznanym instrumentem polityki 

państwa służącym do regulowania relacji stron stosunków procesowych oraz -

w szerszym ujęciu - stymulowania decyzji jednostek co do sposobu prowadzenia 

swoich interesów i doboru środków ich ochrony. Koszty postępowania służą 

osiągnięciu należytej sprawności organizacyjnej i orzeczniczej sądów oraz oddzieleniu 

roszczeń szykanujących i oczywiście niezasadnych od roszczeń uzasadnionych, 

służących ochronie praw i wolności jednostki. Koszty sądowe spełniają liczne funkcje: 

społeczne, fiskalne, a także służebne wobec wymiaru sprawiedliwości". 

Z proponowanego nowego brzmienia art. 79 ust. l pkt l lit. f u.k.s.c. wynika, 

że sąd z urzędu w przewidzianych ustawą okolicznościach dokonuje zwrotu stronie 

w całości uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego jeżeli 

została uwzględniona w sprawie, w której postępowanie wszczęto z urzędu, 

a w pozostałych sprawach tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego 

naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd. 

· Projektowana regulacja oznacza, że będzie istniał obowiązek zwrotu bez 

uprzedniej inicjatywy strony poniesionych opłat, co zdaje się realizować zarówno 



zasadę prawa do sądu, jak i wymogi sprawiedliwości oraz zapewni realizację przez 

Skarb Państwa repartycji kosztów sądowych poniesionych przez uczestnika 

postępowania w przypadkach naruszenia prawa wskazanych w projektowanym 

przep1s1e. 

Reasumując należy uznać, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie 

nie będzie nasuwać wątpliwości i odpowiadać będzie gwarancjom konstytucyjnym. 

Andrzej Seremet 


