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L.dz. 711/2013

Dekret
w sprawie kosztów sądowych w Sądzie Biskupim w Świdnicy

Jako Moderator Sądu Biskupiego, na podstawie kan. 1649  Kodeksu Prawa Kanonicznego 
oraz  art.  303  i  306  Instrukcji  Dignitas  connubii,  ustanawiam  Regulamin  dotyczący  kosztów 
sądowych w procesach toczących się w Sądzie Biskupim w Świdnicy.

1. Koszty sądowe obejmują: opłatę wstępną, opłatę procesową, koszty honorariów biegłych 
i tłumaczy.

2. Strona  wnosząca  sprawę  do  Sądu  jest  zobowiązana  do  wpłacenia  opłaty  wstępnej 
w wysokości 100 zł na poczet wydatków kancelaryjnych i związanych ze wstępną analizą złożonej 
dokumentacji.

3. Opłata  procesowa,  będąca  głównym  źródłem  utrzymania  Sądu,  ze  względu  na 
sprawiedliwość społeczną jest ustalana proporcjonalnie do stanu ekonomicznego Strony wnoszącej 
sprawę,  dlatego  Strona  jest  zobowiązana  przedstawić  zaświadczenie  o  wysokości  dochodów; 
w przypadku  odmowy  udokumentowania  dochodów  domniemuje  się,  iż  odpowiadają  one 
przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w gospodarce krajowej.

4. Wysokość opłaty procesowej jest ustalana w oparciu o dochody Strony wnoszącej sprawę 
i odpowiada 3/4 jej miesięcznego przychodu netto,  jednak nie jest mniejsza niż 1/2 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w Polsce (obecnie 800 zł).

5. W sprawach rozstrzyganych jednoosobowo opłata procesowa odpowiada 1/2 miesięcznego 
przychodu netto Strony Powodowej, jednak nie jest mniejsza niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia 
za pracę (obecnie 400 zł).

6. W przypadku uwzględnienia ewentualnej prośby Strony Pozwanej o rozszerzenie zakresu 
sporu, Przewodniczący Kolegium (albo Sędzia jednoosobowy) zasądza od niej kwotę 200 zł.

7. Jeżeli Strona Pozwana deklaruje chęć uczestniczenia w kosztach sądowych, to wysokość 
opłaty procesowej Strony Powodowej pomniejsza się o kwotę wniesioną przez Stronę Pozwaną.

8. Opłatę  procesową  ustala  Przewodniczący  Kolegium  (albo  Sędzia  jednoosobowy),  który 
następnie wzywa Stronę do jej uiszczenia, wzywając przed Sąd Stronę Pozwaną.

9. Strona  może  wnosić  opłatę  procesową  w  dowolnie  ustalonych  przez  siebie  ratach 
miesięcznych, tak jednak, aby ostatnia rata była uiszczona przed publikacją akt sprawy.

10. Strony są zobowiązane – na wezwanie Przewodniczącego (albo Sędziego) – do pokrycia 
ewentualnych  kosztów dodatkowych,  o  ile  pojawią  się  one  w sprawie,  w następujący  sposób:

a)  koszty  sporządzenia  opinii  przez  jednego  biegłego  ponosi  Strona  Powodowa,  a  w 
przypadku wnioskowania o drugiego i  kolejnych biegłych  – koszty ponosi Strona wnioskująca;

b) jeśli Strona Pozwana wnioskuje o sporządzenie opinii przez biegłego lub dokonanie innej 
czynności procesowej w innym sądzie, ponosi jej koszty;



c) koszty tłumaczeń akt na język obcy lub z języka obcego ponosi Strona Powodowa lub, 
gdy jest taki przypadek, Strona wnioskująca o dokonanie tłumaczenia;

d) wynagrodzenie pełnomocników i adwokatów należy do ich mocodawców;
e) zwrot kosztów poniesionych przez świadków należy do Stron, które wnioskowały o ich 

powołanie.

11. Strona,  która  ze  względu  na  trudną  sytuację  materialną  nie  może  wnieść  wskazanych 
kosztów sądowych, ma prawo prosić o ich obniżkę, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 
o  zwolnienie  z  nich,  poświadczając  prośbę  odpowiednimi  dokumentami  (np.  zaświadczenie 
z Urzędu Pracy, kopia deklaracji podatkowej za ostatni rok, poświadczenia ciążących zobowiązań). 
Prośbę  rozpatruje  Oficjał  Sądu  po  uzyskaniu  potwierdzenia  stanu  ubóstwa  Strony  przez  jej 
Proboszcza  i  –  jeśli  uzna  to  za  słuszne  –  po  zasięgnięciu  opinii  promotora  sprawiedliwości. 
Należności  wynikające  z  postanowienia  pokrywa  Świdnicka  Kuria  Biskupia,  Parafia  miejsca 
zamieszkania Strony lub inna osoba fizyczna lub prawna.

12. Strona, która nie osiąga minimum socjalnego, może prosić o przyznanie bezpłatnej pomocy, 
która  obejmuje  zwolnienie  z  kosztów sądowych  i  prawo do bezpłatnej  obrony przez  adwokata 
wskazanego przez Oficjała Sądu. Prośbę rozpatruje się zgodnie z zasadami, o których w art. 11. 

13. Oficjał  Sądu –  w przypadku  umorzenia  albo  zawieszenia  sprawy i  wpłynięcia  wniosku 
o zwrot  części  wpłaconych  kwot  –  postanawia  o  zakresie  zwrotu  proporcjonalnie  do  odbytych 
sekwencji procesowych.

14. Od postanowienia Przewodniczącego w sprawach kosztów sądowych Strona może wnieść 
odwołanie  do  Kolegium,  a  od  postanowienia  Sędziego  jednoosobowego  albo  Oficjała  – 
do Moderatora Sądu.

15. W wyroku Sąd ustala koszty procesu, biorąc pod uwagę jego przebieg i kwoty faktycznie 
uiszczone  przez  Strony  oraz  odnotowuje  ewentualne  postanowienie  o  przyznaniu  zmniejszenia 
kosztów, zwolnienia z nich lub o przyznaniu bezpłatnej pomocy.

16. Koszty  sądowe  w  jednym  procesie  nie  mogą  przekraczać  dwukrotności  minimalnego 
wynagrodzenia.

17. Dekret podlega publikacji w organie urzędowym Świdnickie Wiadomości Kościelne. 

18. Tekst  dekretu  będzie  dostępny  na  stronie  internetowej  Diecezji  Świdnickiej  oraz 
w Kancelarii Sądu. 

19. Traci moc Dekret w sprawie kosztów sądowych w Sądzie Biskupim w Świdnicy z dnia 
25 marca 2013 r., z zachowaniem ważności decyzji Sądu wydanych na jego podstawie.

20. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
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