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USTA W A 

- z dnia 13 czerwca 1967 r. 

o lwsztach sądowych w sprawach cywilnych. 

DZIAŁ L 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Ustawa okreŚla zasady i tryb pobierania kosz
tów s ądowych w sprawach cywilnych, 

Art. 2. K-oszty sądowe obejmują opła ty sądowe i zw rot 
wyd'a tków. 

Art. 3. Opłatami sądowymi s ą wpis i opłata kance la
ry jna, i 

A rt. 4. Do wy dalków na leżą w szczególnoś'ci: 

1) diety i koszty podróży należnesędiiom i pracownikpm 
sądowym z powodu dDkon ywania - czynności ' poza sie
dzibą sądu oraz ryczalt należny im za dokonywanie 
oględz in w .s prawach dot yczących nieru"C'hoi11ości rol
nych po l ożonych poza m:ejscowością . będącą siedzibą 

sądu , 

2) nale :t,n ości świadk6w , bie gł y ch i tłumaczów oraz kura-
torów ust anowion ych w danej spra wie, 

3) opłaty n a le ~'.n le inny m osobom lub instytucjom, 
4) koszty opIat telefonicznych' i te leg raticznych. 
5) kO,szty przewozu osób, zwierzą t i rzeczy, titrzymywania 

ich lub przechowywania , ' 
6) k oszty ógi oszeń , 
7) kos~ty pobytu w aręszcie , 

Art. 5. 1. Jeżeli ustawa nie stanow i , inaczej, do uisz
czeni'A kos,ztów sąd owych ohowiązana jest strona, która 
wnosi do sądu pismo podlegają<;e opłacie. lub powodujące 
wydatki. ' 

2, Pism o wnoszone przez kilka osób podlega jednej 
opłacie . . Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia 
lub zobo'\viązania jednego r.odzajll i óparte na jednakoweJ 
podstawie faktycznej , oraz _ pr'awnej (współuczestnictwo for
maln~) , każdy współuczes tnik uiszcza opłatę ' oddzielnię, slo
sownie do swego roszczenia lub zobowiązania. 

Art. 6. 1. , W każd ym piśm ie należy podać wartość 
przedmiotu sp rawy, jeżeli od ,-łej wart ości zależy wysokość , 

opłaty, a przedmiotem ' sprawy ' ,n ie j es t oznaczona kwota 
pieniężna. ' 

2. P isma dotyczące części ,przedmiotu sprawy podlega
ją opIacie tylko w stosunku do wartości tej części. 

3. Przy oznaczaniu wćlTlości przedmiotu sprawy każde 
rozpoczęte 100 zł liczy się za pelne. 

Art. 7. W sprawach o wydanie niertlchomości posia
danej bez tytułu praw'nego lub na podstawie tytułu innego . 
aniżeli najem l ub dzierżawa za podsta\~'ę obliczenia wpisu 

przyjmuje się , stosownie do rodzaju nieruchomości i sposo
bu korzystania z niej , sumę odpowiadającą 3-miesięc znemu 
czynszowi najmull1b dzierżawy należnemu 'od danego ro-
dzaju nieruchomości. , 

Art. 8. Skarb Państwa oraz instytucje pal1stwowe, któ: 
r ych zadanie,. nie polega na prowadzeniu dzIałaln'ości gospo
darczej, nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych. 

Art: 9. 1. Minister Sprawiedliwości może zwolnić , od 
obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje społeczne 

ludu pracującego. w ich własnych sprawach prowadzonych 
w związku z działalnością spo~eczną, naukową, oś\viatpwą. 
kulturalną, dobroczynną, opieki spoJe cznęj lu b samopómoco- ' 
wą. Zwolnienie to może być \II każdej" chwili COfn ięte. ' 

,2. Zarządzenie b zwolnieniu od', obowiązku uiszczania' 
' opłat sądowych lu b o cofnięciu t ego zwolnienia Min iste r 
Sprawiedliwości wydaje w porozumieniu l Ministrem finan
sów, po wysll1cha11iu opinii ministra wlaściwego., ze wiglę-" 
du na rodza j d ziaJainości danej organizarji. _ 

Art. 10. Nie pobiera się opła t sąd owy'ch w ' postę powa
nin o zwoinienie od obowiązku uiszczania kosztów sądo-
,wyci}, ' ' 

Art. 11. 1. Kosztami sądowym i. których ' strona nie 
miała obow iązk,u uiścić lub klórych nie miał obowiązku 

, uiśdć kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniel k o.ńczącym 
sprawę w instanCJ i obciąży przeciwn;ka, jeż, e ii istnieją , do 
teno podstdwy, przy odpowiednim zastosowaniu l,asad obo~ 
wiązuj ących prży zwrocie kosztów Focesu, 

2. Koszty nie obciążające przEciwnika ściąga się z rosz
czenia zasądzonego na rzecz stron y, której czynność spowo
dowała ich powstanie, strony zastąpionej przez kuratora 
lub osoby , na której rzecz prokurator \vytoczył powództwo 
lub zgłosił wniosek o wszczęcie postępowani a-, Na zasądzo

n ym roszczeniu przysluguje Skarbowi Państwa , ustawowe 
prawo zas ta wu. Koszty sąd owe, których nie mial obowiąz
ku uiścić kurator, m 0rlą być ponadto ściac nięte z innego 
majątku strony ' 'zastąpionej , przez kuratora, jeżeli posiada 
ona odpowiedni majątek. 

3. , W wypadkach s ,?-czególllie uzasadnionych sąd może 

odstąpić od prze widzia nego W lISt. 2 obcią,żenia . kosz:tami 
StrOllY, której czynność , spowodowała ich powstanie , strony' 
zastąpione j przez kura tora lub osoby. na które r rzecz pro
k urator ,wytoczył powództwo lub zgłosił wniosek o wszczę

cie postępowania. 
4. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do opłat ' f'ądo

wych, któr ych n ie miał obowiązku /uiścić Skar,b Pallstwa; 
insty tucja pailst wowa, k tórej zadanie nie polega na prowadze-
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niUi dzj·ałalnośd g,ospodElfficzej, allilo orgarrizacja s.JDo~€czna. lu- Art; 21. Przepisów <HL 1&, pq 20 nte' stosilj:e się w wy-
du ' pr acuj ącego zwolniona od tego obowiązku przez Ministra padkach, gdy sąd obowiąza.ny jest działat z mżędu. W tych 
Spliawiedli wośe::i. . wypadkach sąm w 0fzeczen;iu kończącym spraWę w instancj.i 
. Art. 12. W sprawie zakOl1czoneI 'ugodą koszty, o któ- o'rzeka o obowiązku uiszczenia opłaty, stosując odpowiedlHo 
rych mowa wart. 11 ' usl 1, ponoszą obie strony w równych za.sady obowiązujące przy z\",rocie kosztów postę.powarria. 
C1iIicŚc iach, chyba ż~ ugoda stanowi inacze j. Prz:~Pi':sy art. 11 V/ymianl opIaty sąd dokona kierując się stawkami opłat na-
usr. 7-4 s+o&uj.e się odpowiednio.. leżl'Iych od., p ,iS-ID w d'cmym roft'zaju postępo·wanra. 

Art. 13. Jeżeli w toku poslępowania sąd nie orzekł Art. 22. 1. Zażalenie przys ł uguje na żarządzen ~e JDrze-
Q . obowiązku ponoszenia kos ztów sądowych .lub też orzecze- wodniczącego w .pr.zedmiocie obowiązk u uiszczenia kosztów 
niem nie qbjął całej kwoty należnej z tego tytulu, post<ll- sądowych, zwrotu pisma nie opłaconego oależycie oraz 
n owienie w ty m przedmiecie wy rla na posiedzeTli'~l; niej-a'.w- 2WlTOtU op.łiaty htb z<llliczki na. pokrycie wydatke5w. Zażale-

ny,m s ąd, w którym sprawa toczyła się w pierwszej ins tan- nie n ie przysługuJe j ednak na zarządzenie w przedmiocie 
Gji. • okreśI'enia wpisu tymczasowego. 

Art. ~.4Ł Na leillość Skarbu Fairstwa· z tytułu kop-ztó'w 2. Zażal'enfeprzysluguje t~ ż na postanowienie ' sądu 
s'ą cl'owych , obciążaj,ących p rzeciwnika strony stos.o\.'V'rue dQ. pj.eiws-zej i,ns-tanc}i: w p'l'2edmt0cre Od-rzl:TCenia: z powodu nie- , 
pr'l'episll'. art. 1'1 usL ! lub arf. 12, podfega zaspokojeniu w uiszczenia należnej op!aty : rewizji, zażalenia, ' sprzeciwu od 
postępowaniu egzekucy jnym lub upadłościowym w tej sa- Wyroku zaocznego lub zarzutów od nakazu zapłaty W PD-
·mej kolejności i w · tych samych granicach, jak należność stępowaniu nakazowym oraz - jeżeli strona-'ń:e składa 
tej. str.oJ1y z tytu łu zasądzonego na jej rzecz zwro tu kosz tów ' . ś r odka zaskarżenia co do istoty sprawy - w przedmiocie 
p'Tocesu, 'lAryrni'aru opIaty lub obci. ąż.enia kosztami sąclowymi. 

Art. 15., Opłatę sąd'ową n·ależy uiścić prży wniesieniu do Art. 23. Zażalenie dotyczące wyłącznie wysokości opla-
sądu .pisma podlegającego opłacie. ty aHm wysokości wydatków oraz podanie o zwrot opla ty 

Art. 16: ': 1. Sąd nie podejmie żadn e j czynnośc i na slUl" lu l;) zaliczki na pokrycie wy datków, jak równIeż zażalenie 
tek · pisma, od którego nie została uiszczona należna oplata. w tej sprawie- wolne są ód opłat sądowych. . 
\"1 t y m wYPae1ku ,przewodniczący wzywa, wnoszące'go p1Sffi0 , Art. 24. Opłatę prawomocni,e uchyloną w cal ości lub 
aJjly P5)d rygorem zwrotu p'ismil;' utśdŁ opła·t ę w terminie t y- w części oraz pozostałość: zaliczki złożonej na p.okrycie wy-
-g.odniowy m od dnia rlotę,czenia we'lwa'lilia, a w razie bezsku- datków zwraca się stronie'z u)'zęeu n'a- je j koszt. Zwrot za-
l ecznego uplY':::l tego terminu zwraca pismo" r ?:i}dza przewodniczący. 

. '2. Je1.el.i. $lt~m0, wni,os.ł,a' osO'];)azam,i'eszkała' lub l1'liDjąca AJt. 2'5-. 1. Prawo SkaI'&u Państwa- dO' żądania kcsz:tów ' 
. sied:t.i.bę zOl' g,ra'Jilicą:, kt0-fa- nie moa w kriillj:lt p'r1;e,Q,s~awiciena,. sąrlowy<;:h przedawnia s ię z . upływem Ia,t trzech lfczą(:; od 
prz'ew@dnicw,cy wyznaczy teHtl:in de> uis.z€:ze l1ia' opl a ty nie dnia., w którym koszty rrafei.a·t<D ufśdć . 

:JUc!Hszy iHl1ieli,dwa mies,j,ące. 2. Prawo strony do żądania zwrotu opłaty sądowej łub 

3... Rewizja." zaia,lenie, s.prze€iw 00' w'yroku zaoczl1e~'€J za-l.ic1:ki wa. p okr ycie wyda:tltów ' przedawnra- się ' '1;' upJ>ywen1 
bJm~. za.r,zL:ty OQ naka2:u z&pla,ty w p),os tępowClf1inna.ka'zowym , lat trzech licząc od, dnia powst ania tego prawa. 
odktó·r yc.lt por.nin~O' wezwania h i,€ losta;1a, uiszczona naleima Art. 16. ' Groszowe k01'icówld 0płii t zaokrągla się wzwyż 
e pre.ta, podLegają; odr;;nu::eni.F. ' . . . da. petnegQ zl'ote90. 

AFt. 17. P isma wncvszone prze-z a'rlwoka,ta, kt0re ni/e są. Art . . 21. 1. Stroną w ro·zu.mieniu ustawy jest każdy 
, należycie opłacmrę, zwrc'ca srę,' b€z we Jtwania o tliszczenie ·uczestnik postępowaIJliJa , .. a- kosztami procesu również k osz-
opłaty, jeżeli pis-mC!J. podlega 0płfic ie w \rysokoś<e i ' state j. ty innych rorlzajcbw flOS~ępowa-nia· . · 

·Równi.ei bez wezwania Q uis.zC7ócnie Oflłu ty ' należy odrzucić 2. Pnez pi.smp wnOSZOBe d0' sądu rezum ~e się również 
·wmlszope przez. adwokata 'śFodki · :za,s,karżenia po.ulegające pozew lub inny wniosek składany ustnie do protokO'Iu. 
ópl'acie w wysokQści stalej). ' 3. W sprawa.ch naleiących clo zakresu działania' p.ań- ". 

f Art. 1&. ·Pismo, zvVT0cone z powodunieuiszczenia opł'a,ty stwowych biur notari'alnych prze'pisy ustawy dotyczące są-
nie wyw0łuje żadnych sku·tków , jakie ustawa wiąże z \vnie- ,du i przewodnicz<tceg,ostosuje s i:~ .. od'powi'ednio do państwo-

.' sieniem tegopi,smado sądu. wego biura llo,ta.rialne <!fo. 
Art, 19. Nie żąclaslę opłat «ld !il1sma, jeżeli j.uŻ' z jego 4. Przepi.s,y ustawy d0tyczące kosztfJW związa-nych 

tr.eści wynbka , że podlega ono' odrzuceniu. . z , działalnością prokur'atora odnoszą się również do kosztów 
Aą 2.0. 1. P,TZepi~y . art. . t'6, Pi 19 's,tosuje się odFlO- związanych z działalnością organizacji społecznych wnoszą-

wie6ąi,0,. gdy ' Qbowiązek llig.zc~enia lub uzupełnienia' ojDłaty . cych powódz,twa na rzecz obywate li lub wstępujących do po-
p0~stante na skutek rozszerzenia lub innej zmia,ny żądania. stępoWaIl'baWszczęteyo pi'zez 0biywate-li. . 
Prwpisy art. 16 i 19 stosuje stę: , też odpowiedn'io, gdy przed Art. 23. , Je:,~li \ls;tawa H'ie stań·owi inaczej, w · post(PO-
wys.1aniem; od,pisu pj.~ma, innym stronom, a w braku takich wruai.n ld:04:yczącym kCDS:..tów sąct:owyen S ~0SUj~ srę przel?'i'sy' 
shon ~ prz~€l wysłaniem zawiau0mienia O< ' terminie' posie- Kodeksu postępowania cywilnego. 
.dżer.l,i~" . pC1lwstiHli.e obowiązek uiszczenia !tlo, uZl1p'elntenia 

I . opłaty na' skutek usta,leni.a pfzez sąd wY:lszej- wartości pn.ed
miotu sp.Fawy, G:ofnięda. zwolaienia oil kosztów są<;]:owych 
a.l~ uchylenia k uralel i. . 

2. Je2:eli oboWiązek, ui5~czen.ia lub uzupełnienia: , opłaty 
powsta,ł z ' tlll.l.ych przyczyn niż ' wymienione w ust. 1. prze
w,ocluic:z.ący . wezw rn- zol;J·owiąJtanego fi€) ut!'tzCi:ienia- nal eżnej; 
opłaty w terminie dwóch tygodni, a j-eżeIi mie.gzka on lula 
ma si.e'.:;lzj,bę, za gHl,nicq, i nie ma w kraju jj>'rz€'(lstawiciela -
w terminie' nie krótszym od, d,~yó€h rńfe s i:ęcy , a, w racie . bez-o 
skuteczRego· up'lywl1 te~fo ' tel'lninb! zarządzi ścią;§ni<ę-de op,l;a~ 

• ty bez wstr:zyIDan.1~ b ieg.b! FlQstę;j1>01\o\Tania. Opłaty nie ścią.~a; 
sic: , j,eże l-i pismo zostan&e cofni~te \v teoninie, w którym na
leża ło ją uiścić. W ra zie uznania cofnięcia za niedopu\Sz- ' 

. cząlne , o 019.Q;wiązku uiszczenia. opJa<ty ' o'fZ~ka sąd · w OTZecze
nhi kCDi'lc7,ącym , sprawę' w i I'lsta'Jl€ j:i S tosując odpowiednio 
przepisy a.rt •. :U. . 

DZIAł. n. 

@płafy sącłewe. -

R C'l,Z ci z i a ł 1; 

Wpis. 

Art. 29. Wpis jest 5t0s1mkawy, chyba że przepis prze
widuje wpis staty hlb też Wp!S o określonej dajn'ej i g6r-
nejc g'JaBjty. 
\ Art. 30. Wysokość wpisu ·stosunkowego zależna jest od 
wa.1"~{lŚ'd przed'J:n.ioCu spllawy. . ' 

Art. 31. l. Od pism w n-o:.sZ0J1l.y<rh w sprawach o prawa 
niem~.tą'1km\Te wt'fuo< w: SiiJ,Hlwach> o pra,wa mają:tlwwe. w lU€)-

. \; 

.. 
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'rych wartości .prz'edmłotu sprawy n:Le d.d się ' ustąlić .w c'hwili 
jej wszczęcia, przewodniczący' określav.pis tymczasowy. 

2. W orzeczeniu k0l1czą cyrrf spr.awę w pierw .. zeJ il'lstan
<:ji 'sąd ustala SU.mą 'wpisu osta teczne go w s)Jraw.ach o pra
,;va ·rriemajątkowe - maj.ąc na wzgIęclzi-e stan majątk,owy 

strony obc iążone j k.osztami, a w spr,aw<l.cho prawa m.ają:t
kow,e - 'zależn ie od war't0śc i p rzedmiotu sprawy iustalonej 
w teJku postępowania. 

Art. 32. Jeż-e1i ·ust awa przewiduje -clo!ll.ą i "górną gra
nicę wpisu, prze\vodniczący ok reśla w pis ty mczasowy w t y·ch 
.granka.ch. W orzeczeni u kotiCl':ącym Sp-Id.wę w pierwszej 
instancji s.fd Hstala s'urnę wpi su ostateczn.eqo, mając na 
'vrzgłędzie okoliczności pnewiclziane w usl:awie, a ""! br aku ' 
~'rl':episu s'Z:C?e~ó~łle(.;o w tym przedmiocie - 'oko]icz'nośd , 
o których mowa w art. 31 ust. 2. 'Wpis ostateczny ustala się 

w grankach ·okreskmych w prz'eJ4ish~ , ch·y'ba że granice te 
d oty-czą :tylko Wp~sl1tymczasoweq'0. 

Ar.t. 33. 1. Jeże'ii wpis ostateczny jest wyżs.zy od wpi
s u tymczasowego, sąd orzeka o o'bowi;;:zku uiszczenia ró.ź 

nicy, stosując o(lpowiednio zasady obowiązujące przy -zwro
cie 'k osztó~v procesu. 

2. Je 'le1L wpis ostateczny jest niżsiy od wpis u tymcza
s owego, różnicę zw raca się z urzędu na koszt strony. 

3. Przepis ust. l stosuj e "ię odpowi ednio JN r,azie ~asą 
dzęnia ponad iąda rrie. , 

Art 34. W razie wstąpienia do s.prawy osoby , na k~ó
rej rzecz prokurator wytoc zy.ł ,powództwo 'lub zgłosi.! wnIo
se k o wszczęcie postępowani a, pobier.a się od tej osoby 
wpis należ.ny od takiego powództwa l u b wniosku. 
'- Art. 3.5. 1. 'vV Tazie uwzgłęclnienia re wiz ji nadzwycza j
nej , z lożonej na skutek p o-c!ania· strony, sąd w orzeczeniu 
kończą.cym s,prawę w ·i·nstancji orzeka C) o'bawiązku uiszcze~ 

n ia oplatyódpowiadającej wpisowi należnemu od rewizji, 
s tosując odpowiednio zasady o·00yviq}z.tljące przy zwrocie 
kosztów proces'u, 

2. W rdzie oddalenia rewi;z:j i 1'la-dzwycza jnej oplatę okre
śloną w ust. 1 pmlosi str·@na, k t&il wni'osła podanie ' o zlo- 
żenie re wizji. 

3. Nie ma ob@wiązku u.iszczenia 0pł.atystrOIil.<1 , k t@Ta 
wpost.ępow,aniu s.ąd@wym,.w któ,f'Y·m za'pa61!0 zaskarżone 

orzeczenie, nie mi·ała obowiązku ui·szczenia kosztGw ' sądo
wych. 

Art. 36. 1. Na żądanie strony zwraCd s·ię: 

1) cały uiszczony wpis od pisma: 
a) zwróconego \~'sklltek braków f o rma.l n _ 'ch, 
b) odrzuconego lub -cofniętego , jeżeJi odrzucenie lub 

cofnięcie nastąpiło przed wyslańiem odpisu pisma 
innym stronom, a w braku takich stron - przed wy
słaniem ' zawiadomienia o terminie posiedzenia, 

c) zaskarżającego postanowieńie w przedmiocie ukara
n ia grzywną lub aresztem , zamiany grzywny na 
areszt albo w przedmiocie przymusowego s;prowac 
dzenia, j eże li zaskarżenie zostało uwzg lędnione, 

2) połowę lllszczonego wpisu od pisma: 
a) ćofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które 

sprawa została skierowana, 
h) wszczynającego postępowanie w instancji, w której 

sprawa zakończyła się zawarcięm ugody . sądowej . . 
2. Poza wypadk<ł.mi przewidziany.mi w ust. 1 na żąda

n ie s tron y ZN'lTaca się cały uiszczony Wpis od powództwa 
O rozwód w .razie pojednania się stron w ' pierws.,,:ej instancji. 
W razie poJednania się s tron w toku postęp0w.a ni-a p·rzed 
ukoilczeniem post.ępowani.a rewizyjnego zwraca się p0ł,owę 

wpi~tLUiszczonego od rewizji. 
A r t. 31. ' Rada Mh,lstr ów określa w <lr·odze rozporządze

n ia wysokmść wpisów w poszczegó'lnych rodzaj ach spraw. 
Rada Ministrów może rqwnież określ1ć,' w jakich rodzajach 
s~r,aw jednostk~ gos'podojlrki uspoleczn,i'Onej uiszczają przy 
w.szn~c iu pmstęp0'ya.n4.a wpis c l?!ęśdowy , oraz uregulowd'ć 
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zasady ui·szczania m .zm q' p/lII'l'Lęeh:y tym wp is'ero a I\vpiseni 
usta lon ym przy zastosowa).1iu s tawek 'G~ó lJ1ii e ' obow-i'l7.uj ą
cych. 

R o il cl z i -a q 2. 

Oplata ;kancelarył<na . . 

Art. 38 .. 1. Za klauzulę wyk ona lności, stwierdzenie ,pi~

womocnośc i, odp~sy , zaświadczenia, l'I'y ci~gi OTaz ,inne .do
kume nty, wydawane ' na 'P,o.dstawie dkt, pobiera sioę .ophrtę 

kanć:e lar yj t:lą · j 

~ 2. ' Opła Lę kanóelqryjną za 'odpis . .orzeczenia z . .uz/Jsad-
nieniem, don;czonego na skute~ ż.ądi1niii .spQ,rządzenia ·lt'la~ 

sadni.enia orzeczenia, ",gios.zonego w ' le>uninie si·eclmi,gclnio" 
wym od o9loszen ia sen tencj i, pobiera się.prz;y ,zglosze3il.hu 

żądania sporzQ!dzenia llz-as.ac1nJ.e;ni,a. J.eżel i QP1.al.ta Nie Izos>ta- · 
n ie uiszczona, przewodniczący ż:u,ząó,zi ściągnię.oi.e Jej od 
~t rG.ny , kt-óra z,glosHa żącl.anie. frze;pis.ó ... ,a.rL ,16 j i1J. nie 
s tosllje s ię. 

·Art. 39. 1. Opłatę kanc-elaqrjaą ;p0hIera się także od 
podania .s trony o zto'Żenie r.ewizj.i n.ac~f.:wy cll'..3qJilej_ 'IN wZ'ie 
ni.e uiszczenia te j opłaty . w te.rmllll Le ·.ty~odni@lNym ,od dni'a 
dOf;(~ CZel1ia wezwania do j ejlłi5zcze.m.i.a,p",daaiep.oilosta wia 
się be,z rozpoznani.a. . 

2. Strona , któ<f.a nw miała ob,0wią~ku .uiszczenia k osztóW 
.sądowych w postępowaniu , w którym .z<l,p.«clł.o kl{.~ S.ti(9111 ow·a

n e orz.eczenie, nie uiszcza .<il,płaty .pr.zewidzi..an.ej iW .ust. 1'. 
Art. 40 . . Min ister Sprąwied'llwgś,c.i .w ~.r.octzew~porzą

Gl.zenJa mkreśla wysokość ,oplat kan,cel;aryj,nych. 

DZIAŁ lU. 

W'rda1k·i. 

Art. 41.. 1. Strona, k tóra w 1;l0sHa o 'Po(~;tęde ,czf:nności 

flolą·czonej z wy.cJ.atkami, ,(')oowiązana j.es't !:1o-ż'Y-c zaJkzk~ 

na ich pgkr lfci-e. J.eżeH ·d1t'l.le Ilrb ,więcej stnm wnosiil (j) 
o podjęcie czynności ' lub sąd czyu,ność ,zarząclz.i1: z ' ul[.t~~~h!l. 
a']bo n.a wri.i,os,ek .S.ącl'll ,po]'ub@waeg(j), -zali'C2':ke: p ow<innY2.ire
żyć strony w równych częściaoh l HB wi,nItl1}<:ill s.tosuilillkil:l., r.Y.e
d lHg u·zn,a.r.ll.a sądu . 

2. Sąd ·oz,nac zy wys/lkość za'Lc'lk i J. termin ~ej vI o że,ni 1.1.. 

Jeżeli przewidywane wydatki są więksi-e od z!0żo:n.ej zalic,z
ki, sąd naka. ;i;e s,troniie je1RZ'l!lp,e·ln~enie . 

3. Wykonanie ·c zynuaśc i za l-eź:ne jest .(j)Q uisl'c ze·rua za
Uczki, chyba że sąd pomiJn0 nieuisy:c"e.nJa za liczkii p;r.ve;z; 
slrony uzna wykofl .ani-e cZf{nElO.śd za konł-e.cz m'f' dm rozstn:Yj(J/
nięc ia sprawy. W tym wypa dk u kwotę potrzebną na pokry
cie wydatków wykłada' tymczasowo Skarh Państwa. 

4, ' Przewodnicz'ć) cy wezwie str onę zobow iązaną do zlo
.zenia zaliczki, " aby w terminie dwoch tygodni, a jeże li 

mieszka ona za granicą - w wyznaczonym 'terminie, nie 
k róts zym ,al'li il-cli dwa miesiące , zapłatił a s umę .wylożoną 

przez Skarb Państwa . W razie bezskutecznego upływu tego 
terminu przewodniczący zarządz i ści ągnięciewylożonej k wo
ty bez wstrzymania biegu postępowania. 

Art. 42. Minister Sp rawiedliwośc i w · porozumieniIi 
z 'Przewodniczącym Komite.[ u Pracy i . Plac olHeśla w dro- , 
dze rozporządzenia stawki oraz wanmki p'rzyznaw'ania i wy
piaty ryczałtu pl';zys ługującego sędziom i pracownik0n1 są- ' 

d.owym za· d0ltonaiłie oględzin w s'prawach dotyczą'Cych ll,j'e
ruchomości rolnych, połoźon'Y-ch poza miejscowością b~(llą
cą siedzibą sądu , oraz nal eżności kuratorów us tanowionych 
w poszczególnych sprawach. 

DZIAŁ IV. 

Przepisyk.(,uicow.e i pne{;bGdn~e . . 

Art. 43. 1. Tracą moc wsze1kie przepisy dotyczące kosz
t ów s ądowych w sprawach cywilnych rozpoznawanych przez 
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sądy powszechne i Sąd Najwyższy, chyba że przepisy po
niższe stanowią inaczej. 

2. 'W szczególności traci moc ustawa z dnia 30 grudnia' 
1950r. Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywil
nych (Dz. U. z 1961 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 32, poz. 159, 
z 1962 r. Nr 10 .. poz. 46 oraz ż 1964 r. Nr 43, poz. '297). 

Art. 44. L Pozostają w mocy przepisy dotyczące kos,z
tów sądowych, jeżeli mają' one charakter przepisów szcze-
gólnych. ' . 

2. W szczególnośc j pozostają w mo€y": 
1) przepisy o opIatach przed sądem rej es trowym, 
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2) wydane po 22 lipca 1944 r. prze p isy przewidujące cal ... 
kowite lub częściowe zwolnienie' od obowiązk u ui szcze
nia kos ztów sądowych. 
Art. 45. 1.. Minister Sprawiedliwoś c i moi e w drod ze 

• rozpOl"ządzenia: 

1) -wprowadzić ulgowe stawki opłat od wniosków O ' wpis 
w księdze ~ieczystej: e 
a) prawa własności clomów mieszkalnych i lokali miesz

kalnych oraz 'prawa własno,ści lub prawa wieczystego 
. użytkowania · dzi ałek budowlanych, naby tych przez 
spółdzie lnie budownictwa mieszkaniowego lub na by
tych przez c złonków spóldz-ielczego zrzeszenia , budo
wy domów jednorodzinnych od takieg'o Zrzeszenia 
albo przez członków spółdzielni budowla no-mieszka
nioWej - rraskutek likwidacj i spółdzielni. 

b) prawa własnośc i gruntów rolnych, 'zwJaszcza j eże li 
nabycie tego prawa przyczynia się do poprawY' struk
tury gospodarstwa rolnego; 

2) określić warunki, W jak ich wlaścleiele lub współwłaści
cie le gospodarstwa rolnego mogą być zwolnieni przez 
sąd od opIat sądowych w sprawach o ureguloWanie pra
wa własności /-gospodarstwa rolnego, niezależnie od zwol
nienia od kos ztów sądowych, przewidzianego w Kode k-
sie postępowania cywilnęgo. ' ' 
2. Rozporządzenia w przedmiocie określonym w ust. 1 

Minister Sprawiedliwości wydaje' w porozumieniu z Mini
strem Finansów; a rozporządzenia w przedmiocie określ 0- -

nym w ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz w pkt 2 - również w poro-
, zumieniu z Ministrem Rolnictwa , 

, 3. Minister Sprawiedliwości określa .-~ porozumieniu 
z Ministrem Finansów kos zty sądowe w postępowaniu przy 
zakładani\! ksiąg' wieczystych. . 

Art. 46. 1. Je żeli obowiązuJące przepisy powoJują się 
na uchylone' prze pis~ o kósztach sądowych w 'sprawach cy
wilnych albo odsyłają ogólnie ' do tych przepisów, slosuje 
się odpowi~dnie przepisy niniejszej ustawy'. 

Poz. ' 110 ~1l 

2. Jeżeli ustawa lllllleJsza, przewiduje w ydanie prl-epi
sów wykonawczych, pozostają w mocy aż dQ ich wydania 
odpowiednie przepisy dotycł'!czasowe. 

Art. 47. 1. Na lei,ność Skarbu Pi1I~-stwa z tytułu n ie uisz
czonych kosztów sqdowych oraz z t ytułu grzywien OIl-eczo- " 
nych , w postępowaniu cywiln ym może być UJl10LZOn'a 'lub za
p la ta teJ. należności może być odroczona' albo rozłożona na 
r ąty, jeżeli je j śc iągnię cie było'by połączone z niewspół
mierny mi Jrudnośclami lub groz i ł oby dillżni kow.i zby t c i ęż- ' 
kimi SKutkami. 

2, ' Minister Spraw iedl iwoś ci ,w drodze . roz porządzenia 
wydanego w porozum ieniu z Min istrem Finansów określa 

zasady i tr yb' uma rza nia , oci raczania lub rQlkladania na ra
ty należności ok r eślone j w ust. 1 i sposób uiszczania opłat 
sądowych, . 

Art. 4& Do opłat od podal'! i świadectw urzędowych nie 
podlegających opiacie według "przel,J isó.w niniejszej ustawy 
stosuj e się przep ls y o oplatach skarbowych: 
, Art. 49. Doty chczasowe przepisy o kosztach s ądowych 
stosuje się nadal w sprawach wszczętych przed dniem we j
ścia w życię ustawy do ukOllczenia postępow ania w instii"1l
cji. a w sprawach rozpozn a wan ych w ,postępowaniu niepro
cesowym - do ukończenia samodzielne j częśc i postępo

wan~a, 

Art. 50. VV Kodeksie postępowania karnego wprowadza 
s ię następujące zmiany: 

1) art. 435 otrzymuj e br7!nie'nie: 
"Ar t. 435.' § 1. Oskarżycie l pT}T'.va tny składa przy akc ie 

oskarżenia zryczałtowaną r ównowilrtość 

kosztów postępowan ia . Wys9kość te j 
' r ównowartości okre~ la prezes sądu w 
granicach od 200 do 1.000 zi. • 

§ 2, Na zarządzenie prezesa sądu, przcwidzia
ne w § 1. za ż. alenie nie sł uży. 

§ 3. Do cz'asu zlożenia 'zryczaltowil n e j rów- . 
' nowar tości kosztów ' postępowania s~d 

pozostawia -sprawę bez biegu; wniesie
n ie ak tu oskarżenia nie przerywa wów
czas biegu przeda",m ienia.", 

2) w art. 448 ,doda je się nową literę ' k) w brzmieniu: 
"k) koszty świc;Qc zeń pogutowia ra tunkoweg o, udziel o

nych w związku z popelnieniem-przes tępstwa o cha
rakterze chuligańskim." 

Art. 51. Ustawa wchodzi v; życie z dniem ogłoszenia . 

Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecld 

III 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINJSTROW 

z dnia 13 c'zerwca 1967 I-
\ 

w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. 

Na pOdstawie art. ' 37 ustawy -z dnia 13 ,czerwca 1967 I

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, 
póz, 110). zarządza się, co następuje : . 

Rozdział 1. 

- Przepisy ogólne. 

§ 1. Cały wpis stosunkowy wynosi: 
1) przy wartości przedmiotu sprawy do 3.000 zł wlącz

nie -;- 41/2%; 

• 

2) przy wartośc i przedmiotu sprawy od 3.000-z1 do 5.0GO z ł 

, " włącznie ;,. od pierwszych 3.000 zł -'- 135 Z ł ; a od nacj>\vyż

ki - SOfo ; 

3) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 5.000 zł: od 
pierwszych 5.000 zł - 235 zł, a od nadwyżki- 51/ 211/ 0. 

§ 2. 1. -Jeżeli wpis stosunkowy ustalony stosownie do , 
przepisu § 1 i art. 30 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.' Nr 24, 
poz; 110), a ' należny oel jednostki gospodarki uspolecmionej; 
dochod zącej od pracownika naprawienia wyrządzonej przez: 


