Legal Alert
Nowelizacja KPC: wyższe opłaty
sądowe i powrót postępowania
gospodarczego
Lipiec 2019
W dniu 24 lipca Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania
cywilnego obejmującą około 300 zmian. Część z nich wejdzie w życie już
14 dni po ogłoszeniu. Największa w historii KPC nowelizacja wprowadza
wyższe opłaty sądowe, przywraca odrębne postępowanie w sprawach
gospodarczych oraz wprowadza zmiany w zakresie postępowania
odwoławczego.
Koncentracja materiału dowodowego podczas posiedzenia przygotowawczego
oraz założenie, że sprawa powinna zakończyć się na pierwszym posiedzeniu,
to kierunek, jaki obrał ustawodawca w celu skrócenia czasu rozpoznawania
spraw przez sądy. Nowelizacja wprowadza pewne utrudnienia, których
przykładem są nowe regulacje dotyczące opłat sądowych.
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Nowelizacja obejmuje około 300 zmian, z których najważniejsze to:






Odpłatność niektórych czynności, które dotychczas były nieodpłatne, m.in.:
o

Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem

o

W określonych przypadkach wniosek o wezwanie świadka
na rozprawę

Wzrost innych opłat:
o

Widełkowa opłata przy wartości przedmiotu sporu do 20.000 zł

o

Opłata maksymalna do 200.000 zł

o

Opłata od zawezwania do próby ugodowej w wysokości 20%
opłaty stałej lub stosunkowej

o

W sprawach korporacyjnych wzrost opłaty stałej do 5.000 zł

Przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych
o wyższym rygoryzmie procesowym:
o

Rygorystyczna prekluzja dowodowa

o

Możliwość zawarcia umowy dowodowej wyłączającej pewne
dowody z procesu



Rozszerzenie katalogu środków dowodowych – możliwość składania
przez świadków zeznań na piśmie.



Możliwość rozpoznania sprawy w trybie zwykłym, gdy strona jest
mikroprzedsiębiorcą lub nie prowadzi działalności gospodarczej,
na wniosek złożony przy wdaniu się w spór.



Możliwość wniesienia środka zaskarżenia uzależniona od uprzedniego
złożenia wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.
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Nowy tryb doręczeń pierwszego pisma w sprawie – w przypadku
dwukrotnej awizacji brak fikcji doręczenia, na wniosek powoda
doręczane przez komornika.



Możliwość doręczania elektronicznego pism pomiędzy profesjonalnymi
pełnomocnikami.



Sankcje dla strony, która nadużywa prawa procesowego poprzez
podejmowanie czynności zmierzających do wydłużenia postępowania:
o

podwyższone koszty postepowania niezależnie od wyniku sprawy

o

grzywna lub podwyższenie stopy odsetek (maksymalnie
dwukrotnie)



Poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych m.in. o możliwość
podejmowania czynności w większości rejestrów prowadzonych przez
sądy oraz działania w sądach apelacyjnych.



Ograniczenie możliwości podniesienia zarzutu potrącenia wyłącznie
w przypadku, gdy wierzytelność jest niesporna oraz nie później niż przy
wdaniu się w spór lub do 2 tygodni od chwili, gdy wierzytelność ta stała
się wymagalna.



Ograniczenie możliwości złożenia powództwa wzajemnego poza
odpowiedzią na pozew lub sprzeciwem od wyroku zaocznego.

Od kiedy należy stosować nowe przepisy?
Przepisy ustawy wchodzą w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Wyjątek stanowią regulacje dotyczące m.in. opłat sądowych oraz zmian
w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, które wchodzą
w życie już po upływie 14 dni od ogłoszenia. Regulacje dotyczące zmian
w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego wchodzą w życie
po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP 24 lipca 2019 roku
i oczekuje na publikację.
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