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Przedmowa

Problematyka kosztów sądowych zawsze cieszyła się zaintere-
sowaniem praktyki i doktryny prawa, począwszy od czasów rzym-
skich. Z tym jednak, że w prawie rzymskim instytucja kosztów 
sądowych ewaluowała w kierunku odwrotnym do zamierzeń w tym 
zakresie Unii Europejskiej. W okresie republiki i pryncypatu postę-
powanie cywilne było bezpłatne. Aby zmniejszyć nadużywanie drogi 
sądowej, tj. pieniactwo procesowe prawne, wprowadzono instytucję 
tzw. ryzyka procesowego, polegającą na nakładaniu kar pienięż-
nych na osoby, które procesowały się lekkomyślnie, tzn. na powoda, 
jeśli bezpodstawnie wytoczył powództwo, i na pozwanego, który pod-
jął obronę bez uzasadniania (K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, s. 113). 
System bezpłatności procesu cywilnego w okresie dominatu upadł, 
a w konsekwencji odpłatność jego utrwaliła się, już od IV–VI w. bo-
wiem znane były liczne i wysokie opłaty, tzw. sportula (K. Kolańczyk, 
Prawo rzymskie, s. 113). Tymczasem w krajach Unii Europejskiej 
(poza Francją) panuje zasada odpłatności postępowania cywilnego, 
natomiast Unia Europejska dąży do tego, aby znieść całkowicie jego 
odpłatność, a co najmniej zminimalizować ją.

Odpłatność postępowania cywilnego jest ściśle związana ze 
sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, co oznacza koszty, jakie 
państwo ponosi na utrzymywanie aparatu wymiaru sprawiedliwości. 
Wymiar sprawiedliwości bowiem stanowi istotną funkcję państwa. 
Polska nie jest – z różnych przyczyn – przygotowana do wprowadze-
nia bezpłatnego postępowania cywilnego. Jednak fiskalny i restryk-
cyjny charakter polskich przepisów o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych trudny jest do pogodzenia z zasadą rozsądnej proporcjo-
nalności między interesem jednostki, która realizuje swoje prawo 
do sądu, a fiskalnym interesem państwa. Trafnie E. Wengerek pod-
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kreślał, że koszty sądowe są malum necesarium (E. Wengerek, Przegląd 
orzecznictwa Sądu Najwyższego, s. 323). I tak też należy je trakto-
wać, mając na uwadze wspomnianą wyżej zasadę proporcjonalności. 
Wymierzanie sprawiedliwości dokonywane jest przez sądy, a zatem 
pomiędzy kosztami postępowania cywilnego a wymierzaniem spra-
wiedliwości zachodzi istotny związek (A. Zieliński, Postępowanie 
cywilne, 2014, s. 83). Koszty postępowania cywilnego (sensu stricto) 
dzielą się na:

1) koszty sądowe,
2) koszty działania pełnomocnika,
3) koszty strony.
Będzie o tym szczegółowo mowa w dalszej części książki.
W tym miejscu należy zaakcentować ścisły związek między 

dostępem do sądu a kosztami sądowymi. Z jednej strony prawo 
obywateli do sądu gwarantuje w formie zasady konstytucyjnej 
art. 45 Konstytucji RP, a także art. 6 EKPC i podstawowych wolności 
– a z drugiej strony – w myśl art. 3 ust. 1 KSCU opłacie podlega każde 
pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. Nadto w myśl 
art. 1304 § 4 KPC sąd nie podejmuje czynności procesowej z wydat-
kami, jeżeli nie zostanie uiszczona zaliczka w oznaczonej wysokości. 
Mamy tu zatem obowiązek strony (uczestnika postępowania nie-
procesowego) do uiszczenia kosztów sądowych, tj. opłat i wydatków 
(art. 2 ust. 1 KSCU). I tu pojawia się problem związany z realną 
możliwością uiszczania przez daną stronę (uczestnika postępowania 
nieprocesowego) opłat sądowych i zaliczek na wydatki. Już w sta-
rożytności stosowano zasadę paupertas non est probo. Dlatego ustawa 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w art. 94 i n. normuje 
instytucję zwolnienia od kosztów sądowych. Dotychczas na temat 
kosztów sądowych ukazały się dwie znakomite monografie, a miano-
wicie: T. Bukowskiego, Rozstrzyganie o kosztach, 1971 oraz K. Korzana, 
Koszty postępowania cywilnego, 1992. Upływ czasu od ich wydania 
oraz liczne zmiany legislacyjne w zakresie kosztów sądowych, a także 
w judykaturze uzasadniają podjęcie pracy nad tą książką.
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