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Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес Полша
Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.
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Въведение
Въпроса за таксите в гражданското производство се урежда от Закона от 28 юли 2005 г. относно съдебните разноски по
граждански дела (Държавен вестник 2014, 1025). По принцип таксата е дължима за всяко заявление и за него се
представят съобразно процедурата по регулиране, установена с Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (наричана подолу: EDR).
В полското право, съществува възможност да бъде поискано освобождаване от тези разходи в съответствие с
разпоредбите на гореспоменатия закон (дял IV — освобождаване от съдебни разноски).

Какви такси се събират?
Във връзка с т.нар. „фиксирана такса се прилага.

Как мога да плащам?
От прилагането към делото по европейската процедура за искове с малък материален интерес трябва да се зареди:
фиксирана такса от 100 PLN (член 27б от Закона за съдебните разходи по граждански дела). Същата такса се начислява и
върху обжалване (член 18ц, тълкуван във връзка с член 27б от горепосочения закон).

Какво става, ако не мога да плати навреме?
Съгласно член 1262, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс от 17 ноември 1964 г. (Вестник на законите № 43,
позиция 269, изменен), K. P. C., Първоинстанционният съд не е предприела никакви действия след писмото на която
дължимата такса не е платена. Следователно, таксата, която трябва да бъде платена при подаване на съдебно известие
(прилагане), които той следва или да поиска освобождаване от съдебни разноски.
По процесуалните последици от неплащането се урежда от, inter alia, член 130 1302 от Гражданския процесуален кодекс.
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:
part=a130&full=1 http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:
nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1
В съответствие с член 130к точка C. — ако писменото становище (включително отбрана) не може да се налага поради
неизплащане на дължимата такса, председателя (съдията) приканва ищеца, под страх да не бъде приет процесуалният
документ, да плаща за това в срок от една седмица. Ако издирваното лице, пребиваващо в чужбина и няма представител
в Полша, на председателя (съдията) поставя краен срок за плащане, който не може да бъде по-кратък от един месец.

След изтичането на този период, се възстановяват страна. Писмо се извърши в рамките на определения срок, считано от
датата на подаване.
В светлината на член 1302к. — писмо от г-жа C, заведен от адвокат или патентен представител, който не е бил надлежно
платени се освобождава без заплащане на такси, при наличие на фиксиран размер се изчислява въз основа на
относителното или посочени от стойността на предмета на спора. Въпреки това, ако в рамките на една седмица от датата
на връчването на заповедта за възстановяване на писмото ще бъде надлежно платени, тя поражда своите последици от
първоначалната дата на подаване на писмени становища.

Съдебната такса?
Как възнамерявате да платите съдебните такси по граждански дела, регулира rozporządzenieministra правосъдие от 31
януари 2006 г. относно начина на плащане на съдебните такси при граждански дела (Dz.U. № 27, позиция 199), която
представлява акт за изпълнение на горепосочения Закон за съдебните разходи. http://lex.online.wolterskluwer.pl
/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1
Съдебни такси по граждански дела трябва да бъде изплатена въз основа на непаричен по текущата сметка на
компетентния съд (информация за такава сметка могат да бъдат получени пряко в съда или на своя уебсайт или на
уебсайта на Министерството на правосъдието), директно в касата на Първоинстанционния съд или под формата на
таксови марки, които могат да бъдат закупени в касата на Съда на публичната служба.

Какво трябва да направя, след плащане?
След плащането на таксите и евентуалните недостатъци, Съдът пристъпва към разглеждане на делото при закрити врати.
Съдът може да проведе устно изслушване само в случаите, предвидени в Регламент № 861/2007.
Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за
качеството на този машинно преведен текст.
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