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Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă
- Polonia
Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.
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Introducere
Problema taxelor pentru procedurile civile este reglementată de Legea din 28 iulie 2005 privind cheltuielile judiciare în materie civilă
(t. (Monitorul Oficial din 2014, 1025). În principiu, o taxă este condiționată de orice creanță și, prin urmare, de procedura
reglementată de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei
proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (denumită în continuare EDR).
În legislația poloneză există posibilitatea de a solicita scutirea de la aceste costuri în conformitate cu dispozițiile titlului IV (scutirea
de la plata cheltuielilor de judecată).
Care sunt taxele percepute?
Așa-numita taxă fixă se aplică EDR.
Ce trebuie să plătesc?
Din dosarul de cerere în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă se percepe o taxă fixă de 100 PLN ( arti
colul 27 din Legea privind costurile judiciare în materie civilă). O taxă de aceeași valoare este, de asemenea, percepută pentru o
cale de atac [articolul 18 coroborat cu articolul 27 litera b) din lege].
Ce se întâmplă dacă nu plătesc în termenul prevăzut?
Potrivit articolul 126 alineatul (2) punctul (1) din Codul de procedură civilă din 17 noiembrie 1964 (Dz. Monitorul Oficial nr. 43, subiect
269, cu modificările ulterioare) — domnul C., instanța nu întreprinde nicio acțiune în urma unei scrisori din care nu a fost plătită
taxa datorată. În consecință, taxa trebuie plătită în momentul depunerii scrisorii la instanța sau tribunalul căruia i se adresează
cererea de scutire sau o cerere de scutire de la plata cheltuielilor de judecată.
Consecințele procedurale ale neplății acestei scrisori sunt reglementate, printre altele, de
procedură civilă.

articolul 130

și

130 2 din Codul de

În conformitate cu articolul 130 din Codul de procedură penală, în cazul în care un act de procedură (inclusiv cererea) nu poate
beneficia de o cale de atac adecvată ca urmare a neplății taxei datorate, președintele completului de judecată (judecătorul) invită
partea, în caz contrar, la plata acesteia, să o plătească în termen de o săptămână. În cazul în care scrisoarea este depusă de un
rezident străin care nu are un reprezentant în Polonia, președintele (judecătorul) stabilește termenul de plată a redevenței, care nu
poate fi mai mic de o lună. După expirarea termenului menționat anterior, scrisoarea este returnată părții. Pe de altă parte,
scrisoarea de notificare sau comunicare în termenul prevăzut își produce efectele de la data depunerii acesteia.

În temeiul articolul 130 2 din Codul de procedură penală, o scrisoare depusă de un avocat, de un avocat sau de un agent de
brevete care nu a fost achitat în mod corespunzător este rambursată fără plata unei taxe, în cazul în care este supusă unei taxe
plătibile la o valoare fixă sau relativă, calculată pe baza valorii obiectului litigiului. Cu toate acestea, în cazul în care, în termen de o
săptămână de la notificarea ordinului de recuperare, o scrisoare este plătită în mod corespunzător, aceasta are efecte procedurale
de la data de depunere a cererii inițiale.
Cum se poate percepe o taxă judiciară?
Metoda de plată a taxelor judiciare în materie civilă este reglementată de Regulamentul ministrului justiției din 31 ianuarie 2006 p
rivind plata taxelor judiciare în materie civilă (Dz. Monitorul Oficial nr. 27, subiect 199) constituind un act de punere în aplicare
pentru actul privind cheltuielile judiciare menționat mai sus.
Taxele judiciare în materie civilă trebuie plătite sub formă de numerar în contul curent al instanței competente (informațiile privind
contul pot fi obținute direct de la instanță sau de pe site-ul internet al instanței sau pot fi indicate pe site-ul web al Ministerului
Justiției) direct la biroul de plată a instanței sau sub formă de ștampile ale taxelor judiciare puse la dispoziție de biroul de plăți al
instanței.
Ce pot face după ce a fost introdusă?
După plata taxei și a oricărei completări a acestora, instanța va proceda la judecarea cauzei în cadrul unei sesiuni închise.
Instanța poate numi o audiere numai în cazurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 861/2007.
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
Ultima actualizare: 18/09/2019

