REGULAMIN
w sprawie środków na działalność
METROPOLITALNEGO SĄDU DUCHOWNEGO
WE WROCŁAWIU

Normy ogólne
1. Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu wspomaga Biskupa Diecezjalnego w
realizowaniu Jego władzy sądowniczej. Wikariusz Sądowy odpowiada za kształt pracy
merytorycznej Trybunału i pozyskanie środków koniecznych do materialnej działalności.
2. Podstawowym źródłem finansowania działalności i kosztów sądowych Metropolitalnego
Sądu Duchownego we Wrocławiu są opłaty procesowe.
3. Koszty sądowe obejmują: wydatki dotyczące właściwego funkcjonowania Trybunału I i
II Instancji, wynagrodzenie dla biegłych, opłaty za tłumaczenia, pomoc przy
sporządzaniu akt i dokumentów.
4. Opłatę procesową wnosi zasadniczo strona powodowa. W przypadku, gdy inicjatorem
działań sądowych jest strona pozwana to wówczas proporcjonalnie uczestniczy w
uiszczeniu kosztów (Por. art. 304§1 DC).
5. Wysokość opłaty procesowej to miesięczne wynagrodzenie netto strony powodowej w
przyjętych przedziałach, a mianowicie: dolny od 1.200 PLN do górnego w wysokości
3.000 PLN, natomiast w Instancji Apelacyjnej od 800 PLN do 1200 PLN. Jeżeli w
uiszczeniu kosztów uczestniczy strona pozwana to wówczas wysokość opłaty
procesowej strony powodowej pomniejsza się o kwotę wniesioną przez stronę pozwaną
(Por. art. 303§2 DC).
6. Zróżnicowanie wysokości opłat procesowych - miesięczne wynagrodzenie netto – jest
podyktowane realnym stanem posiadania środków materialnych przez stronę
powodową z możliwością zrealizowania opłaty również przez stronę pozwaną (Por. art.
304§1 DC). Takie rozwiązanie wydaje się bardziej sprawiedliwe.
7. Strona powodowa i strona pozwana – jeśli uiszcza część kosztów – mogą uregulować
wskazane koszta sądowe w dowolnie ustalonych ratach miesięcznych, przez okres
trwania procesu.
8. W przypadku, gdy strona zawiesza instancję po uregulowaniu kosztów sądowych
zachowuje prawo do zwrotu części kosztów – proporcjonalnie do odbytych sekwencji
procesowych.
Okoliczności zmniejszenia lub zwolnienia z kosztów
9. Strona powodowa lub pozwana, która ze względów ekonomicznych i trudnej sytuacji
materialnej – braku środków materialnych – nie może wnieść wskazanych kosztów
sądowych ma prawo wnieść stosowną prośbę o zmniejszenie lub zwolnienie z
obowiązku uiszczenia kosztów (Por. art. 305, art. 306 n.1 DC).

10. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wikariusz Sądowy, po zbadaniu stanu ubóstwa strony
wnoszącej prośbę o zmniejszenie lub zwolnienie z kosztów sądowych (Por. art. 306 n.3
DC).
11. Wikariusz Sądowy prosi Proboszcza miejsca zamieszkania zainteresowanych stron o
pisemne potwierdzenie stanu ubóstwa strony wnoszącej prośbę o zmniejszenie lub
zwolnienie z kosztów sądowych.
12. Decyzję o zmniejszeniu kosztów sądowych lub o zwolnieniu odnotowuje się w wyroku
(Por. art. 304§1 DC).
13. Należy się zatroszczyć, aby nikt z racji swego ubóstwa lub braku środków materialnych
na pokrycie kosztów sądowych nie był pozbawiony pomocy sądowej Metropolitalnego
Sądu Duchownego we Wrocławiu.
14. Należności pieniężne, jakie wynikają z decyzji o zmniejszeniu lub zwolnieniu z kosztów
sądowych w całości pokrywa się z kasy Metropolitalnego Sądu Duchownego we
Wrocławiu.
15. Honoraria dla adwokatów uczestniczących w postępowaniu na skutek zlecenia strony
uiszcza strona procesowa, która wydała zlecenie.
Postanowienie:
Powyższe normy Regulaminu w sprawie środków na działalność Metropolitalnego Sądu
Duchownego we Wrocławiu obowiązują od dnia zatwierdzenia.
Zatwierdzam – Wrocław w dniu 12 października 2012 roku

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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