Czy zawsze musimy iść do Sądu?
Zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej: k.p.c.) sprawy cywilne,
których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed
wniesieniem pozwu.
O zawezwanie do próby ugodowej, poprzez złożenie pisemnego wniosku w tym przedmiocie,
można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. Wniosek o
zawezwanie do próby ugodowej powinien odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym
dla pisma procesowego oraz zawierać zwięzłe oznaczenie stanu sprawy. W orzecznictwie
utrwalony jest pogląd, że zwięzłość sprawy odnosi się przede wszystkim do argumentacji
uzasadniającej żądanie oraz przytaczania dowodów na jej poparcie; z wniosku ma
jednoznacznie wynikać jakiego roszczenia, w jakiej wysokości i od kiedy jest ono wymagalne
W 2015 r, miała miejsce nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Nowelizacja powyższa zmieniła
wysokość opłat sądowych od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Dla postępowań
w których wartość przedmiotu sporu wynosi 10 000 zł lub mniej – to nadal 40 zł. jednakże w
przypadku wartości nie przekraczającej 10 000 zł jest opłata stała 300 zł.
Stronami postępowania są wnioskodawca i przeciwnik. Sąd przeprowadza postępowanie
pojednawcze w składzie jednego sędziego. Z przebiegu posiedzenia spisuje się protokół, a
jeżeli doszło do zawarcia między stronami ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony
podpisują ugodę; w wypadku niemożność podpisania ugody sąd stwierdza ten fakt w
protokole. Ugoda zawarta przed sądem jest tytułem egzekucyjnym (zob. art. 777§1 k.p.c.).
Jeżeli na posiedzenie nie stawi się wzywający do zawarcia ugody, sąd na żądanie przeciwnika
włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. W przypadku, gdy
przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego,
który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w
orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (zob. art. 186 k.p.c.).
Na koniec wymaga podkreślenia, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
przerywa bieg przedawnienia roszczeń.

