LEKCJA 4

KOSZTY POSTEPOWANIA
ROZWODOWEGO WEDŁUG PRAWA
NIEMIECKIEGO
1. W pierwszym kroku zajmiemy się zagadnieniem oraz wyjaśnieniem definicji KOSZTY – co
ukrywa się pod tym słowem?
Koszty w postepowaniu rozwodowym według prawa niemieckiego to oplata sadowa jak i
koszty adwokackie do tego szczególnie w postepowaniu sadowym dochodzą koszty
biegłego sadowego lub kurateli dla dziecka.
2. VERFAHRENSWERT czyli wartość przedmiotu sporu
Według prawa niemieckiego jest on określany poprzez odpowiednie ustawy przewidujące
jego określenie co do wysokości poprzez definicje kryterii określających ta wartość lub
jasne stawki
Przejdźmy do praktycznego przykładu w celu wyjaśnienia:
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- Scheidung: czyli postepowanie rozwodowe ; ułatwiając weźmy małżonków bez majątku,
dzieci i nie składających dodatkowych wniosków:
Według § 43 I Satz 1 FamGKG należy tutaj wyjść z 3 miesięcznego zarobku netto
małżonków
Czyli zona zarabia 2000 mąż 3000 mamy wiec wspólny zarobek w wysokości 5000 i z tym
wiążą się koszty jak oplata sadowa oraz koszty adwokackie w następującej wysokości:
Koszty adwokacie wynoszą 1017,45 Euro a oplata sadowa 322,00 euro
Oplata sadowa jest stalla stawka według tabeli opłat sadowych a obliczenie kosztów
adwokackich wytłumaczę Państwu poniżej
Unterhalt : alimenty 12 mal stawka alimentacyjna to przedmiot sporu czyli np. 350 Euro
miesięcznie więc 4200 suma kosztów adwokackich wynosi 850,85 Euro
Umgang elterliche sorge : Verfahrenswert 4000,00 Euro
850,85 do tego dochodzi zazwyczaj oplata za porozumieniem stron czyli 278,00 ogólnie
razem wiec 1128,85 Euro
3. Od ww wartości przedmiotu sporu od której pozostają naliczone koszty adwokackie :
Wedlug RVG plus feste Gebühren czyli ustawowe regulacji kosztów według ustawy
Rechtanwaltsvergütungsgesetz (ustawa o wynagrodzeniu adwokata) :
Verfahrensgebühr 1,3
Geschäftsgebür 1,3
Enigungsgebühr 1,0
Terminsgebühr 1,2
Przyklad : rozwod z wartoscia przedmiotu sporu o 5000,00 EURO
EURO 5000,00 :
Gebühren:
1, 3 Verfahrensgebühr: 434,20 Euro
1,2 Terminsgebühr: 400,80 Euro
Auslagenpauschale: 20,00 Euro
19 %Umsatzsteuer: 162,45 Euro
Summe: 1.017,45 Euro
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Oprócz tego istnieje możliwość tzw. HONORARVEREINBARUNG czyli zawarcia umowy
honorarium – stawki tutaj wyższe niż ustawowe –
W zależności od konstelacji przypadku możliwe sa stawki godzinowe dla specjalistów tzw.
Fachanwälte 250,00 – 350,00 za godzinę lub tez tzw. Pauschale np. 3000-5000,00 euro przy
postepowaniu sadowym jak regulacje prawa rodzinnego albo kontaktów z dziećmi –
Ustalenie honorarium zależne jest przy tym zawsze od indywidualnego przypadku i jego
konstelacji, np. zazębienie o prawo międzynarodowe, skomplikowana bardzo intensywną i
czasochłonną konstelacja
Tutaj ważne są uzgodnienia osobiste przeprowadzone z adwokatem Państwa wyboru i
odpowiedniej konsultacji prawnej.
Wszelkie te kwestie jak i określenie honorarium jest miedzy innymi przedmiotem tzw.
Pierwszej porady prawnej której koszty wynoszą 226,10 Euro ( czyli 190,00 plus Mwst).
W tej rozmowie zasięgną Państwo pierwszej porady prawnej na pytania które są prawnie
do wyjaśnienia jak i nakreślenie strategii jak i kosztów dalszego postepowania.
Proszę zwrócić uwagę na fakt, ze 1 porada prawna to tzw. pierwsza pomoc czyli
nakreślenie roszczeń i pierwsze indywidualne informacje- detaliczna pomoc prawna
wybiegająca za ten zasięg to dalsza współpraca i opracowanie Państwa przypadku.

Und last but not least:
pomoc prawna czyli zwolnienie z kosztów sadowych : Verfahrenskostenhilfe
Złożenie wniosku jest udostępnione bez względu na obywatelstwo i jest również możliwe
dla osób z Polski czyli zamieszkałych w PL w takim wypadku dokumentacja jest do
przedłożenia w języku polskim oraz niemieckim przetłumaczeniu.

ziękujemy bardzo za Państwa uwagę oraz obdarzenie nas zaufaniem i życzymy dobrych,
funkcjonujących rozwiązań mających na uwadze Fairness czyli uczciwość i sprawiedliwość
w przeprowadzaniu roszczeń i przede wszystkim dobro wspólnych dzieci.
Życzymy wszystkiego dobrego , zakończenia wspólnej drogi z godnością – i świeżego
powiewu wiatru na nowy początek !
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