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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wprowadza do jej

tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 10 w lit. a po wyrazach "świadczenia z ubezpieczenia społecznego" skreśla

się przecinek oraz dodaje się wyrazy "jak również wypłacanych na podstawie przepisów

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy", a także skreśla się wyrazy

"wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy,";

2) w art. 1 w pkt 10 w lit. c:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 7 – 10" zastępuje się wyrazami "ust. 7 – 11",

b) ust. 7 – 10 otrzymują brzmienie:

"7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komornik na wniosek dłużnika,

a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, na wniosek wierzyciela, może obniżyć

wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.

  8. Rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 7, komornik uwzględnia nakład

pracy związany z egzekucją świadczenia lub sytuację majątkową wnioskodawcy

oraz wysokość jego dochodów.

  9. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania

informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o którym

mowa odpowiednio w ust. 3 albo ust. 4.

10. Komornik rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni.",
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c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. W razie oddalenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, ponowny wniosek

o obniżenie opłaty, oparty na tych samych okolicznościach, które stanowiły

uzasadnienie oddalonego wniosku, podlega odrzuceniu.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy

o komornikach sądowych i egzekucji i uchwalił do niej 2 poprawki.

W art. 1 w pkt 10 w lit. a nowelizacji rozszerzony został określony w art. 49 ust. 1

ustawy o komornikach sądowych i egzekucji katalog wierzytelności, przy egzekucji z których

obowiązuje obniżona opłata stosunkowa (w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego

świadczenia). Obok dotychczasowych świadczeń wyegzekwowanych z rachunku bankowego

dłużnika lub wynagrodzenia za pracę dłużnika ustanowiono nowe kategorie wierzytelności,

takie jak: świadczenie z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek

aktywizacyjny, stypendium oraz dodatek szkoleniowy, stosując konstrukcję wyliczenia

szeregowego, w którym poszczególne elementy oddzielone zostały przecinkiem, a na końcu

użyto spójnika koniunkcji "oraz". Tak sformułowany przepis może prowadzić

do interpretacji, iż zarówno do dwóch dotychczasowych kategorii wierzytelności jak

i do nowowprowadzonych odnosić się będzie zawarte w dalszej części przepisu dookreślenie

"wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy".

Mając na względzie zapewnienie czytelności przepisu z punktu widzenia adresata normy

prawnej oraz oddanie intencji ustawodawcy, Senat przyjął poprawkę nr 1.

Poprawka nr 2 ma na celu zmianę zasad, wprowadzonej do ustawy o komornikach

sądowych i egzekucji, instytucji miarkowania wysokości opłat stosunkowych. Senat stanął

na stanowisku, że z wnioskiem o obniżenie opłaty stosunkowej dłużnik (a w określonym

przypadku wierzyciel) powinien występować w pierwszej kolejności do komornika, nie zaś

do sądu. Dopiero odmowa komornika dokonania obniżenia opłaty, lub jej obniżenie w stopniu

niesatysfakcjonującym dłużnika, uprawniałaby go do złożenia do sądu skargi na czynności

komornika. Zdaniem Izby przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli uniknąć sytuacji, w której

sądy zostaną "zalane" sprawami w przedmiocie obniżenia opłaty stosunkowej pobieranej

przez komorników. Proponowany mechanizm poprzez poddanie decyzji komornika,

w zakresie obniżenia opłaty, kontroli sądu daje jednocześnie dłużnikowi gwarancję ochrony

jego interesów w drodze procedury sądowej.


