
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA
___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 30 lipca 2007 r. Druk nr 504

___________________________________________________________________________________

Pan
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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu

ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

upoważniamy senatora Jerzego Szmita.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Przemysław Alexandrowicz (-) Jerzy Szmit

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski (-) Antoni Szymański

(-) Jarosław Chmielewski (-) Mieczysław Szyszka

(-) Andrzej Jaroch (-) Ewa Tomaszewska

(-) Stanisław Kogut (-) Marek Waszkowiak

(-) Elżbieta Rafalska



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.

296, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 759 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. W przypadku ustalenia przez Sąd okoliczności uprawdopodobniających, że

uchybienia, o których mowa w § 2, w trakcie dokonywania czynności

egzekucyjnych wykonywanych przez komornika, mogą polegać na zachowaniu

wyczerpującym znamiona przestępstwa, Sąd postanowieniem uchyla takie

czynności w całości lub w części na każdym etapie postępowania egzekucyjnego i

nakazuje ich powtórzenie, chyba że nastąpiło prawomocne przysądzenie własności.

Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.";

                                                

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157
i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53,
poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z
1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr
43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75,
poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934,
Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz.
508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz.
1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i
1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz.
360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623,
Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz.
1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz.
98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz.
1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz.
2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699.



2) w art. 945:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. O terminie opisu i oszacowania oraz o jego ukończeniu komornik zawiadamia

znanych mu uczestników.",

b) dodaje się § 4 w brzmieniu:

§ 4. Zawiadomienie o ukończeniu opisu i oszacowania powinno zawierać:

1) pouczenie o prawie do zaskarżenia opisu i oszacowania,

2) odpis protokołu opisu i oszacowania oraz odpis przyjętego sposobu

oszacowania nieruchomości.";

3) art. 950 otrzymuje brzmienie:

"Art. 950. Termin do zaskarżenia opisu i oszacowania liczy się od dnia doręczenia

zawiadomienia o jego ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje

zażalenie.".

Art. 2.

Przepisy art. 954 § 1 i 4 oraz art. 950 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą stosuje się do egzekucji wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Uzasadnienie

Celem ustawy jest zwiększenie możliwości sądowej kontroli nad czynnościami

komornika oraz zwiększenie ochrony prawa dłużnika i wierzyciela w postępowaniu

egzekucyjnym.

Pierwsza zaproponowana zmiana ma zapobiec sytuacji gdy wykrycie przestępstwa

popełnionego przez komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego nie powoduje

wzruszenia postępowania. Nawet toczące się postępowanie przygotowawcze przeciwko

komornikowi nie wywiera żadnego wpływu na ważność dokonanych przez niego czynności,

które zostały dokonane z oczywistym naruszeniem prawa. Po upływie terminu do

zaskarżenia tych czynności, będą uznane za formalnie zgodne z prawem.

W związku z tym w projekcie proponuje się, aby w przypadku ustalenia przez Sąd

okoliczności uprawdopodobniających, że uchybienia komornika w trakcie dokonywania

czynności egzekucyjnych, mogą polegać na zachowaniu wyczerpującym znamiona

przestępstwa, Sąd obligatoryjnie uchyli te czynności w całości lub w części. W interesie

dłużnika i wierzyciela jest jednak, aby czynności zostały dokonane i w związku z tym

projekt przyznaje sędziemu prawo do nakazania ich powtórzenia, chyba że nastąpiło już

prawomocne przysądzenie własności.

Druga i trzecia z zaproponowanych zmian ma wpłynąć na poprawność opisu i

oszacowania nieruchomości. Poprawki te zapewniają realny wpływ na te czynności dłużnika

i wierzyciela. W obowiązującym stanie prawnym termin zaskarżenia opisu i oszacowania

biegnie od dnia jego ukończenia, tyle że dłużnik i wierzyciel zwykle nie wiedzą kiedy ta

czynność zostanie ukończona, ponieważ komornik ma obowiązek zawiadamiać jedynie

terminie opisu i oszacowania, a nie o jego ukończeniu.

Zaproponowane poprawki wprowadzają obowiązek zawiadamiania o terminie

ukończenia opisu i oszacowania, pouczenia o prawie do zaskarżenia opisu i oszacowania

oraz nakazują obliczenie terminu do zaskarżenia od dnia doręczenia zawiadamiania o jego

ukończeniu.

Projekt ustawy nie spowoduje skutków finansowych.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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