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dotyczy: Druk sejmowy nr 2516

Szanowny Panie Posle, jako redaktor magazynu internetowego poswi^conego egzekucji sadowej

chciatbym zwrocic uwage^ iz poselski projekt Platformy Obywatelskiej (Druk sejmowy nr 2516)

dotycz^cy zmiany ustawy o komornikach s^dowych i egzekucji zawiera niestety powazny btqd

niweczqcy zaktadana,, od dawna zresztq oczekiwana. i wskazana. przez specjalistow, zmianQ

dotyczqcg, tzw. hurtowni komorniczych.

Projekt ten zmienia dwuzdaniowy ust^p 8 artykutu 8 ustawy o komornikach sqdowych i egzekucji.

Z uzasadnienia wynika, ze zmiana ma spowodowac ograniczenie dzialania nisko skutecznych (czyli w

praktyce wszystkich), tzw. hurtownii komorniczych. Projekt wie.c w swym zamiarze ma usuna^c

z porz^dku prawnego patologiQ kilku istniej3.cych hurtowni komorniczych maja^cych roczny wptyw

spraw 50, 100, 200 a nawet 300 tysi^cy. Ma - jednak tego nie robi, bo zawiera niestety "szkolny"

Wqd.

W chwili obecnej brzmienie art. 8 pkt. 8 ukse to:

Komornik wybrany przez wierzydela odmawia jednak wszcze.da egzekucji, wykonania

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podfeda innych czynnosd wchodzqcych w

zakres jego ustawowych zadari, jezeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji

zalegtosc przekracza szesc miesie_cy. Zalegtosc t? oblicza s/^ dzielqc liczbq spraw

niezatatwionych w poprzednim potroczu przez sredni miesie.czny wptyw spraw w

poprzednim potroczu, wytqczajqc sprawy o egzekucjq swiadczeh powtarzajqcych s/?.
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Brzmienie tego przepisu w projekcie (Druk sejmowy nr 2516) to:

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszcz^cia egzekucji, wykonania

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podj^cia innych czynnosd wchodzqcych w

zakresjego ustawowych zadari, jezeli:

o) wpfyw spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczyt 2 000 spraw o w

zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zalegfosc przekraczo szesc miesi^cy i

skutecznosc egzekucji nie przekroczyta 35%

b) wpfyw spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczyf 5 000 spraw a w

zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zalegfosc przekracza szesc miesi^cy i

skutecznosc egzekucji nie przekroczyfa 40%

Zalegtosc t% oblicza si$, dzielqc liczbe_ spraw niezafatwionych w poprzednim pofroczu przez

sredni miesi^czny wpfyw spraw w poprzednim pofroczu, wyfqczajqc sprawy o egzekucjq

swiadczeh powtarzajqcych si$. Minimalny prog skutecznosci egzekucji w ostatnim roku

statystycznym, liczony jest jako odsetek zafatwieh poprzez wyegzekwowanie swiadczenia w

odniesieniu do wpfywu.

Link do projektu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2516

Prosta analiza logiczna nowego brzemienia przepisu niestety nie pozostawia ztudzeri, ze dodatkowy

warunek "skutecznosci" ostabia caty warunek logiczny zamiast go wzmacniac.

Przeanalizujmy podpunkt a (b jest analogiczny). Przepis w dotychczasowym brzemieniu zabrania

komornikowi przyjmowania spraw z tzw. wyboru (czyli spoza swojego rewiru) jesli w zakresie

prowadzonych przez niego egzekucji zalegtosc przekracza szesc miesie.cy.

zdanie "s" - odmowa wszcze_cia egzekucji

zdanie "q" - zalegtosc przekracza szesc miesiQcy, mamy WJQC:

Przepis w nowym brzemieniu wprowadza w miejsce jednego warunku, ktory musi zostac spelniony

trzy warunki:

zdanie "s" - odmowa wszcze_cia egzekucji,

zdanie "p" - wptyw spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczyt 2 000 spraw,

zdanie "q" - zalegtosc przekracza szesc miesi^cy,

zdanie "r" - skutecznosc egzekucji nie przekroczyta 40%.

Zdanie "p" jest rozdzielone od pozostatej cze_sci warunku spojnikiem "a" (koniunkcjaj, zdanie "q" jest

rozdzielone od zdania "r" spojnikiem "i" (oczywiscie, takze koniunkcjaj. Stosuj^c wi^c podstawowa,

na poziomie trzeciej klasy ogolnika (przynajmniej kiedy ja pobieratem wyksztatcenie) mamy:

Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia tel.: 58 770 20 80, fax: 58 746 37 66



oc
portal internetowy poswiqcony egzekucji sqdowej

s = p A ( q A r )

Tabela wartosci logicznych dla powyzszego zdania

P
0
0
0
0
1
1
1
1

q
0
0
1
1
0
0
1
1

r
0
1
0
1
0
1
0
1

s
0
0
0
0
0
0
0
1

Tylko wie^c w przypadku prawdziwosci wszystkich trzech zdan "p", "q", "r" komornik odmawia sprawy

z wyboru. W zwi^zku z tym, jesli hurtownia komornicza do tej pory spetniata warunek

2 obowiazujacego brzmienia przepisu ( s = q ), to tym bardziej b^dzie spetniala warunek s = p A q A r.

Projekt wie_c, w takim ksztatcie, wtasciwie niczego nie zmienia.

W celu dziatania warunku zgodnie z intencjq Postow moim inzynierskim (nie prawniczym) zdaniem

wystarczy jednak zamienic spojnik "i" spojnikiem "lub" czyli

s = p A ( q V r )

P
0
0
0
0
1
1
1
1

q
0
0
1
1
0
0
1
1

r
0
1
0
1
0
1
0
1

s
0
0
0
0
0
1
1
1

W naszej ocenie uregulowanie to, po naszej, na razie pobieznej analizie redakcyjnej, zarowno ze

wzgle_du na powyzszy bt$d, zastosowanq definicje. skutecznosci oraz nadmiernie rozszerzong

definicje., tzw. hurtowni komorniczych moze prowadzic do nieoczekiwanych, a nawet niekorzystnych

rezultatow.

Patologiczny charakter hurtowni komorniczych (czyli kancelarii komorniczych, ktorych roczny wptyw

spraw przekracza 50 tysie_cy spraw) nie dotyczy takze jedynie ich niskiej skutecznosci - na co

zwrocono uwag^ w uzasadnieniu projektu.

Patologiczna jest bowiem sama istota istnienia hurtowni komorniczych czyli komornikow, ktorzy

rocznie przyjmuja, ponad kilkadziesi^t tysi^cy spraw egzekucyjnych. Najwi^ksze hurtownie

komornicze maj^ wptyw nawet 300 i wie,cej tysi^cy spraw rocznie. Oznacza to w praktyce, iz
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komornik-hurtownik nie jest w stanie sprawowac jakiegokolwiek nadzoru merytorycznego nad

poszczegolnymi sprawami.

Dose powiedziec, ze komornik ktory prowadzi, np. 300 tysi^cy spraw rocznie nawet gdyby pracowat

10 godzin szesc dni w tygodniu i nawet gdyby zajmowat SJQ tylko i wyta^cznie analiza^ akt i spraw

egzekucyjnych nie bylby w stanie poswi^cic miesie_cznie jednej sprawie wie^cej niz 2,9 sekundy.

Takich hurtowni komorniczych majgcych wptyw spraw 50 i wie^cej tysie_cy jest w kraju kilkanascie.

W naszej ocenie legislacyjna proba rozwi^zania tego problemu powinna w sposob jednoznaczny

rozwiqzac te. patologie. nie tylko w punktu widzenia wierzyciela, ale takze obywatela w ogole, np.

poprzez wprowadzenie zapisu dotycza.cego maksymalnej liczby spraw, ktora. rocznie moze przyj^c

komornik. Trudno bowiem uznac, iz egzekucja s$dowa prowadzona przez komornika, ktory jest w

stanie jej poswie_cic sekundy miesie_cznie moze bye wykonywana praworzgdnie.

Niezrozumiata jest dla nas takze zastosowana w projekcie szeroka wyktadnia poje^cia hurtowni

komorniczych (czyli kancelarii maja.cych wplyw ponad 2000 spraw).

Po dogt^bnej analizie projektu pozwolimy sobie przedstawic nasze kolejne pismo w tej sprawie.

z wyrazami uszanowania

Krzysztof Kowalewski

Redaktor Naczelny komornik.cc
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