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W odpowiedzi na pismo z dnia 21listopada 2017 r. (GMS-WP-173-290/17) dotyczące 

projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

oraz niektórych innych ustaw, w imieniu Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie, będącej 

reprezentantem komorników sądowych (art. 83 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o komornikach sądowych i egzekucji, Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.) uprzejmie informuję, 

iż w przeważającej mierze projektowane przepisy nie dotyczą działalności komorników 

sądowych oraz samorządu komorniczego. 

Dlatego też uwagi poczynić należy wyłącznie w odniesieniu do projektowanego art. 26a 

ust. 3 ustawy. O ile w art. 26 ust. 1 ustawy stanowi się, że Komisja może wystąpić do sądu 

z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub wstrzymanie czynności organu 

egzekucyjnego, a więc decyzja w tym zakresie postawiona została sądowi, o tyle ustęp 3 tego 

przepisu stanowi, że "do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

postępowanie egzekucyjne podlega zawieszeniu lub wstrzymuje się czynności w tym 

postepowani u". 

Podnieść należy, że przepis wskazuje jedynie, że zawieszenie następować ma do czasu 

rozstrzygnięcia przez sąd, nie wskazuje natomiast początkowego terminu. Jeżeli zawieszenie 

nastąpić miałoby już z chwilą złożenia wniosku przez Komisję, który wnoszony jest do sądu, nie 

ma możliwości, by wiedzę o tym fakcie posiadał organ egzekucyjny. Przepis nie określa również 

skutku w przypadku oddalenia wniosku przez sąd, w szczególności w jakim momencie upaść ma 

zawieszenie postępowania. 
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Ponadto przepis art. 26a ust. 3 projektu stanowi, że "postępowanie egzekucyjne podlega 

zawieszeniu lub wstrzymuje się czynności w tym postepowaniu". Nie wiadomo od czego zależeć 

miałoby, czy postępowanie "podlegać będzie zawieszeniu" czy czynności organu egzekucyjnego 

zostaną "wstrzymane". 

Mam nadzieję, że powyższe uwagi okażą się przydatne 

w dalszym procesie legislacyjnym. 
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