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Nawiązując do pisma z dnia 20 marca 2011 r. nr GMS-WP-173-86/13, przy 

którym przekazano senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedłożony do oceny projekt ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

231, poz. 1376 z późn. zm.), dalej: u.k.s.e., do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. P 13/11 (OTK ZU nr 6/A/2012, poz. 67). 

W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 49 ust. 2 zd.1 u.k.s.e. przez to, że w 

każdym wypadku umorzenia, na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

-Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), zawieszonego 

wcześniej postępowania egzekucyjnego przewiduje pobieranie od dłużnika opłaty 

stosunkowej w wysokości nie niższej niż 111 O wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. 

Wart. l projektu zaproponowano następujące brzmienie art. 49 ust. 2 u.k.s.e: 

" W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia 

postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 

Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w 

wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie 

niższej niż 1120 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania 

2013 r. 
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egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi 

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę 

stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dłużnik 

może zażądać uchylenia postanowienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku 

pobrania opłaty przez komornika jej zwrotu, jeżeli przedstawi orzeczenie 

pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie przez 

niego świadczenia, a którego nie był w stanie przedstawić, odpowiednio przed 

pobraniem opłaty przez komornika albo zanim doszło do umorzenia postępowania. Z 

wnioskiem o zwrot opłaty można wystąpić w okresie 3 lat od jej pobrania. ". 

W projekcie proponuje się zatem rozwiązanie, aby w przypadku umorzenia 

postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 k.p.c., 

komomik nadal pobierał od dłużnika opłatę - w wysokości 5% wartości świadczenia 

pozostałego do wyegzekwowania. Równocześnie jednak dłużnik miałby prawo do 

wystąpienia o niepobieranie opłaty (żądanie uchylenia postanowienia o ustaleniu 

opłaty egzekucyjnej) albo o jej zwrot (w razie pobrania), w sytuacji gdyby przedstawił 

orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn innych niż 

spełnienie świadczenia, którego to orzeczenia nie był w stanie przedstawić przed 

umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Z żądaniem zwrotu pobranej przez 

komomika opłaty egzekucyjnej dłużnik miałby prawo wystąpić w terminie 3 lat od jej 

pobrania. 

Autorzy projektu zaproponowali, aby przewidziana w art. 49 ust. 2 u.k.s.e. 

minimalna wysokość kwoty opłaty egzekucyjnej wynosiła 1120 przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego. 

W kontekście projektowanej regulacji wskazać należy, że w uzasadnieniu 

wyroku w sprawie P 13/11 Trybunał Konstytucyjny podtrzymał stanowisko wyrażone 

w wyrokach Trybunału z dnia 17 maja 2005 r., sygn. P 6/04 (OTK ZU nr 5/A/2005, 

poz. 50) oraz 8 maja 2006 r., sygn. P 18/05 (OTK ZU nr 5/A/2006, poz. 53), zgodnie z 

którym pobieranie opłaty egzekucyjnej w przypadku umorzenia postępowania 

egzekucyjnego zasadniczo jest sprzeczne z koncepcją u.k.s.e. Równocześnie jednak 

Trybunał podkreślił, że pogląd ten nie powinien być rozumiany opacznie, w 

szczególności jako pozbawienie komomika prawa do opłaty egzekucyjnej w każdym 
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przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, niezależnie od czasochłonności i 

pracochłonności czynności podjętych przez komornika przed umorzeniem tego 

postępowania. W wypadkach, w których komomik po wszczęciu postępowania 

egzekucyjnego, a przed jego zaw1eszemem, przedsięwziął pracochłonne l 

czasochłonne czynności zmierzające do wyegzekwowania dochodzonego roszczenia, 

powinien mieć prawo do opłaty egzekucyjnej. W ocenie Trybunału, należy zatem 

" odrzucić takie uregulowanie, które w każdym przypadku umorzenia postępowania 

egzekucyjnego na podstawie art. 823 k.p.c., wyłączałoby dopuszczalność pobrania od 

dłużnika opłaty egzekucyjnej. " 

Trybunał negatywnie ocenił natomiast regułę, w myśl której komomik pobiera 

opłatę stosunkową odniesioną do wysokości świadczenia pozostałego do 

wyegzekwowania w każdym przypadku umorzenia postępowania, po jego uprzednim 

zawieszeniu, wobec bezczynności wierzyciela - jako nieznajdującą oparcia ani w 

u.k.s.e., ani w aksjologii konstytucyjnej. Wskazał przy tym, że, z perspektywy 

konstytucyjnej, zastrzeżenia budzi wprowadzenie dolnego progu opłaty egzekucyjnej 

w wysokości 111 O przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wprowadzenie tej 

granicy powoduje bowiem, iż, przy egzekucji świadczeń pieniężnych o małej wartości, 

w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego opłata egzekucyjna może okazać się 

wyższa niż opłata egzekucyjna należna w razie dokonania przez komomika skutecznej 

egzekucji. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że "sprzeczność art. 49 ust. 2 ustawy o 

komornikach w zakresie dolnej granicy opłaty egzekucyjnej wiąże się zatem z tym, że w 

niektórych wypadkach dobrowolne spełnienie świadczenia przez dłużnika 

bezpośrednio do rąk wierzyciela pociąga za sobą obowiązek poniesienia pełnej (lub 

wyższej) opłaty egzekucyjnej. Niezgodność zaskarżonego przepisu ze wskazanym 

wzorcem kontroli- nie tylko w aspekcie dolnej granicy opłaty egzekucyjnej - wiąże się 

z objęciem nią (przynajmniej w minimalnej wysokości 111 O przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia) wszystkich wypadków umorzenia postępowania egzekucyjnego na 

skutek upływu czasu powiązanego z bezczynnością wierzyciela. (. . .) stanowiąc 

zaskarżony przepis ustawodawca powinien był uwzględnić także takie wypadki 
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umorzenia postępowania egzekucyjnego, które wiążą się z inną przyczyną aniżeli 

dobrowolne spełnienie świadczenia przez dłużnika. ". 

Proponowana w projekcie regulacja konstrukcji zwrotu opłaty uiszczonej 

komornikowi przez dłużnika, który przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł 

wykonawczy wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie przez niego świadczenia, 

a orzeczenia tego nie był w stanie przedstawić przed umorzeniem postępowania 

egzekucyjnego- pozwala na osiągnięcie celu w postaci uwzględnienia przy ustalaniu 

wysokości opłaty egzekucyjnej, w szerszym zakresie niż tylko formalnie rozumiana 

podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego, okoliczności, które spowodowały 

umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu lub złożenie przez wierzyciela 

wniosku o umorzenie tego postępowania. Projektowane rozwiązanie pozwoli na 

odmienne traktowanie, w kontekście obowiązku ponoszenia opłat egzekucyjnych, 

dłużników, którzy zaspokoili wierzycieli już po wszczęciu egzekucji oraz dłużników, 

w stosunku do których został wydany wadliwy tytuł egzekucyjny. 

Jednoczesne obniżenie w art. 49 ust. 2 u.k.s.e. minimalnej wysokości opłaty 

egzekucyjnej do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pozwoli zaś uniknąć 

sytuacji, w której minimalna opłata egzekucyjna, w razie umorzenia postępowania 

egzekucyjnego na podstawie art. 823 k.p.c., byłaby wyższa aniżeli taka opłata pobrana 

przez komornika w przypadku skutecznego przeprowadzenia egzekucji. 

W świetle powyższego uznać należy, że senacki projekt ustawy o zmianie 

ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uwzględnia treść wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. P 13/11. 

Andrzej Seremet 
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