SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie prawne związane ze
skargą na czynności komornika w art. 767 -767 (3).

Obecnie skargę na czynności komornika wnosi się do komornika
sądowego, którego czynności lub zaniechania dotyczy skarga. Od dnia 8
września 2016 roku wszystkie skargi na czynność komornika powinny być
składane komornikowi, nawet jeśli postępowanie prowadzone

przez

komornika zostało wszczęte przed tą datą. (stanowisko Sądu Najwyższego co
do pojęcia sprawy cywilnej - uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia
5 czerwca 2008 roku, sygn. akt III CZP 142/07, uchwała z dnia 5 listopada 2014
roku w sprawie o sygn. akt III CZP 73/14, opubl. w OSNC 2015/7-8/84 i LEX nr
1532597).

Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłata może zostać
uiszczona przez naklejenie znaków opłaty sądowej lub dokonanie przelewu
na konto sądu. Ponieważ skargę składa się komornikowi, w przypadku
składania skargi na czynność komornika zachęcamy do opłacania skargi
poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej. Można też wnieść skargę
tymczasowo nieopłaconą – sąd wezwie do uiszczenia opłaty sądowej po
przekazaniu mu skargi przez komornika. Skargę wnosi się w terminie
tygodniowym, najczęściej liczonym od dnia zawiadomienia o dokonaniu
czynności.

Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do
usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na
uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Takie czynności
komornika są obecnie niezaskarżalne.

Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza
uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone
wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i
aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.
O
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zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy

Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do
sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w
terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje
postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że
sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu,
nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę,
której braków nie uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o
odrzuceniu skargi służy zażalenie.

