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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym
Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące
postępowania egzekucyjnego. W tym zakresie zmianie uległ m.in. kodeks
postępowania cywilnego, a ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji została zastąpiona ustawą z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych.

Najważniejsze zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, to:
- wprowadzenie dwóch formularzy, tj. skargi na czynności komornika oraz wniosku
egzekucyjnego. Składanie skarg i wniosków na formularzach jest jednak fakultatywne;
brak konieczności wskazywania przez wierzyciela, we wniosku egzekucyjnym,
sposobów egzekucji. Komornik jest natomiast uprawniony do skierowania egzekucji
z urzędu do wszystkich składników majątku dłużnika za wyjątkiem nieruchomości - w tym
zakresie nadal wymagany jest odrębny wniosek wierzyciela;
- dopuszczalność składania pism (wniosków, oświadczeń) za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego. Dotychczas, w przypadku dysponowania przez wierzyciela
prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu
upominawczym (EPU), możliwe było złożenie do komornika wniosku o wszczęcie
egzekucji drogą elektroniczną. Dalsza korespondencja pomiędzy komornikiem
a wierzycielem odbywała się jednak w formie papierowej;
- wyłączenie możliwości składania skarg na niektóre czynności komornika;
- skargi na czynności komornika nie są składane, jak dotychczas, bezpośrednio do sądu,
ale za pośrednictwem komornika. O ile komornik, po zapoznaniu się z treścią skargi, uzna
ją w całości za uzasadnioną, będzie mógł skargę uwzględnić;
- ograniczenie wyboru komornika. Komornik, według nowych przepisów, co do zasady,
działa w obszarze swojego rewiru, tj. w obszarze właściwości sądu rejonowego. Wierzyciel
ma możliwość wyboru komornika jedynie w obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na
którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Możliwość wyboru nie dotyczy jednak
m.in. egzekucji z nieruchomości. Właściwy rewir określa się w odniesieniu do miejsca
zamieszkania dłużnika.
Przepisy przejściowe, w zakresie zmian kodeksu postępowania cywilnego, stanowią, że,
co do zasady, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
nowych przepisów stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego w nowym
brzmieniu.
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