
Przedmowa

W niniejszym komentarzu podjęto próbę wyjaśnienia treści przepisów
ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770).
Jest to pierwsza polska ustawa dotycząca wyodrębnionej materii kosztów
komorniczych. Dotychczas problematyka ta była uregulowana przede
wszystkim w art. 39–60 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych
i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309 ze zm.).

Nowa ustawa zasługuje na ogólną pozytywną ocenę. Co do zasady
uporządkowano w niej większość kwestii terminologicznych, choć nie
ustrzeżono się także pomyłek w tej materii. Większość regulacji jest
jasnych, choć zdarzają się przepisy zbędne lub zbyt rozbudowane. Już
porównanie objętości komentowanej ustawy i art. 39–60 KomSEgzU
pozwala przyjąć, że w nowej ustawie uregulowano zagadnienia, które
budziły wątpliwości na tle dawnych przepisów zwłaszcza ze względu
na brak ich uregulowania.

Na uznanie zasługuje także dość długi, jak na polską praktykę legi-
slacyjną, okres vacatio legis (od 25.4.2018 r. do 1.1.2019 r.). Umożliwia
bowiem zapoznanie się przez osoby zainteresowane z nowymi uregulo-
waniami. Pozwala także na opracowanie nowych przepisów przez naukę
zwłaszcza w postaci artykułów naukowych bądź komentarzy.

Ustawa zawiera też pewne mankamenty, zwłaszcza że jej treść trzeba
odczytywać w wielu wypadkach w powiązaniu z przepisami ustawy
z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.).
Wypadki te zostały wskazane w uwagach szczególnych do konkretnych
przepisów komentowanej ustawy.

Przy wyjaśnianiu treści przepisów nowej KosztKomU konieczne
było wskazywanie odpowiednika danego przepisu w dotychczasowej
KomSEgzU. Wykładnia historyczna nowych przepisów, przez sięganie do
ich odpowiedników, pozwala bowiem pełniej zrozumieć przepisy nowe.
Ponadto przepisy KomSEgzU, obowiązującej do dnia 31.12.2018 r., będą
jeszcze stosowane niekiedy przez wiele lat. Zasadą jest bowiem, że
przepisy nowej ustawy mają zastosowanie do postępowań wszczętych po
wejściu jej w życie (art. 52 KosztKomU).

W bibliografii została wskazana literatura powstała pod rządem do-
tychczasowych przepisów. Nie ma bowiem jeszcze literatury powstałej
pod rządami nowej ustawy. Kilka opracowań na tle nowej ustawy zostało
dopiero wysłanych do druku. Literatura powstała pod rządem dotychcza-
sowej ustawy zachowała w pewnym zakresie aktualność, ponieważ część
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rozwiązań jest przeniesionych z tej ustawy do ustawy nowej. Ponadto,
jak zaznaczono, nowa ustawa ma zastosowanie, co do zasady, do postę-
powań wszczętych pod jej rządami (por. art. 52 KosztKomU). Natomiast
do postępowań wszczętych do dnia 31.12.2018 r. mają zastosowanie
dotychczasowe przepisy o kosztach egzekucyjnych zamieszczone przede
wszystkim w art. 39–60 KomSEgzU.

Zasadniczym celem opracowywania komentarzy do przepisów prawa
jest chęć niesienia pomocy praktykom przy interpretacji i stosowaniu
tych przepisów. Niniejszy komentarz był zatem pisany przede wszystkim
z myślą o praktykach, a zatem komornikach sądowych, sędziach, refe-
rendarzach sądowych, adwokatach i radcach prawnych, a także uczestni-
kach kilku milionów postępowań egzekucyjnych toczących się co roku
w Polsce. Należy jednak mieć nadzieję, że niniejszy komentarz będzie
służył także przedstawicielom nauki, przy interpretowaniu treści nowych
przepisów, oraz osobom uczącym się trudnego prawa egzekucyjnego,
tj. studentom i aplikantom.
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