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Sprawozdanie z I Konferencji pt. �Wposzukiwaniu idea³u
prawa.Kszta³t egzekucji s¹dowejw �wietlewyzwañwspó³cze-
snej gospodarki rynkowej� (£ód�, 29 pa�dziernika 2010 r.)

Wdniu 29 pa�dziernika odby³a siêw£odzi konferencja z planowanego
cyklu corocznych spotkañ pod nazw¹ �Komornicy s¹dowi � miêdzy
fikcj¹ medialn¹ a rzeczywisto�ci¹� zorganizowana przez Radê Izby
Komorniczej w £odzi na czele z Przewodnicz¹cym Andrzejem Ritman-
nem.Nad IKonferencj¹pt. �Wposzukiwaniu idea³uprawa.Kszta³t egzekucji
s¹dowej w �wietle wyzwañ wspó³czesnej gospodarki rynkowej� hono-
rowy patronat obj¹³Minister Sprawiedliwo�ci RPKrzysztofKwiatkowski.
Do udzia³uwkonferencji organizatorzy zaprosiliwielu znakomitych go�ci,
m.in. sêdziów apelacji ³ódzkiej w³¹cznie z Prezesem S¹du Apelacyjnego
w £odzi dr. Micha³em K³osem, przedstawicieli innych korporacji praw-
niczych: notariuszy, adwokatów i radców prawnych. Najwa¿niejszym
celem tegorocznego spotkania i kolejnych konferencji jest prezentacja roli
egzekucji s¹dowej i komorników s¹dowych dla sprawnego funkcjono-
wania pañstwa, a co za tym idzie � bezpieczeñstwa prawnego obywateli.
Ponadto konferencja stanowi³a okazjê do wyja�nienia newralgicznych
medialnie zagadnieñ zwi¹zanych z prac¹ komorników s¹dowych, co
zwi¹zane jest z kolejnym celem konferencji � zmian¹ wizerunku medial-
nego komorników s¹dowych.
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W wyst¹pieniu wprowadzaj¹cym dr Tomasz Banach, komornik s¹-
dowy upowa¿niony do organizacji konferencji, wskaza³ m.in. na zagro-
¿enia zwi¹zane z inflacj¹ prawa oraz brakiem jego pewno�ci. Zauwa¿y³,
¿e poszukuj¹c skutecznych recept na poprawê tego stanu rzeczy, nale-
¿a³oby w pierwszej kolejno�ci siêgn¹æ do historycznego idea³u prawa
rzymskiego, które w s³u¿bie pañstwu i obywatelowi zdolne by³o po³¹czyæ
konserwatyzm i pewno�æ z innowacyjno�ci¹ i postêpem. Nastêpnie
przemawiaj¹cy zwróci³ uwagê na polityczne aspekty procesu tworzenia
prawa w Polsce, czego wyrazem s¹ czêsto populistyczne i upolitycznione
inicjatywy legislacyjne autorstwa pragn¹cych zyskaæ na popularno�ci
parlamentarzystów.Wdalszej czê�ci swegowyst¹pienia drTomaszBanach
zauwa¿y³, ¿e immanentn¹ cech¹ zawodu komornika jest konflikt zwi¹zany
z konieczno�ci¹ dokonywania czynno�ci egzekucyjnych wbrew woli
d³u¿nika i czêsto z jego subiektywnie odczuwan¹ szkod¹. Opisywany
konflikt staje siê niekiedy przedmiotem zainteresowania mediów, które
prezentuj¹c niejednokrotnie pracê komorników s¹dowych nieobiektywnie
i wbrew zasadom etyki dziennikarskiej, kszta³tuj¹ fa³szywy wizerunek
medialny komornika s¹dowego. Jak wskazywa³ przemawiaj¹cy: �W licz-
nych doniesieniach medialnych komornikom z jednej strony zarzuca siê
brak skuteczno�ci, a z drugiej akcentuje siê potrzebê roztoczenia szerokiej
ochrony prawnej d³u¿nika. Zatem pojawia siê tu sprzeczno�æ � bowiem
skuteczno�æ egzekucji jest wprost proporcjonalna do stopnia jej dolegli-
wo�ci, a jak czytamy w uchwale ostatniego Krajowego Zjazdu Komor-
ników S¹dowych : »zadaniem egzekucji nie jest likwidowanie jej uci¹¿-
liwo�ci, lecz wykonywanie orzeczeñ s¹dowych«.Azatem, jak siê wydaje,
mo¿liwe jest zaprezentowanie komorników s¹dowych wmediach w nieco
innym, bardziej korzystnym �wietle. Obserwujemy na przyk³ad potê¿ny
problem polskiej gospodarki, jakim s¹ dzi� zatory p³atnicze. Niewywi¹-
zywanie siê z podjêtych zobowi¹zañ przez nie do koñca uczciwych kon-
trahentów to jeden z najpowa¿niejszych problemów polskich przedsiê-
biorców, którymw takiej sytuacji pozostaje jedynie s¹d, a potem skutecznie
dzia³aj¹cy komornik�.
W pierwszej czê�ci zosta³y wyg³oszone trzy referaty naukowe. Pierw-

szy, pt. �Prawo rzymskie jako idea³ prawa dobrego i sprawiedliwego�
wyg³osi³ prof. Marek Kury³owicz. Referent przypomnia³, jak wa¿nym
dziedzictwem zachodnioeuropejskiej kultury prawnej jest prawo rzym-
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skie. Zarówno z punktu widzenia czysto prawniczego, jak i ze wzglêdu
na swe walory etyczne my�l jurydyczna staro¿ytnych Rzymian nadal
stanowiæ mo¿e punkt odniesienia w poszukiwaniu dobrego i sprawiedli-
wego prawa. W podsumowaniu referent zauwa¿y³, i¿: �Ocena przedsta-
wionego trybu rzymskiej egzekucji z punktu widzenia postulatów prawa
dobrego i s³usznego nie jest ³atwa, poniewa¿ poza idea³ami prawawchodz¹
tu w grê sytuacje i odczucia osobiste. Jak wiadomo, postêpowanie
egzekucyjne, tak jak ka¿de postêpowanie procesowe, by³o zawsze i jest
nadal postêpowaniem z regu³y trudnym, uci¹¿liwym i dyskomfortowym
dla obydwu zainteresowanych stron. I ka¿da z nich mo¿e mieæ subiek-
tywne poczucie sprawiedliwo�ci lub niesprawiedliwo�ci niezale¿nie od
oceny obowi¹zuj¹cego prawa, które to postêpowanie lepiej lub gorzej
reguluje. Ale dla prawa rzymskiego przez ca³y czas jego istnienia i od-
dzia³ywania pozostawa³o niezmienne spojrzenie na stosowanie prawaprzez
pryzmat bonum et aequum � tego co dobre i s³uszne. St¹d powtarzane
przez jurystów zalecenia: Aequitas praefertur rigori � »S³uszno�æ przed
surowo�ci¹ prawa« oraz: In omnibus quidem, maxime tamen in iure,
aequitas spectanda est � »Wewszystkim, ale szczególniew prawie, nale¿y
mieæ na wzglêdzie s³uszno�æ«. Z czasem wypowiedzi te sta³y siê uni-
wersalnymi zasadami, wyra¿aj¹cymi postulaty ³¹czenia wymagañ prawa
ze sprawiedliwo�ci¹ i s³uszno�ci¹. S¹dzê, ¿e nie straci³y do dzisiaj na
aktualno�ci.�
Drugi z referatów, pt. �Polityczne uwarunkowania tworzenia prawa

w Polsce�, wyg³osi³ prof. Zbigniew Rau, który zaprezentowa³ krytyczn¹
ocenê prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce, przy czym wskaza³ równie¿ na
propozycje zmian tego stanu rzeczy. Referent w pierwszej kolejno�ci,
odwo³uj¹c siê do badañ porównawczych, tak teoretycznych, jak i em-
pirycznych, przeprowadzonych przez prof. Klausa Goetza i dr. Rados³a-
wa Zubeka z London School of Economics and Political Science, zwróci³
uwagê �na wspólny strukturalny mianownik dezintegracji tworzenia
polskiego prawa, tak po stronie rz¹dowej, jak i parlamentarnej. Tym
wspólnym mianownikiem jest s³aba, by nie powiedzieæ bardzo s³aba,
pozycja centrum rz¹du w procesie legislacyjnym, w zasadzie niezale¿nie
od tego jaka koalicja, w jakiej politycznej konstelacji sprawuje w³adzê�.
Prof. Z. Rau zaproponowa³ tak¿e trzy postulaty de lege ferenda, o których
mówi³: �Mo¿na podzieliæ je na konstytucyjne i pozakonstytucyjne. Pierw-
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szy konstytucyjny postulat sprowadza siê do po³¹czenia votum zaufania
dla rz¹du z obron¹ rz¹dowego projektu ustawy. Innymi s³owy, chodzi
o zapis konstytucyjny, który bêdzie uzale¿nia³ losy rz¹du od forsowanych
przez rz¹d ustaw, gdy¿ nieuchwalenie ustawy oznacza upadek rz¹du. Jest
to rozwi¹zanie radykalne, niezwykle silnie wzmacniaj¹ce rolê centrum
rz¹du w parlamencie, ale bynajmniej nie utopijne. Dobrze funkcjonuje
w systemie konstytucyjnym V Republiki we Francji. Mamy dobre do-
�wiadczenia zwprowadzeniem, za konstytucjonalizmemniemieckim, kon-
struktywnego wotum nieufno�ci, które da³o naszej Radzie Ministrów
stabilno�æ polityczn¹, gdy¿ rz¹du nie mo¿na obaliæ, je�li nie ma siê jego
nastêpcy zwy³onion¹wiêkszo�ci¹ parlamentarn¹.Dlaczego zatemwformie
chocia¿by debaty ustrojowej nie rozwa¿yæ takiego �rodka, który nada³by
Radzie Ministrów porównywaln¹ efektywno�æ legislacyjn¹? Drugi postu-
lat, ju¿ pozakonstytucyjny, sprowadza siê do takiej zmiany regulaminu
Rady Ministrów, by uczyniæ z Rz¹dowego Centrum Legislacji podmiot
jednoznacznie odpowiedzialny za opracowanie projektu ustawy na pod-
stawie jego za³o¿eñ. Dzi� Centrum to jest przede wszystkim recenzentem
blokuj¹cym projekt, ale nie bierze zañ odpowiedzialno�ci. Nie ma nawet
podpisu pod jego opiniami prawnika, który bierze odpowiedzialno�æ za
tak¹ opiniê. Trzeci postulat oznacza zapis w regulaminie Sejmu zobowi¹-
zuj¹cy rz¹d do wypowiedzi po drugim czytaniu swojego projektu ustawy,
które z wniosków mniejszo�ci, a wiêc które poprawki opozycji popiera.
Oznaczaæ to bêdzie jednoznaczne zwiêkszenie odpowiedzialno�ci rz¹du
za w³asne projekty ustaw w parlamencie.�
Z kolei prof. Andrzej Marciniak w referacie pt. �Komornik s¹dowy

a pañstwo. Status publiczno-prawny komornika s¹dowego� przedstawi³
historyczny rys rozwoju relacji komornik � pañstwo, wskaza³ tak¿e na
znacz¹c¹ rolê komornika jako organu pañstwa. Referent zaprezentowa³
równie¿ postulat de lege ferenda odnosz¹cy siê do poszerzenia w³a�ci-
wo�ci funkcjonalnej komornika s¹dowego; jak wskazywa³: �Przechodz¹c
do egzekucyjnoprawnego statusu komornika s¹dowego nale¿y zaznaczyæ,
¿e polski system organów egzekucyjnych charakteryzuje siê istnieniem
dwóch takich organów, a mianowicie s¹du rejonowego i komornika
s¹dowego. W �wietle przepisów prawa egzekucyjnego komornik jest
zasadniczym organem egzekucyjnym w sprawach cywilnych. Ustawa
przekazuje bowiemsprawyegzekucyjnew sprawach cywilnychwzasadzie
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do kompetencji komornika, a w wyj¹tkowych i �ci�le przewidzianych
wypadkach � do kompetencji s¹du rejonowego. Obowi¹zuj¹cy model
w³a�ciwo�ci funkcjonalnej organów egzekucyjnych w sprawach cywil-
nych zosta³ wykszta³cony w okresie miêdzywojennym. U podstaw przy-
jêtegowówczas podzia³u funkcjimiêdzy s¹dem a komornikiemwzakresie
czynno�ci egzekucyjnych leg³y ró¿nice wykszta³cenia miêdzy sêdziami
a komornikami. Zaznaczmy, ¿e wed³ug obowi¹zuj¹cego wówczas prawa
o ustroju s¹dów powszechnych kandydat na komornika nie musia³ le-
gitymowaæ siê, tak jak obecnie, uniwersyteckimi studiami prawniczymi.
Zarysowanym zmianom ustrojowo-organizacyjnym urzêdu komornika
dokonanym w ostatnich latach, podnosz¹cym rangê tego urzêdu, zwiêk-
szonym wymaganiom edukacyjnym wobec kandydatów na komornika
i nasyceniu �rodowiska komorniczego osobami z wy¿szym wykszta³ce-
niem prawniczym nie towarzyszy³y ¿adne istotne zmiany co do w³a�ci-
wo�ci funkcjonalnej organów egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
zmierzaj¹ce zw³aszcza do poszerzenia sfery kompetencyjnej komornika
s¹dowego.W ten sposób dosz³o do pewnej dekompozycji pomiêdzy przy-
jêtym modelem ustrojowo-organizacyjnym instytucji komornika s¹dowe-
go a zakresem jego w³a�ciwo�ci funkcjonalnej. Zakres tej w³a�ciwo�ci
komornika nie jest adekwatny do jego pozycji ustrojowej. Przyczyn tego
zjawiska nale¿y upatrywaæ w nie zawsze spójnych z rozwi¹zaniami
przyjêtymi w ustawie o komornikach s¹dowych i egzekucji nowelizacjach
kodeksu postêpowania cywilnego. Nauka nie od dzisiaj postuluje posze-
rzenie zakresu czynno�ci egzekucyjnych komornika kosztem czynno�ci
s¹du rejonowego jako organu egzekucyjnego. S¹dowi temu nale¿a³oby
pozostawiæ tylko czynno�ci egzekucyjne o najwy¿szym ciê¿arze gatun-
kowym (np. ustanowienie kuratora, przys¹dzenie w³asno�ci nieruchomo-
�ci czy stosowanie aresztu). Proponowane rozwi¹zanie prowadzi³oby do
odci¹¿enia s¹du rejonowego jako organu egzekucyjnego i koncentracji
tego s¹du przede wszystkim na nadzorze judykacyjnym nad czynno�ciami
komornika jako organu egzekucyjnego. Wymaga³oby to jednak wprowa-
dzenia odpowiednich zmian w przepisach kodeksu postêpowania cywil-
nego�1.

1 Wyst¹pienie wprowadzaj¹ce, jak i referaty oddane do druku, �Nowa Currenda�.
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Szeroko zakre�lona problematyka konferencji sta³a siê pod³o¿em¿ywej
i interesuj¹cej dyskusji, w czasie której pojawi³y siê ciekawe pytania do
referentów; na przyk³ad pytanie o granice odpowiedzialno�ci pañstwa za
egzekucjê w aspekcie finansowym skierowane do prof. A. Marciniaka,
który wskaza³ przy tej okazji m.in. na zagro¿enia zwi¹zane z zaintereso-
waniem pañstwa zwiêkszeniem liczby komorników, co, przy obecnej
formie finansowania egzekucji, mo¿e doprowadziæ do zamykania kance-
larii. Ciekawym by³o równie¿ pytanie skierowane do prof. Z. Raua: Jak
d³ugo mo¿e potrwaæ proces sanacji polskiego prawa i czy wprowadzenie
po¿¹danych rozwi¹zañ w ogóle jest mo¿liwe w najbli¿szej perspektywie
i w obecnych realiach? Prof. Z. Rau w odpowiedzi na to trudne pytanie
wskaza³ m.in., ¿e pozytywne zmiany, wobec braku organów odpowie-
dzialnych za politykê legislacyjn¹ pañstwa i pespektyw na polityczny
konsensus, s¹ jednak uwarunkowane swoistym przesileniem, musia³oby
zatem doj�æ do kryzysu w ocenie funkcjonowania naszego prawa z per-
spektywy zewnêtrznej. Referenci, odwo³uj¹c siê do okresu miêdzywo-
jennego, zgodnie przy tej okazji zwrócili równie¿ uwagê na wspania³e
efekty pracy komisji kodyfikacyjnej, której dzie³a by³y i s¹wysoko cenione
nie tylko w Europie � i co wa¿ne, te ponadczasowe akty prawne by³y
wprowadzane nie poprzez parlament, tylko rozporz¹dzeniem Prezydenta
RP. Tu ze szczególnym uznaniem audytorium spotka³a siê wypowied�
prof. Marka Kury³owicza, który wskaza³ na zagro¿enia zwi¹zane z nie-
wystarczaj¹cym przygotowaniem parlamentarzystów do tworzenia pra-
wa, a jednocze�nie zauwa¿y³, ¿e wobec takiego stanu rzeczy pojawia siê
pytanie, czy tworzeniem prawa nie powinny siê zajmowaæ, wzorem
przedwojennej komisji kodyfikacyjnej, bardziej wyspecjalizowane organy
sk³adaj¹ce siê z wykszta³conych, fachowych prawników.
Dyskusja potwierdzi³a potrzebê organizowania tego rodzaju spotkañ,

podczas których dochodzi do wymiany do�wiadczeñ, ciekawych uwag,
ale i inspiruj¹cych polemik.

Drug¹ czê�æ � artystyczn¹ � u�wietni³ swoim wystêpem uznany
tenor dr Ireneusz Jakubowski wraz z rodzin¹ � prof. Akademii Muzycznej
w £odzi Iwon¹ Jakubowsk¹ (fortepian) oraz synem Piotrem Jakubow-
skim (skrzypce). P. Jakubowski nadzwyczaj dojrzale wykona³ Cantabile
Paganiniego oraz Allegro con brio z Sonaty nr 1 D-dur Beethovena, za�
dr I. Jakubowski w swym recitalu zaprezentowa³ zarówno wielkie arie
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operowe, jak i piêkne arie operetkowe. Dodam tylko, ¿e mnie osobi�cie
bardzo przypad³a do gustu aria z operetki Kalmana pt. �Hrabina Marica�.
Pozostaje zatem ¿ywiæ nadziejê, ¿e rozpoczêty w £odzi cykl konfe-

rencji bêdzie kontynuowany, co z pewno�ci¹ przyczyni siê do popula-
ryzacji problematyki egzekucji s¹dowej w naszym kraju.

Dr Tomasz Banach
Komornik S¹dowy

przy S¹dzie Rejonowym w Zgierzu


