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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE”
SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI

05.07.18r. – grupa A
12.07.18r. – grupa B
05.07.18r. – grupa C

Temat
Czynności procesowe w postępowaniu egzekucyjnym.

Zagadnienia
	Nadzór sądowy nad czynnościami komornika oraz nadzór administracyjny nad komornikiem;
	Problematyka skargi na czynność komornika ze szczególnym uwzględnieniem kwestii:

	wymogów formalnych oraz konstrukcyjnych skargi,
	fakultatywnych składników skargi,

czynności związanych z merytorycznym rozpoznaniem skargi,
	relacji miedzy skargą na czynność komornika a nadzorem sądu sprawowanym w trybie art. 759 § 2 k.p.c. oraz nadzorem administracyjnym prezesa sądu;
	Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika;
	Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego i niepieniężnego;
	Egzekucja świadczenia pieniężnego różnymi sposobami;
	Egzekucja świadczeń niepieniężnych, w których organem egzekucyjnym jest sąd;
	Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz wykonywanie kontaktów z dzieckiem;
	Rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot ćwiczeń.


Źródła prawa
	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 155 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1870 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 265);
	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. 2016, poz. 1715 z późn. zm.).

Zalecana literatura
	B. Bladowski : Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009;
	T. Wiśniewski : Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009;
	H. Pietrzkowski : Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2013;
	H. Pietrzkowski : Nadzór judykacyjny nad prawomocnymi czynnościami egzekucyjnymi komornika sprawowany na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. [w:] P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.) : Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.


Przykładowe orzecznictwo
	Uchwała SN z dnia 23 maja 2012 roku, III CZP 11/12, LEX nr 1162615;
	Uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 roku, III CZP 92/10, OSNC 2011/4/42;
	Uchwała SN z dnia 20 listopada 2008 roku, III CZP 107/08, OSNC 2009/10/139;
	Postanowienie SN z dnia 09 listopada 1994 roku, III CZP 143/94, OSNC 1995/3/46;
	Uchwała SN z dnia 02 maja 1973 roku, III CZP 7/73, OSNCP 1973/11/196.


Kazusy
	Reprezentujesz jako radca prawny wierzyciela Annę Nowak, która wniosła skargę na czynność komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko Janinie Kowalskiej o wyegzekwowanie kwoty 10.000,00 złotych. W toku sprawy przez niedopatrzenie nie Uzupełniłeś/aś w terminie braków formalnych skargi, której treść uzasadnia wszakże podjęcie przez sąd działań w trybie art. 759 § 2 k.p.c. Sąd odrzucił przedmiotową skargę. Jak Oceniasz zasadność przedmiotowego postanowienia sądu?
	Reprezentujesz jako radca prawny Annę Nowak, która posiada tytuł wykonawczy przeciwko Janinie Kowalskiej o zapłatę kwoty 10.000,00 złotych. Twoja klientka z powodów osobistych nie chce wszczynać przeciwko swojej dłużniczce postępowania egzekucyjnego. Wymyśliła sobie, że aby przerwać bieg przedawnienia Złożysz, w jej imieniu, wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Jak Oceniasz zasadność takiego zachowania?
	Reprezentujesz jako radca prawny dłużniczkę Annę Nowak, która wniosła skargę na czynność komornika prowadzącego przeciwko niej postępowanie egzekucyjne z wniosku Janiny Kowalskiej o wyegzekwowanie kwoty 10.000,00 złotych, polegającą na zajęciu jej rachunku bankowego. Sąd oddalił przedmiotową skargę bez uzasadnienia. Twoje klientka jest zbulwersowana tym, że nie może poznać motywów, jakie kierowały sądem. Jak Oceniasz zasadność „zastrzeżeń” swojej klientki?


