JAKIE SĄ UPRAWNIENIA KOMORNIKA?

usług, jeżeli nie zakłócają one pełnienia
funkcji komornika (wykonania tytułów
egzekucyjnych).

KIM JEST KOMORNIK?

Komornik jest to osoba uprawniona
przez państwo do wykonywania tytułów
egzekucyjnych,
ustalenia
rzeczywistych
okoliczności,
przekazania
dokumentów
(konstatowania okoliczności
faktycznych,
doręczania i przekazania dokumentów) oraz
wykonania innych funkcji ustalonych w
przepisach prawa.
Wykonywanie tytułów egzekucyjnych
polega
na
przymusowym
wykonaniu
czynności
wskazanych
w
tytule
egzekucyjnym
przy
użyciu
środków
przymusu: egzekucji należności ze środków
dłużnika, z wynagrodzenia, emerytury,
stypendium lub innych przychodów, a także
majątku
oraz
praw
majątkowych,
wywłaszczenia poszczególnych przedmiotów
wyszczególnionych (wskazanych) w wyroku
sądu od dłużnika oraz ich przekazania na
rzecz
egzekutora
(wierzyciela),
oraz
zobowiązaniu dłużnika do wykonania lub
zaniechania
wykonania
poszczególnych
czynności i in.
Komornik
w
postępowaniu
zabezpieczającym majątek jest uprawniony
do świadczenia poszczególnych usług:
ustalenia
rzeczywistych
okoliczności
(konstatowania okoliczności faktycznych) ;
przekazania oraz doręczenia dokumentów
osobom fizycznym i prawnym z siedzibą w
Republice Litewskiej bez nakazu sądu;
udzielania
doradztwa
prawnego;
pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań
majątkowych
(windykacja);
sprzedaży
majątku ruchomego objętego zastawem na
aukcji; usług syndyka w postępowaniu
upadłościowym; mediacji. Komornik jest
uprawniony do świadczenia niniejszych

KIM JEST ASYSTENT KOMORNIKA?

Asystent komornika jest pracownikiem
kancelarii komorniczej, który spełnia
wymagania stawiane asystentowi komornika
ustalone w Ustawie o komornikach Republiki
Litewskiej, uprawniony do wykonania w
imieniu komornika oraz na mocy udzielonego
przez niego pisemnego pełnomocnictwa
czynności
procesowych
(czynności
egzekucyjnych), świadczenia usług, z
wyjątkiem
ustalenia
rzeczywistych
okoliczności (konstatowania okoliczności
faktycznych), sprzedaży majątku ruchomego
objętego zastawem na aukcji, wytoczenia lub
zawieszenia sprawy egzekucyjnej, zwrotu
tytułu egzekucyjnego, sprzedaży majątku,
podziału
wyegzekwowanych
środków
pieniężnych
pomiędzy
egzekutorów
(wierzycieli),
obliczenia
kosztów
egzekucyjnych.
JAKI JEST OBSZAR DZIAŁANIA KOMORNIKA?

Komornik wykonuje tytuły egzekucyjne
jedynie w na terytorium Litwy, na
przydzielonym mu obszarze(na obszarze
swojego rewiru), który obejmuje obszar
działania jednego lub kilku sądów. (Obszary
działania komorników –Rewiry komorników)
są podane na stronie internetowej Litewskiej
Izby Komorniczej www.antstoliurumai.lt.
Tytuł
egzekucyjny
powinien
być
przedstawiony do wykonania komornikowi,
(na którego obszarze –w którego rewirze) jest
miejsce zamieszkania, położenie składników
majątku lub pracy dłużnika, będącego osobą
fizyczną (lub siedziba (lub-bądź) miejsce
(rozmieszczenia
lokalizacji)
majątku
dłużnika, będącego osobą prawną).

Wszczęte
czynności
egzekucyjne
komornik może kontynuować w ustalonym
trybie (na obszarze działania w rewirze)
innego komornika, jeżeli jest to konieczne w
celu skutecznego wykonania wyroku.

TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD CZYNNOŚCI
KOMORNIKA

Działalność procesową (Czynności
egzekucyjne) komornika monitoruje sędzia
sądu dzielnicowego, na którego obszarze
działania znajduje się siedziba kancelarii
komorniczej. Osoba kwestionująca czynności
egzekucyjne wykonane przez komornika
podczas
wykonywania
tytułów
egzekucyjnych lub zaniechanie czynności
przez komornika jest uprawniona do złożenia
odwołania (skargi) w ciągu 20 dni od dnia,
w którym odwołująca się osoba (skarżąca)
dowiedziała się o wykonaniu lub zaniechaniu
wykonania czynności, będącej przedmiotem
odwołania (zakarżenia), jednakże w terminie
nieprzekraczającym 90 dni od wykonania
przedmiotowej
czynności.
Odwołanie
(skargę) należy złożyć komornikowi, którego
działanie lub zaniechanie działania jest
przedmiotem
odwołania
(skargi).
W
odwołaniu (skardze) należy wskazać imię,
nazwisko oraz informację kontaktową
odwołującego się , datę sporządzenia
odwołania
(skargi),
numer
(sprawy
egzekucyjnej-akt komorniczych) (jeżeli jest
znany) oraz (jej strony- nazwę stron), imię i
nazwisko komornika, którego dotyczy
odwołanie (skarga), czynność komornika
będącą przedmiotem odwołania(zaskarżenia) ,
roszczenia odwołującego się, uzasadnienie
oraz okoliczności odwołania(zaskarżenia) ,
podpis
odwołującego
się
lub
jego
pełnomocnika.
Komornik
rozpozna
rozpatrzy
odwołanie w ciągu 5 dni roboczych oraz

wyda w tej sprawie zarządzenie. W
przypadku uchylenia odwołania (skargi) przez
komornika, zostanie ono (ona)wraz z
zarządzeniem komornika oraz sprawą
egzekucyjną
aktami
komorniczymi
przekazana do sądu, na którego obszarze
działania mieści się siedziba kancelarii
komorniczej.
Jeżeli komornik nie rozpozna rozpatrzy
odwołania (skargi) w ustalonym terminie lub
zaniecha przekazania zarządzenia, na mocy
którego uchylił odwołanie (skargę), wraz ( ze
sprawą egzekucyjną z aktami komorniczymi)
oraz odwołaniem (skargą) do sądu, osoba
będzie uprawniona do złożenia odwołania
(skargi) od zaniechania działania przez
komornika
bezpośrednio
do
sądu
dzielnicowego.
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz
Litewska Izba Komornicza monitoruje
przestrzeganie przez komorników Ustawy o
komornikach,
Instrukcji
wykonywania
wyroków, Kodeksu Eetyki Zzawodowej
Kkomorników, innych aktów prawnych
zatwierdzonych
przez
Mministra
Ssprawiedliwości, regulujących działalność
komorników oraz regulamin ściągania
kosztów egzekucyjnych niezwiązanych z
obliczeniem
wysokości
kosztów
egzekucyjnych.
Ministerstwo
Sprawiedliwości zazwyczaj nie rozpoznaje
rozpatruje wniosków oraz odwołań (skarg),
które nie były rozpoznane wstępnie
rozpatrzone przez Litewską Izbę Komorniczą.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMORNIKA

Komornik w trybie ustawowym
odpowiada za szkodę wyrządzoną przez
siebie
oraz
swoich
pracowników.
Wyrządzoną szkodę wyrówna również osoba,
której uprawnienia komornicze wygasły.

