
Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko mojemu synowi. Syn mieszka
razem ze mną. Komornik dokonał zajęcia ruchomości znajdujących się w mieszkaniu,
stanowiących moją wyłączną własność (m.in. zajął telewizor i pralkę). Co mogę zrobić w
takiej sytuacji?

W powyższych okolicznościach,  powinna Pani wystąpić do Sądu z powództwem o
zwolnienie zajętych przedmiotów od egzekucji.  Komornik w postępowaniu prowadzonym
przeciwko dłużnikowi dokonał zajęcia ruchomości, które nie stanowią jego własności, a to
oznacza, że egzekucja z zajętych przedmiotów narusza Pani prawa. Wierzyciel nie ma prawa
zaspokoić swojego roszczenia z przedmiotów, które nie stanowią własności dłużnika. 

Pozew należy złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu
prawa. 

Pozew składa się w sądzie rzeczowo właściwym, w okręgu którego prowadzona jest
egzekucja. 

Stroną  pozwaną  jest  zawsze  wierzyciel  (podmiot,  który  wstąpił  do  komornika  z
wnioskiem  o  wszczęcie  egzekucji).  Jeżeli  jednak  dłużnik  zaprzecza  prawu  powoda  (np.
dłużnik twierdzi, że zajęte przedmioty są jego własnością, a nie osoby trzeciej), to pozwać
należy także dłużnika. 

Do pozwu należy dołączyć dowody wskazujące, że zajęte przedmioty stanowią Pani
własność  (np.  umowę  sprzedaży,  fakturę  VAT,  imienny  rachunek),  ewentualnie  złożyć
wniosek o przesłuchanie świadków na te okoliczności, gdy nie dysponuje Pani odpowiednimi
dokumentami.

W pozwie można zawrzeć także wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania
postępowania poprzez zawieszenie egzekucji w części dotyczącej zajętych przedmiotów, tak
aby  nie  dopuścić  do  sprzedaży  przez  komornika  tych  ruchomości.  Aby  sąd  uwzględnił
wniosek, uprawdopodobnić należy roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 

Pozew podlega opłacie stosunkowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub
przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Oczywiście
może Pani złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, składając oświadczenie o
stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. 

Podstawa prawna: art. 841 k.p.c., art. 843 k.p.c., art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. i art. 7311

k.p.c. oraz art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
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