……………………., dnia …………………….

Sąd Rejonowy w ……………………..
I Wydział Cywilny
………………………………………..
Powód: ……………………………
zam. ..…………………….
……..…………………….
PESEL:
Pozwany: …………………………….
zam. ..…………………….
……..…………………….

Wartość przedmiotu sporu: 35 000 zł

POZEW
o zwolnienie od egzekucji
wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Działając w imieniu własnym niniejszym wnoszę o:
1. zwolnienie od egzekucji samochodu osobowego marki …………… nr rej. …………
zajętego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym …………………….
dnia .................... roku w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z wniosku strony
pozwanej ……………………. przeciwko ………… sygn. Km ....................,
2. zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm
przepisanych.
a ponadto o:
3. przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda,
4. zawieszenie - w trybie zabezpieczenia - postępowania egzekucyjnego prowadzonego
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym …………………….. sygn. akt
Km ...................., w części dotyczącej skierowania egzekucji do samochodu marki
………………………. nr rej. ………………. - do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania w niniejszej sprawie.

Stosownie do treści art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że podjęto próbę mediacji, na
dowód czego przedkładam protokół z przebiegu mediacji. Postępowanie mediacyjne nie
zakończyło się zawarciem porozumienia.

Uzasadnienie
Na wniosek strony pozwanej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
……………………… dnia .................... roku dokonał zajęcia samochodu stanowiącego
własność powoda, a znajdującego się w dniu zajęcia na parkingu przy ul. ………………… w
………………………………..
dowód: akta komornicze Km ……………….. z kopią protokołu zajęcia z dnia ....................
Zajęty przez komornika samochód powód nabył od ………………….. dnia
.................... roku, co dokumentuje faktura VAT nr .................... Od dnia nabycia samochodu,
tj. od dnia .................... roku samochód ten znajduje się w ewidencji środków trwałych
prowadzonej przez powoda firmy pod nazwą ………………….., podlega amortyzacji w tej
właśnie firmie i nie był przedmiotem żadnych rozporządzeń powoda.
dowody: faktura VAT nr ...................., kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, lista
środków trwałych w firmie prowadzonej przez powoda na dzień .................... r., wydruk z
centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez powoda, przesłuchanie
stron
Ze względu na przywołane powyżej okoliczności powód przed wstąpieniem na drogę
sądową w wykonywaniu swojego prawa podjął próby ugodowego rozwiązania sporu, w tym
między innymi w piśmie z dnia ................. roku wezwał stronę pozwaną do zwolnienia
zajętego samochodu spod egzekucji. Pomimo jednak wyznaczonego w wezwaniu przez
powoda terminu strona pozwana nie złożyła wniosku o ograniczenie postępowania
egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
……………………………... i nie wycofała wniosku o zajęcie opisanego powyżej
samochodu. W piśmie skierowanym do powoda strona pozwana zażądała dodatkowych
wyjaśnień i dowodów potwierdzających przysługujące powodowi prawo własności do
zajętego samochodu. Z uwagi jednak na upływ terminu do wniesienia powództwa o
zwolnienie spod egzekucji powód pomimo udzielenia odpowiedzi na pismo strony pozwanej,
zmuszony był złożyć niniejszy pozew.
W tych warunkach powództwo jest uzasadnione i konieczne.
Powód wnosi ponadto o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie
postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym ……………………… sygn. akt Km .................. w części dotyczącej skierowania
egzekucji do samochodu osobowego marki …………………. nr rej. …………. do czasu
prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Zgodnie bowiem z art. 7301 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona
lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w
udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy
brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonywanie zapadłego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu
postępowania w sprawie. W myśl natomiast art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. jeżeli przedmiotem
zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udzieli zabezpieczenia w taki sposób, w jaki
stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do
zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może zawiesić egzekucję.
Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego sprawy bezsprzecznie wynika
roszczenie powoda o zwolnienie zajętego w toku postępowania egzekucyjnego samochodu.
Powód posiada również interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia; zawieszenie
postępowania egzekucyjnego ułatwi bowiem dochodzenie roszczeń powoda, a brak
wnioskowanego zabezpieczenia i przeprowadzenie egzekucji oraz sprzedaż samochodu na
licytacji mogą udaremnić powodowi odzyskanie samochodu i pozbawić go możliwości
zaspokojenia swoich roszczeń.
Ponadto wnioskowany sposób zabezpieczenia, to jest zawieszenie prowadzonego
postępowania egzekucyjnego znajduje uzasadnienie w przepisach dotyczących
zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, według których sąd może stosować sposób
zabezpieczenia, jaki uzna za stosowny w okolicznościach danej sprawy. Niewątpliwie
wskazany sposób zabezpieczenia należy uznać za odpowiedni dla osiągnięcia celu przyszłego
postępowania o zwolnienie od egzekucji, a ponadto nie jest uciążliwy i nie zmierza do
zaspokojenia roszczenia.
Właściwość miejscowa tutejszego Sądu ustalona została w oparciu o przepisy art. 843
§ 1 k.p.c. jako sądu, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.
Mając powyższe na względzie wnoszę jak na wstępie.

………………………….

Załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty sądowej,
2. faktura VAT nr .................... z dnia .................... r.,
3. kopia dowodu rejestracyjnego,
4. lista środków trwałych w firmie prowadzonej przez powoda na dzień .................... r.,
5. wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
6. kopia protokołu zajęcia,
7. protokół z przebiegu mediacji,
8. odpis pozwu wraz z załącznikami

