………………., dnia ..................... r.

Sąd Rejonowy w ……………………..
I Wydział Cywilny
………………………………………..
za pośrednictwem
Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym ………………………

Wierzyciel: ……………………………
zam. ..…………………….
……..…………………….
Dłużnik: …………………………….
zam. ..…………………….
……..…………………….
Sygn. akt Km ……………..
SKARGA
dłużnika na czynność komornika
Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 767 § 1 k.p.c. zaskarżam czynność
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym ……………………………. Jana
Kowalskiego w postaci wszczęcia egzekucji i na podstawie art. 767 § 3 k.p.c. wnoszę o:
1. uchylenie zaskarżonej czynności komornika,
2. zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm
przepisanych,
a ponadto
na podstawie art. 7672 § 2 k.p.c. wnoszę o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
albowiem dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego narazi dłużnika na dodatkowe
koszty.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia ........................ r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
………………………………… Jan Kowalski zawiadomił dłużnika o wszczęciu przeciwko

niemu egzekucji z ruchomości, wierzytelności i rachunku bankowego. Jako podstawę
egzekucji Komornik wskazał orzeczenie Sądu Rejonowego ……………….. z dnia
..................... r., sygn. ………………., opatrzone klauzulą wykonalności w dniu .....................
r.
Oświadczam, że sprzeciwiam się prowadzeniu egzekucji z mojego majątku.
Wszczęcie egzekucji i dalsze jej prowadzenie jest bezzasadne, albowiem wierzycielowi nie
przysługuje w stosunku do mnie żadna wierzytelność. Nigdy przeciwko mnie nie został
wydany żaden tytuł egzekucyjny ani nie została nadana klauzula wykonalności na rzecz
wierzyciela. W wyżej wymienionym orzeczeniu stanowiącym podstawę egzekucji, jako
podmiot zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzycielki wskazano …………………... Zatem
egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest
dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji. Tym samym czynność komornika
w postaci wszczęcia egzekucji winna być uchylona, a postępowanie egzekucyjne w ogóle nie
powinno się toczyć.
Wnoszę jednocześnie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu
rozpoznania niniejszej skargi, albowiem dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego
narazi mnie na niepowetowaną szkodę.

………………………………………

Załączniki:
1. dwa odpisy skargi,
2. opłata sądowa od skargi w kwocie 100 zł.

