
Pytanie klienta: Pożyczyłem mojemu kuzynowi auto na kilka dni. Teraz okazało się, że 

kuzyn miał długi i pojazd zajął komornik. Co mogę zrobić? 

 

Przedstawione zdarzenia jest nierzadko spotykane. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. 

Osobie nie będącej dłużnikiem, a której przedmiot został zajęty w postępowaniu egzekucyjnym,  

przysługuje bowiem roszczenie o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, zwane 

powództwem interwencyjnym. Otóż, zgodnie z art. 841 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, osoba 

trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli 

skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. 

Formułując wskazane powództwo należy pamiętać, że pozew powinien spełniać ogólne 

wymogi dla pisma procesowego określone w art. 126 oraz 128 k.p.c. a także odpowiadać 

szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu opisanym w art. 187 k.p.c. oraz oczywiście 

żądanie zwolnienia określonego przedmiotu spod zajęcia.  

W uzasadnieniu pozwu należy wskazać naruszenie prawa osoby trzeciej poprzez skierowanie 

egzekucji do przedmiotu, który nie stanowi własności dłużnika, a właśnie osoby trzeciej. W piśmie 

należy także wykazać, iż prawa do zajętego przedmiotu przysługują osobie trzeciej. Można tego 

dokonać np. poprzez przedłożenie dowodu zakupu, czy przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, 

którzy potwierdzą, że dana rzecz należy do osoby trzeciej.  

Warto również złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie 

postępowania egzekucyjnego w stosunku do przedmiotu objętego pozwem. Uniemożliwi to jego 

sprzedaż podczas rozstrzygania sprawy przez Sąd. W uzasadnieniu należy podnieść, że brak 

zawieszenia postępowania uniemożliwi lub poważnie utrudni rozpoznanie powództwa albo 

wykonania wydanego orzeczenia.   

Powództwo skierować należy przeciwko wierzycielowi, a w przypadku gdy dłużnik zaprzecza 

prawu osoby trzeciej (kwestionuje, iż wskazany przedmiot należy do osoby trzeciej), także przeciwko 

dłużnikowi (art. 841 § 2 k.p.c.).  

Pozew złożyć trzeba w sądzie, w okręgu, którego prowadzona jest egzekucja.  Właściwość 

rzeczową sądu tj. wybór pomiędzy sądem rejonowym, a okręgowym, ustalić należy biorąc pod uwagę 

wartość przedmiotu sporu (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1971 r., sygn. akt: II 

CZ 165/71). Wyjaśnić trzeba, że w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu (wartość zajętego 

przedmiotu) przewyższa kwotę siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych to właściwym będzie sąd 

okręgowy. W sytuacji, kiedy wartość przedmiotu sporu nie przekracza wskazanej kwoty to 

właściwym do rozstrzygania w przedstawionej sprawie będzie sąd rejonowy.  



Poprawne ustalenie wartości przedmiotu sporu ma też istotne znaczenie dla prawidłowego 

uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Opłata ta wynosi bowiem 5% wartości przedmiotu sporu, którą 

należy uiścić przed złożeniem pozwu.  

Pamiętać trzeba, że wskazane powództwo wytoczyć można w terminie jednego miesiąca od 

dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (art. 841 § 3 k.p.c.). Jednakże przed wdaniem się w spór 

sądowy warto podjąć próbę polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji i wezwać wierzyciela do 

zwolnienia przedmiotu spod zajęcia. Natomiast nie można zapomnieć aby pozew złożyć w ww. 

terminie.  

W przypadku uwzględnienia przez sąd powództwa należy, zaraz po jego uprawomocnieniu 

się, wystąpić do komornika z wnioskiem o zwolnienie przedmiotu wskazanego w orzeczeniu spod 

egzekucji.  


