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Sąd Rejonowy
w Nysie
Wydział I Cywilny
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Nysa, dnia 3 listopada 2011 r.
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Wartość przedmiotu sporu: 330.000 zł2
Opłata sądowa: 16.500 zł3
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Powód: Michał Warszawski, zam. ul. Kaczkowskiego 190/32, 44-034 Nysa
Pozwana1: Zofia Krakowska, zam. ul. Gęsia 12/9, 44-034 Nysa

Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
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Wnoszę niniejszym o:
1. uznanie za bezskuteczną, w stosunku do powoda Michała Warszawskiego,
umowy darowizny lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność,
położonego w Nysie przy ul. Gęsiej 12/9, objętego KW nr
OP1N/0009364984/7, zawartej przez pozwaną Zofię Krakowską i dłużnika
Rafała Krakowskiego, w dniu 12 marca 2009 r. z pokrzywdzeniem powoda,
któremu przysługuje wierzytelność w wysokości 160.000 zł wraz z odsetkami
ustalona wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 21 maja 2009 r., sygn.
akt. I C 33897/08,
2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda, kosztów procesu według norm
przepisanych.
Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt. I C
33897/08 zasądzono od Rafała Krakowskiego na rzecz Michała Warszawskiego kwotę
160.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 8 sierpnia 2008 r. oraz
kosztami procesu.
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Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego w Opolu powód złożył
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne
prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adama
Nowakowskiego okazało się bezskuteczne, sygn. akt. I KM 12/09.
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Bezskuteczność egzekucji wynika z tego, że Rafał Krakowski w chwili
wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie miał dochodu, ani żadnego majątku,
który mógłby podlegać zajęciu.
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dowody:
1. akta Sądu Okręgowego w Opolu, sygn. akt. I C 33897/08
2. akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Adama Nowakowskiego, sygn.
akt. I KM 12/09

W dniu 12 marca 2009 r. Rafał Krakowski zawarł z pozwaną Zofią Krakowska
umowę darowizny lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, położonego
w Nysie przy ul. Gęsiej 12/9, objętego KW nr OP1N/0009364984/7.
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dowód: odpis księgi wieczystej KW nr OP1N/0009364984/7

Pozwana Zofia Krakowska jest matką dłużnika Rafała Krakowskiego. W wyniku
dokonania darowizny dłużnik stał się niewypłacalny – mieszkanie stanowiło jego
jedyny majątek, który mógłby podlegać egzekucji.
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Stosownie do art. 528 KC, jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez
dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową
bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby
osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się
dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
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Mimo powyżej wskazanego przepisu dającego możliwość ubiegania się o
ustalenie bezskuteczności umowy nawet w sytuacji, w której osoba trzecia nie
wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że
dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, powód wskazuje, że
pozwana w chwili zawarcia umowy darowizny wiedziała, że dłużnik działał ze
świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Po pierwsze jako syn dłużnik pozostaje w
bliskich stosunkach z pozwaną, a po drugie wiedziała ona, że jej syn nie zwrócił
powodowi pożyczki, ponieważ była ona świadkiem w sprawie o zapłatę.
Dłużnik zbył swoja nieruchomość na rzecz pozwanej w czasie trwania postępowania
o zapłatę, w czasie kiedy spodziewał się, że Sąd wyda wyrok zasądzający od niego na
rzecz powoda kwotę 160.000 zł.
W tym stanie rzeczy niniejszy pozew jest uzasadniony.
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załączniki:
1. odpis pisma
2. odpis wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt. I C 33897/08
3. zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji
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Uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
następuje w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności
uzyskała korzyść majątkową (art. 531 § 1 KC)
2
Wartość przedmiotu umowy, która ma być uznana za bezskuteczną, w tym przypadku wartość
mieszkania darowanego pozwanej przez dłużnika
3
5% wartości przedmiotu sporu - art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.)
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