
Kazus z postępowania cywilnego Aplikanci Radcowscy rok I, zajęcia

czynności związane z uchybieniem terminu do dokonania czynności w toku

postępowania rozpoznawczego oraz wywołanego wniesieniem środka zaskarżenia.

Czynności w postępowaniu dowodowym. Zawieszenie i umorzenie postępowania

cywilnego.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym referendarz sądowy

Sądu Rejonowego w Gliwicach uwzględnił w całości powództwo wytoczone przez Alfa Star

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przeciwko Janowi Kowalskiemu o zapłatę kwoty 10.000

zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania.

Nakaz zapłaty został doręczony poprzez podwójne awizo w dniach 8 i 16 lutego

2019  r.  na  adres  pozwanego  podany  w  pozwie  tj.  ul.  Zwycięstwa  17/6  w  Gliwicach.

Przesyłka została zwrócona przez pocztę do Sądu w dniu 24 lutego 2019 r.

Na wniosek wierzycielki referendarz po stwierdzeniu prawomocności nadał klauzulę

wykonalności i wydał tytuł wykonawczy.

Wierzycielka złożyła u komornika wniosek egzekucyjny i na skutek egzekucji w dniu

20.6.2019  r.  Komornik  Sądowy  przy  SR  w  Gliwicach  zajął  wierzytelność  z  rachunku

bankowego oraz wynagrodzenie za pracę Jana Kowalskiego, doręczając dłużnikowi razem

z  zajęciami  zawiadomienie  o  wszczęciu  egzekucji  wraz  z  informacją  o  tytule

wykonawczym stanowiącym podstawę egzekucji (doręczenie nastąpiło na adres ul. 3-go

Maja 20/3 w Gliwicach).

Jan Kowalski przyszedł do kancelarii radcy prawnego Jana Mądrego / Anny Mądrej

z prośbą o pomoc prawną i udzielił pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed sądami

wszystkich instancji oraz w toku postępowania egzekucyjnego. Jan Kowalski wskazał, że

nie otrzymał nakazu zapłaty bo od 2016 r. mieszka i jest zameldowany w Gliwicach przy

ul.  3-go  Maja  20/3  na  co  okazał  radcy prawnemu dowód w postaci  zaświadczenia  o

zameldowaniu.

Polecenia:

1. Jako pełnomocnik  Jana  Kowalskiego wskaż  możliwe dalsze  kroki  prawne,

biorąc  pod  uwagę  dobro  klienta.  Należy w  kilku  zdaniach  opisać  możliwe

działania pełnomocnika i podać ich podstawy prawne,

2. Opisz krótko jak wyglądałaby sytuacja, gdyby pozew został złożony i nakaz

wydany po dniu 7.11.2019 r.


