
…....................................................................................                                             …..........................................................................

Imię i nazwisko                  miejscowość, data

…....................................................................................

adres zamieszkania

…....................................................................................

adres korespondencyjny

…....................................................................................

telefon

SĄD   REJONOWY

w…..................................................

…..................................................

…..................................................

(sygnatura sądowa)

…..............................................................

Wierzyciel

…..............................................................

reprezentowany przez

…..............................................................

Dłużnik 

WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU

Działając w imieniu własnym, stosownie do treści art. 165 k.p.c., wnoszę o:

– przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu/zarzutów* do ….................................................................................

– rozpoznanie przedmiotowej sprawy pod nieobecność stron

– zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego na czas rozpoznania niniejszego wniosku

UZASADNIENIE

W następstwie działań wierzyciela …............................................................................................................ w dniu

….....................................  Sąd Rejonowy w …............................................................................  wydał  tytuł egzekucyjny

w postaci …......…................................................................................................................................................................... .

Wskutek  wysłania  przedmiotowego  tytułu  na  nieaktualny  adres  zamieszkania  oraz  błędnej  adnotacji  listonosza

umieszczonej  na  korespondencji  tj.  „awizo  –  nie  zastano”,  zamiast  „adresat  nie  mieszka”,  Sąd  Rejonowy  w

…..........................................................................................  stosując tzw. fikcję doręczenia (art. 138 k.p.c.), nadał w dniu

…....................................................... ww. tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. 

W konsekwencji umożliwiono wierzycielowi złożenie skutecznego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

przeciwko mojej osobie.

Uzasadniając  moje  żądanie,  uprzejmie  informuję,  że  od  dnia  …......................  zamieszkuję  pod  adresem



……...........................................................................................................................................................................................

Dowód:

– zaświadczenie o zameldowaniu z dnia …..................................................

– umowa najmu z dnia …..............................................................................

Z adresu na który była kierowana korespondencja z sądu, tj. …................................................................................

wyprowadziłem się w dniu …......................................, na okoliczność czego przedkładam stosowny dokument.

Dowód:

– protokół zdawczo-odbiorczy lokalu z dnia ….........................................

Biorąc  pod  uwagę,  że  z  dokumentów  sądowych  niewątpliwie  wynika,  że  wniosek  o  wydanie  nakazu

zapłaty/wyroku zaocznego* został złożony w dniu …........................................, tj. w dacie w której nie zamieszkiwałem

pod byłym adresem od ….............................., należy uznać doręczenie tytułu za wadliwe.

Jednocześnie  informuję,  że  zarówno  o  wszczęciu  i  prowadzeniu  postępowania  egzekucyjnego,  jak

i o okolicznościach wydania tytułu wykonawczego, dowiedziałem się w dniu …................................................. na skutek

następujących sytuacji: .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Uprzejmie informuję, że moja osoba kwestionuje roszczenie wierzyciela, na podstawie którego wydano ww.

tytuł  wykonawczy,  a  wskutek  zaistniałego  stanu  rzeczy,  zostałem  całkowicie  pozbawiony  możliwości  obrony.

Wobec powyższego uważam  mój wniosek za konieczny i w pełni uzasadniony oraz proszę o jego pilne uwzględnienie. 

Ponadto wnoszę o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą …..............................

przez  Komornika  Sądowego  …...........................................................................................,  gdyż  działanie  organu

egzekucyjnego grozi powstaniem niepowetowanej szkody na moim majątku. (art. 821 k.p.c.).

Na koniec ponownie informuję, że o wydaniu tytułu wykonawczego dowiedziałem się w dniu …........................,

wobec czego mój wniosek został złożony sądzie w ustawowym terminie (art. 169 § 1 k.p.c.).

…......................................................................

Podpis wnioskodawcy
Załączniki:

– sprzeciw od nakazu zapłaty (postępowanie upominawcze) / wyroku zaocznego* (2 egzemplarze)

– zarzuty do nakazu zapłaty (postępowanie nakazowe)* (2 egzemplarze)

– zaświadczenie o zameldowaniu wydane w dniu …............... przez …..........................................................................................

– umowa najmu z dnia …..................................................................................................................................................................

(* - niepotrzebne skreślić)


