KORESPONDENCJA Z
SĄDU –
ODBIERAĆ CZY NIE ?
Prawnicy często spotykają się ze stanowiskiem
klienta który mówi :
„Pani Mecenas, Panie Mecenasie, ja nie mam
żadnych spraw w sądach ponieważ jak listonosz
przynosi listy z sądu albo zostawia awizo, to ja
NICZEGO nie odbieram. A jak nie odbieram, to
mnie nic z tego nie będzie dotyczyć”.
CZY TO
PRAWDA?
Niestety nic
bardziej mylnego!

Należy przypomnieć iż w prawie polskim istnieje
instytucja „domniemania doręczenia przez awizo”.
Na czym polega ta instytucja ?

NA PONIŻSZEJ SYMULACJI MOŻNA ZOBACZYĆ JAK INSTYTUCJA
TA DZIAŁA W PRAKTYCE.
1. W pierwszym dniu listonosz przynosi przesyłkę do domu adresata. Jeśli go nie
zastanie zostawia pierwsze awizo w skrzynce pocztowej – od tej chwili jest 14 dni na
odebranie przesyłki.
2. W siódmym dniu przynosi drugie awizo i pozostawia w skrzynce
– od tej chwili jest jeszcze 7 dni na odebranie przesyłki.
3. Po 14 dniach oczekiwania na odbiór w placówce pocztowej sąd, komornik czy inny
organ uznają iż doszło do doręczenia ( ! ), nawet jeśli przesyłka nie została odebrana.
Od tego właśnie dnia liczą się wszystkie terminy przewidziane przez prawo na reakcję
adresata.
Przykładowo - jeżeli w przesyłce był nakaz zapłaty z sądu to od tego właśnie dnia liczy
się termin ( dwóch tygodni ) na złożenie sprzeciwu od tego nakazu.
Jeżeli w tym terminie sprzeciw nie zostanie złożony to nakaz uprawomocni się i już ( w
zwykłym trybie) nie będzie można się od tego odwołać.
Wierzyciel z takim nakazem będzie mógł iść do komornika i wszcząć egzekucję.
Niestety nie będzie można tłumaczyć się tym, że „ja niczego nie odbierałem, więc mnie
to nie dotyczy”.
Oczywiście będzie można bronić się w postępowaniach szczególnych w przypadku gdy
adresat przeprowadził się a przesyłka była wysłana na jego „stary” adres, jednak jeżeli
została wysłana na adres aktualnego miejsca zamieszkania takie tłumaczenie nie będzie
miało żadnych skutków prawnych.
Nieodbieranie przesyłek sądowych powoduje, iż traci się jakąkolwiek możliwość
obrony !

A co zrobić gdy przesyłka została odebrana i zawiera dokumenty z którymi nie wiadomo
co zrobić, gdy zawiera nakaz zapłaty, wyrok zaoczny, wezwanie, zarządzenie Sądu ? Co
zrobić żeby nie narazić się na ujemne skutki prawne ?
Najlepiej zgłosić się do specjalisty, czyli prawnika.
Istnieje szereg instytucji udzielających porad bezpłatnie w tym Fundacja Młodzi Ludziom.
"Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach
dotacji celowej przekazanej Powiatowi Kluczborskiemu"

