Pełnomocnictwo procesowe
Stempel kancelarii

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE
Uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie do ...................................................
pełnomocnika w powyższej sprawie.
Pełnomocnictwo procesowe
w sprawie ………………………………………………………………………………………………
z powodu ………………………………………………………………………………………………
Prawnik niemiecki: Rechtsanwalt

Ja niżej podpisany/a udzielam pełnomocnictwa:
1. do prowadzenia procesu (między innymi art. 81 ZPO) łącznie z prawem do
wniesienia i cofnięcia pozwu;
2. do złożenia wniosków w sprawach rozwodowych i w sprawach będących następstwem
spraw rozwodowych, do zakończenia negocjacji w sprawach następstw rozwodów, jak również do składania wniosków o uzyskanie
informacji w sprawie uzyskania rent oraz innych świadczeń alimentacyjnych;
3. do reprezentowania i obrony w sprawach karnych i w sprawach w zakresie grzywny
(§§ 302, 374 StPO (niemiecki kodeks postępowania karnego)) włącznie z postępowaniami przygotowawczym, jak również (w przypadku
mojej nieobecności) do reprezentowania mnie na podstawie § 411 ust. 2 StPO i z
wyraźnym upoważnieniem z § 233 ust. 1, 234 StPO do odbierania wezwań zgodnie z § 145 a ust. 2 StPO, do składania innych
dopuszczalnych wniosków w postępowaniu karnym oraz do składania wniosków na podstawie ustawy dotyczącej odszkodowań za skutki
ścigania karnego, w szczególności w postępowaniu w sprawie należności pieniężnej;
4. do reprezentowania w pozostałych postępowaniach i przy wszelakiego rodzaju negocjacjach pozasądowych (w szczególności w sprawach
o wypadki do dochodzenia roszczeń przeciw sprawcy szkody, posiadaczowi pojazdu mechanicznego i jego ubezpieczycielowi);
5. do zawiązywania i znoszenia stosunków umownych oraz do składania i przyjmowania jednostronnych oświadczeń woli (np.
wypowiedzenia) w związku z wyżej w punkcie „w sprawie” wymienionym sprawami.
Pełnomocnictwo dotyczy wszystkich instancji oraz postępowań pomocniczych (pobocznych) lub tych będących skutkiem postępowania
głównego (np. aresztu i rozporządzania tymczasowego, postępowania o ustalanie kosztów procesowych, postępowania egzekucyjnego,
postępowania interwecyjnego, licytacji przymusowej, zarządu przymusowego, złożenia depozytu oraz postępowania dotyczące
niewypłacalności). Niniejsze pełnomocnitwo obejmuje w szczególności upoważnienie do doręczania i odbierania dokumentów, do
udzielania pełnomocnictwa substytucyjnego w całości lub w części (dalsze umocowanie), składania środków prawnych,
ich wycofywania lub do rezygnacji z nich, upoważnienie do zawierania ugód, do zrzekania się bądź uznawania roszczeń w pozasądowych
negocjacjach, uprawnienie do przyjmowania pieniędzy, rzeczy wartościowych i dokumentów, w szczególności także przedmiotu sporu, i
tych pochodzących od przeciwnika sporu, uprawnienie do przyjmowania kwot z kasy sądowej lub z innych miejsc, jak również prawo
wglądu do akt.
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