E-sąd wydaje nakazy
zapłaty w Elektronicznym
Postępowaniu
Upominawczym.
Pozostałe sądy
wydają nakazy
w zwykłym (papierowym)
postępowaniu
upominawczym.

Dochodzone mogą być
jedynie roszczenia, które
stały się wymagalne
w okresie trzech lat przed
dniem wniesienia pozwu.

Pozwany dysponuje
prostym środkiem
prawnym (sprzeciwem)
służącym podważeniu
skuteczności wydanego
nakazu zapłaty.
Po wniesieniu sprzeciwu
nakaz zapłaty traci
moc i sprawa jest
rozpoznawana
w dalszym ciągu. E-sąd
przekazuje sprawę do
sądu, w okręgu którego
pozwany ma miejsce
zamieszkania.

Elektroniczne
Postępowanie
Upominawcze
Sprawy rozpoznaje jeden
dla całego kraju sąd
(tzw. e-sąd):
Sąd Rejonowy LublinZachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
tel.: 81 535 07 46,
e-mail:
pomoctechniczna@e-sad.gov.pl

Internetowy portal
dostępowy:

www.e-sad.gov.pl

Powód wnosi do sądu
pisma poprzez Internet.
Pozwany korzysta
z pośrednictwa zwykłej
poczty.

Zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty
– sprawa zakończy się, a w razie gdyby powód wystąpił ponownie z takim samym żądaniem należy powołać się przed sądem
na fakt uiszczenia zapłaty zgodnie z nakazem zapłaty.

W sytuacji
otrzymania
nakazu zapłaty,
po rozważeniu
sprawy, według
swojej oceny
i uznania, należy
zachować się
w jeden ze
wskazanych
sposobów:

Złożyć do e-sądu w ciągu 2 tygodni sprzeciw – wtedy nakaz zapłaty utraci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych.
Sprawa zostanie przekazana z e-sądu do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania i będzie rozpoznawana
w innym postępowaniu.

W razie niepodjęcia żadnej czynności – nakaz zapłaty uprawomocni się po 2 tygodniach od daty doręczenia. Sąd nada nakazowi z urzędu klauzulę wykonalności, a powód prawdopodobnie złoży do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik
poucza dłużnika o możliwości wniesienia środka zaskarżenia na
postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności oraz o treści regulacji dotyczących doręczeń i sprzeciwu.

W przypadku jeśli bez swojej winy nie złożono w ciągu 2 tygodni sprzeciwu, pomimo takiego zamiaru – należy złożyć do
e-sądu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu,
uprawdopodobniając okoliczności uzasadniające wniosek. Jednocześnie z wnioskiem koniecznie należy złożyć sprzeciw.

Pozew zawiera dane osobowe powoda i pozwanego: adresy oraz numery PESEL lub
inne stosowne numery identyfikacyjny (np. numer NIP). Sąd może skazać na grzywnę
powoda, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności podał
nieprawidłowe dane osobowe.

Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy wydaje zaświadczenie, w którym stwierdza, że nakaz zapłaty został „uznany za doręczony” na oznaczony
adres w razie niemożności rzeczywistego (tradycyjnego) doręczenia.
Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie, jeżeli dłużnik przedstawi takie zaświadczenie i wynika z niego, że nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości
tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia majątku dłużnika.

www.e-sad.gov.pl

