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Somaţia europeană de plată
Polonia
1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată
1.1 Domeniul de aplicare al procedurii
1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?
Instanța emite o somație de plată dacă reclamantul urmărește să recupereze o creanță pecuniară sau să obțină o prestație sub altă formă.
1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?
Somația de plată poate fi emisă indiferent de cuantumul creanței.
1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?
Această procedură este facultativă. Instanța emite o somație de plată pe baza unei cereri scrise a reclamantului, formulată în cererea sa de inițiere a
procedurii.
1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?
Dacă somația de plată nu poate fi notificată sau comunicată pârâtului în Polonia, nu se poate utiliza procedura de somație de plată.
1.2 Instanţa competentă
Procedura de somație de plată este de competența instanțelor districtuale (sąd rejonowy) și a instanțelor regionale (sąd okręgowy).
1.3 Condiţii de formă
1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)
Nu există un formular standardizat.
1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?
Reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie pentru procedura de somație de plată.
1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?
În cerere trebuie să se precizeze creanța și să se descrie circumstanțele de fapt care o justifică.
1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?
Circumstanțele de justificare a creanței trebuie să fie dovedite cu ajutorul documentelor următoare, care trebuie să însoțească cererea:
a) un document oficial;
b)
c)

factura acceptată de debitor;
cererea de plată adresată debitorului și o declarație scrisă din partea debitorului prin care acesta recunoaște datoria;

d) cererea de plată acceptată de debitor și respinsă de bancă din cauza soldului insuficient.
Instanța emite o somație de plată adresată debitorului și în temeiul unui bilet la ordin, al unui cec, al unui warrant sau al unei chitanțe completate în mod
corespunzător, ale căror autenticitate și conținut nu ridică nicio îndoială.
1.4 Respingerea cererii
Instanța respinge cererea dacă:
o procedură judiciară nu este admisibilă;
o cauză care vizează aceeași creanță între aceleași părți este în curs sau a făcut deja obiectul unei hotărâri definitive;
una dintre părți nu are capacitate juridică sau reclamantul nu are capacitatea de a se constitui parte în instanță și nu este reprezentat de un reprezentant
legal sau componența organelor entității organizaționale reclamante este deficientă și o împiedică pe aceasta să acționeze.
1.5 Căi de atac
A se vedea punctul 1.6.
1.6 Declaraţia de opoziţie
Declarația de opoziție se depune la instanța care a emis somația de plată. Pârâtul trebuie să precizeze în declarație dacă se opune somației integral sau
parțial și trebuie să indice toate mijloacele și excepțiile care trebuie invocate înaintea oricărei apărări pe fond, în caz contrar dreptul de a le invoca fiind
pierdut, precum și toate faptele și elementele de probă. Instanța nu ține cont de afirmațiile și dovezile prezentate cu întârziere, cu excepția cazului în care
partea în cauză demonstrează cu argumente suficient de credibile că nu este responsabilă pentru întârziere, că examinarea afirmațiilor ori declarațiilor
tardive nu va întârzia judecarea cauzei sau că se aplică alte circumstanțe excepționale.
1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie
În cazul depunerii unei declarații de opoziție care îndeplinește condițiile aplicabile, instanța stabilește data audierii și dispune ca declarația să îi fie notificată
sau comunicată reclamantului.
1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie
Odată emisă, somația de plată constituie o ordonanță asigurătorie care poate fi executată fără a fi nevoie să fie declarată executorie.
1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?
După expirarea termenului în care se poate introduce o cale de atac, somația de plată devine executorie fără să fie necesare alte formalități.
1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?
O somație de plată emisă în cadrul procedurii de somație de plată nu poate face obiectul unui recurs.
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