Jak odpowiedzieć na pozew?
Kiedy otrzymamy z sądu pozew najważniejszą rzeczą jest zastosowanie się do zobowiązania
zawartego w piśmie doręczającym pozew. Zazwyczaj jest tak, że w piśmie tym sąd zobowiązuje
nas do ustosunkowania się w terminie 14 dni do złożonego przeciwko nam pozwu lub nakłada
na nas również inne zobowiązania. W piśmie takim zawarte są również liczne pouczenia,
związane z naszymi obowiązkami i przebiegiem postępowania sądowego. Niestety zwyczajem
sądów jest przesyłanie do nas kopii przepisów, bez żadnego omówienia, co może utrudniać ich
przyswojenie, jednakże w naszym interesie jest uważne przeczytanie cytowanych przepisów i
podjęcie próby ich zrozumienia. Zastosowanie się do tych przepisów ma bowiem istotne
znaczenie z punktu widzenia naszych szans na wygraną w toczącym się postępowaniu. Należy
również pamiętać o tym, aby zastosować się do zobowiązania sądu w podanym przezeń
terminie. Jeśli więc, sąd oczekuje, iż wniesiemy odpowiedź na pozew w terminie 14 dni, to
powinniśmy to zrobić w tym terminie. Jeśli ten termin przekroczymy, to zgodnie z art. 2051 §2
Kodeksu postępowania cywilnego – taka odpowiedź zostanie przez sąd zwrócona, tj. odesłana
do adresata. Takie pismo po prostu nie będzie brane pod uwagę – niezależnie co w nim się
znajdowało i jak bardzo zwrot pisma może mieć negatywne konsekwencje dla pozwanego.
Nieważne, że ktoś był chory, zapomniał, bądź trzeba było naprawić cieknący dach. Na
odpowiedź było 14 dni, więc wystarczająca ilość czasu, żeby działać. Kto nienależycie dba o
swoje interesy, ten ponosi tego negatywne konsekwencje. Oczywiście zdarza się, że termin do
wniesienia odpowiedzi nie został dochowany z przyczyn niezależnych od strony. W takim
przypadku możliwe jest wniesienie do sądu wniosku o przywrócenie terminu – proszę poszukać
bardziej szczegółowych informacji na ten temat wśród innych porad prawnych publikowanych
na stronie: http://iarorgplpn.cluster026.hosting.ovh.net/?page_id=603
Trzeba pamiętać, że jako pozwani musimy wykazać aktywność w obronie, co oznacza, że to
my musimy przedstawić przed sądem argumenty, z których wynika, iż skierowane przeciwko
nam żądanie nie powinno zostać uwzględnione. Musimy sami walczyć o nasze interesy. Sąd
tego za nas nie zrobi. Sąd nam może pomóc, ale nas nie wyręczy. Dlatego też, należy
zastanowić się jakie twierdzenia i dowody mogą potwierdzić, że zgłoszone przez powoda
żądanie faktycznie mu nie przysługuje. Dla przykładu, w sprawie o zapłatę, gdy ktoś żąda od
nas zapłaty rachunku, czy faktury, którą już w przeszłości opłaciliśmy, to należy przedstawić
w sądzie dowód zapłaty. Może być nim pokwitowanie, wyciąg z rachunku bankowego, a nawet
zeznanie świadka, jeśli płatność dokonywana była w gotówce. Katalog środków dowodowych
jest właściwie niewyczerpany, więc jedynie od naszej inwencji zależy co wykorzystamy, żeby
dowieść naszych racji.

