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Европейска заповед за плащане
Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища
В Естония районните съдилища са съответно компетентни да водят процедурите за европейски заповеди за плащане.
Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница
е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в
момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
В съответствие с процедурата, посочена в член 489 от Гражданския процесуален кодекс, европейска заповед за плащане може да се оспори чрез
подаване на възражение срещу съдебното решение. Възражението трябва да се подаде до районния съд, постановил заповедта за плащане.
Решението по жалбата може на свой ред да се оспори пред окръжния съд, който е съответно компетентен.
При изключителни обстоятелства по искане на участник в производството и ако са станали известни нови доказателства, пред Върховния съд
може да се подаде молба за преразглеждане на съдебно решение, влязло в сила, в съответствие с глава 68 от Гражданския процесуален кодекс.
Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване
Средствата за комуникация при процедурата за европейска заповед за плащане, които се приемат от съдилищата в Естония, са доставяне на
ръка, по пощата, по факс и чрез електронни средства за предаване на информация в съответствие с изискванията за формата и правилата,
посочени в Гражданския процесуален кодекс. В наредба, издадена от Министерството на правосъдието, се посочват по-подробни правила за
изпращане на електронни документи на съдилищата и за изискванията за формата на документите.
Член 29(1)(г) - Приети езици
В съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от регламента европейска заповед за плащане се приема за привеждане в изпълнение в Естония,
ако е съставена на естонски или английски, или ако е придружена от превод на естонски или английски.
Последна актуализация: 03/09/2020
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

