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Somaţia europeană de plată
Lituania
Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente
În temeiul articolului 20 din lege, cererile privind somaţiile de plată europene se depun conform normelor de competenţă prevăzute în Codul de procedură
civilă al Republicii Lituania (Valstybės Žinios, 2002, nr. 36-1340) (la instanţa districtuală, atunci când valoarea creanţei nu depăşeşte 100 000 LTL şi la
instanţa regională, atunci când valoarea creanţei depăşeşte 100 000 LTL). După examinarea cererii, instanţa competentă este abilitată să emită somaţia de
plată europeană.
Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire
În temeiul articolului 23 din lege, instanţa care a emis somaţia de plată europeană reexaminează motivele somaţiei de plată europene menţionate la articolul
20 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul nr. 1896/2006. După admiterea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa înaintează
solicitantului copii ale cererii de reexaminare şi ale anexelor acesteia şi îl informează că trebuie să răspundă în scris în termen de 14 zile de la data
expedierii cererii. După depunerea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa o examinează prin procedură scrisă în cel mult 14 zile de la
expirarea termenului trimiterii răspunsului şi pronunţă o decizie pe baza unuia din motivele menţionate la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1896
/2006.
Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare
În cazul emiterii unei somaţii de plată europene, documentele procedurale sunt prezentate instanţei în mod direct sau trimise prin poştă.
Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate
În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera(b) din Regulamentul nr. 1896/2006, limba acceptată este lituaniana.
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