Írország

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ιρλανδία
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Εισαγωγή
Ποια τέλη ισχύουν;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη εγκαίρως;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;
Εισαγωγή
Το μέρος 9 της S.I. αριθ. 22 του 2014 αναφέρεται στην καταβολή δικαστικών τελών για τα έγγραφα που αφορούν ειδικά τη
διαδικασία μικροδιαφορών. Το μέρος 2 της S.I. αριθ. 22 του 2014 αναφέρεται στην καταβολή δικαστικών τελών σε αστικές
διαδικασίες District Court και είναι κοινές και στους δύο τομείς.
Επίσης, η υπηρεσία « Courts Services Online» εισήγαγε πρόσφατα διαδικτυακές υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να
δημιουργείτε, να εξετάζετε, να πληρώνουν και να προκαταβάλλουν τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικροδιαφορών,
κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Το σύστημα είναι ανοικτό σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις νομικές εταιρείες.
Ποια τέλη ισχύουν;
Η πληρωμή των τελών απαιτείται κατά την υποβολή των ακόλουθων εγγράφων για τις αιτήσεις μικροδιαφορών με τον γραμματέα
μικροδιαφορών:
1. Κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης.
2. Κατά την υποβολή ειδοποίησης για την επίλυση διαφοράς.
3. * * * Για την υποβολή της πρότασης σχετικά με τη μη έκδοση απόφασης.
4. Κατά την υποβολή προσφυγής ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court).
5. * * * Σχετικά με το θέμα της συνόδου κορυφής με τη μορφή κλήτευσης για λήψη μέτρων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων ή
την επιβολή μέτρων TECUM (Witness Summons)
* * * Τα έγγραφα αυτά δεν αναφέρονται στο μέρος 9 της S.I. αριθ. 22 του 2014, αλλά αναφέρονται στο μέρος 2 της S.I. αριθ. 22 του
2014.
Πόσο θα πληρώσω;
Έγγραφο προς
σφραγίδα

Στοιχείο

Τέλος

(1)

(2)

Σχετικά με την υποβολή αίτησης στο μητρώο μικροδιαφορών

25,00 Η κάρτα αίτησης ή το
EUR δικαστικό τέλος

Σχετικά με την υποβολή εντολής επίλυσης διαφοράς με τον γραμματέα μικροδιαφορών

25,00 Η καταλογιστική κάρτα
EUR ή το δικαστικό τέλος

(3)

Κατά την υποβολή πρότασης για την κατάθεση της αίτησης για τη θέσπιση νέας απόφασης

15,00 Η καταλογιστική κάρτα
EUR ή το δικαστικό τέλος

Σχετικά με την υποβολή προσφυγής ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court)

25,00 Η καταλογιστική κάρτα
EUR ή το δικαστικό τέλος

Σχετικά με την έκδοση βουλεύματος ως προς τη φύση της κλήτευσης για τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τη λήψη αποφάσεων ή την επιβολή μέτρων TECUM (Witness Summons)

15,00 Η αρχική σύνοδος
EUR κορυφής

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη εγκαίρως;
Εάν δεν καταβληθεί η δικαστική συνδρομή στην αίτηση, το έγγραφο επιστρέφεται στον ενάγοντα και ζητείται η πληρωμή.
Εάν η δικαστική αρχή δεν πληρωθεί με το δικαστήριο με το έγγραφο αντίκρουσης, το έγγραφο εκτιμάται ότι θα διαπιστώσει αν ο
εναγόμενος έχει έγκυρα αντιταγή. Εάν ΝΑΙ, το έγγραφο επιστρέφεται στην αναιρεσίβλητη και ζητείται πληρωμή. Εάν ΟΧΙ το
έγγραφο επιστρέφεται στην αναιρεσίβλητη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αυτή δεν είναι έγκυρη Ανταγωγή. Να έχει στη
διάθεσή του νέα ανακοίνωση για την επίλυση των διαφορών, ώστε να είναι σε θέση να συμπληρώσει και να επιστρέψει στο
μητρώο μικροδιαφορών.
Σε περίπτωση που η δικαστική αρχή δεν πληρωθεί με την απόφαση του Πρωτοδικείου να αποφασίσει εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται στο πλαίσιο της προθεσμίας, γνωστοποιείται το γεγονός στον πρόεδρο του δικαστηρίου κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Διάταγμα μπορεί να απευθύνει στον Sheriff να επιβάλει την εκτέλεση με βάση την αρχική απόφαση που
χορηγήθηκε σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης. .
Εάν το Δικαστήριο δεν καταβάλει το δικαστικό τέλος επί της ανακοίνωσης του εφετείου στο κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court), ο
φάκελος δεν θα διαβιβαστεί στο κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court). Ένα διάταγμα μπορεί να εκδώσει απόφαση υπ’ όψιν του
Sheriff για την επιβολή του νόμου βάσει του αρχικού διατάγματος που έχει εκδοθεί από το δικαστήριο.
Εάν η αμοιβή του δικαστηρίου δεν καταβάλλεται από τη σύνοδο κορυφής με τη φύση της κλήτευσης για τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τη λήψη αποφάσεων ή την επιβολή περιορισμών TECUM (Witness Summons), οι Sumtions θα είναι άκυρες.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται σε κάθε District Court Stamp Office, με τις ακόλουθες μεθόδους:
Μετρητά ή επιταγή/ταχυδρομική επιταγή/τραπεζική εντολή/τραπεζικό σχέδιο που καταβάλλεται στον διευθυντή γραφείου
Οι αμοιβές μπορούν επίσης να καταβάλλονται με την αποστολή επιταγής/ταχυδρομικής επιταγής/τραπεζικού λογαριασμού στον
προϊστάμενο γραμματείας του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (Chief Clerk).
Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;
Κατά την πληρωμή σε Γραφείο σφραγίσεως του Επαρχιακού Δικαστηρίου κρατεί την απόδειξη παραλαβής που έλαβε από τον
Υπεύθυνο του Δικαστηρίου και καταθέτει το (τα) σφραγισμένο (α) έγγραφο (α) στον Γραμματέα μικροδιαφορών.
Όταν αποστέλλει την πληρωμή με επιταγή, ταχυδρομική παραγγελία, το τραπεζικό σχέδιο που καταβάλλεται στον διευθυντή
γραφείου, διατηρεί φωτογραφικό αντίγραφο της μεθόδου πληρωμής & του πρωτότυπου πιστοποιητικού απόσπασης. Αυτό θα είναι
απαραίτητο ως απόδειξη στην περίπτωση που το Δικαστήριο απαιτεί την απόδειξη πληρωμής.
Όταν η υπηρεσία μικροδιαφορών λαμβάνει πληρωμή για οποιοδήποτε έγγραφο, το γραφείο διαθέτει το έγγραφο σφραγισμένο και
φυλάσσει την απόδειξη για το τέλος που καταβάλλεται στον φάκελο.
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/09/2019

