Skócia

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek Skócia
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.
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Bevezetés
Skóciában a kis értékű követelések európai bírósági illetékét a következők szabályozzák:
A Sheriff Courtra vonatkozó illetékekről szóló 2018. évi rendelet, az által módosított 2018/481 számú törvényerejű rendelet;
Sheriff Court certificates Ordinance Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.
Az 2. melléklet II. részének 16. és 38. száma vonatkozik a 2019. április 1-jétől érvényes európai kis értékű követelésekre.
Az 3. melléklet II. részének 16. és 38. száma vonatkozik a 2020. április 1-jétől érvényes európai kis értékű követelésekre.
Elektronikus díjfizetésre nincs lehetőség.
Milyen illetéket kell fizetnem?
A 861/2007 EU rendelet „A” formanyomtatványán a kis értékű európai követelések bírósági eljárásban történő benyújtása egy
olyan díj megfizetését követeli meg, amely fedezi az összes bírósági eljárást.
Az iratok postai úton történő kézbesítésének költségét tartalmazza, de lehet további díj, ha a rendőrbírósági hivatalnok
szolgáltatásait kérik az alperes részére.
A C. formanyomtatványon nem kell díjat fizetni a követelésért.
A ügyvéd általi képviselet általában nem kötelező, és a díj nem tartalmazza a jogtanácsosok díját.
Mennyit kell fizetni?
A kis értékű európai követelés benyújtásának jelenlegi díja a bíróságon:
a 300 GBP vagy 250 EUR összegű vagy annál kisebb pénzösszeg 19 GBP (font sterling) összegű díj megfizetését írja elő.
minden más kis értékű követelés esetén 104 angol font sterling díj.
A rendőrbírósági tisztviselő által az alperes iratiratainak kézbesítése után fizetendő pótdíj egy 13 GBP összegű igazgatási díj,
plusz a rendőrbírósági tisztviselő szolgálatának költsége.
A Sheriff Courtra vonatkozó 2018. évi, a Sheriff Courtra vonatkozó. évi rendelet módosított változata 8. cikk értelmében az egyik
fél jogosult lehet a díjmentességre, például akkor, ha bizonyos állami juttatásokra jogosult, vagy polgári költségmentességre
jogosult.

Mi történik, ha nem fizetnék meg időben a bírósági illetékeket?
A bíróság nem fogadja el a kérelmet, és a Sheriff Courtra vonatkozó 3. évi, a Sheriff Courtra vonatkozó 2018. évi rendelet
módosított változatának bekezdése értelmében nem köteles semmit tenni a díj megfizetése nélkül.
Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?
A bírósági illetékek a következők révén fizethetők:
Csekkek – „A Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat” („The Scottish Courts and Tribunals Service”) részére
Kártyakártya & Hitelkártya – ellenőrizze, hogy a megfelelő bíróságon milyen típusú kártyák fogadhatók el, és ha a fizetés
telefonon is teljesíthető.
Postai megrendelés – a „Scottish Courts and Tribunals Service” (Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat) részére
Készpénz – postai úton történő fizetés esetén nem tanácsos készpénzfizetést teljesíteni
Mit kell tennem a kifizetés után?
A bíróság elfogadja az 861/2007 rendelet „A” formanyomtatványán szereplő pályázati dokumentumok benyújtását a kifizetéssel
együtt. Az iratokat és a kifizetéseket egyidejűleg kell benyújtani vagy eljuttatni a bírósághoz. A bíróság ezt követően – a folyamat
következő lépéseként – átadja vagy megküldi a „B” formanyomtatványt vagy a 1. űrlapot vagy az „A” formanyomtatványt. Nincs
szükség semmiféle fizetési bizonyítékra.
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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