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Somaţia europeană de plată
Estonia
Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente
În Estonia, instanţele care se pot pronunţa în privinţa procedurilor europene de somaţie de plată sunt cele care au competenţe în materie.
Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire
Se poate introduce o cale de atac împotriva unei somații europene de plată în conformitate cu procedura prevăzută în secțiunea 489 1 din
Codul de procedură civilă. Calea de atac trebuie introdusă în fața instanței regionale care a emis somația de plată. Hotărârea pronunțată cu privire la calea
de atac poate fi atacată în fața instanței regionale care are competența în materie.
În situații excepționale, la cererea unei părți la procedură, în cazul în care au apărut noi probe, se poate introduce o cerere de reexaminare la Curtea
Supremă, împotriva unei hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare, în conformitate cu procedura prevăzută în capitolul 68 din Codul de procedură civilă.
Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare
Mijloacele de comunicare permise în cadrul procedurii europene de somaţie de plată şi acceptate de instanţele din Estonia sunt: depunerea directă la
instanţa competentă, transmiterea prin poştă, prin fax sau prin canalele de comunicare electronică, în conformitate cu cerinţele de format şi cu normele
prevăzute în Codul de procedură civilă. Norme mai detaliate referitoare la transmiterea către instanţe a documentelor electronice şi cu privire la cerinţele
privind formatul documentelor sunt prevăzute în regulamentul aprobat de ministrul justiţiei.
Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate
În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) din regulament, o somaţie europeană de plată poate fi executată în Estonia numai dacă este redactată în
limbile estonă sau engleză sau dacă este însoţită de o traducere în estonă sau engleză.
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