Škótsko

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen Schotland
Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.
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Welke vergoedingen zijn van toepassing?
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Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaalt?
Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?
Wat moet ik na de betaling doen?
Inleiding
In Schotland worden de gerechtskosten voor de Europese geringe vorderingen geregeld door:
De „sheriff Court” verzoekt om 2018, het Schotse overheidsinstrument nr. 2018/481, als gewijzigd bij:
Reglement nr. 2018/194 inzake de Hongarije-rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Schots Statutair
Instrument nummer.
Bijlage 2, deel II, nummers 16 en 38 is van toepassing op de Europese geringe vorderingen vanaf 1 april 2019.
Bijlage 3, deel II, nummers 16 en 38 is van toepassing op de Europese geringe vorderingen vanaf 1 april 2020.
Elektronische betaling van vergoedingen is niet mogelijk.
Welke vergoedingen zijn van toepassing?
Voor het indienen van een Europese kleine claim in formulier A van Verordening (EU) nr. 861/2007 eist de rechtbank betaling van
één vergoeding die alle gerechtelijke procedures bestrijkt.
De kosten van de betekening of kennisgeving van de papieren per post zijn inbegrepen, maar er kan een extra vergoeding worden
gevraagd indien de dienst van sherry aan de verdediger vereist is.
Er is geen vergoeding voor het indienen van een antwoord op de vordering in formulier C.
De vertegenwoordiging door een advocaat is meestal niet vereist en de vergoeding omvat geen advocatenkosten.
Hoeveel moet ik betalen?
De huidige vergoeding voor het instellen van een Europese geringe vordering bij de rechter voor:
betaling van een bedrag van 300 GBP of 250 EUR of minder vragen om betaling van een vergoeding van 19 GBP
in alle andere Europese geringe vorderingen een vergoeding van 104 GBP.
De extra vergoeding voor de betekening of kennisgeving van documenten over de verdediger van de ambtenaar is een
administratieve vergoeding van 13 UKL plus de kosten van de dienst van de sheriff Officer.
In de zin van artikel 8 van de „Sheriff Court: Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481”, zoals gewijzigd, kan
een partij recht hebben op een vrijstelling van de leges, bijvoorbeeld wanneer zij recht hebben op bepaalde voordelen voor de
staat, of recht hebben op civiele rechtsbijstand.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaalt?
De rechtbank aanvaardt de aanvraag niet en hoeft niets te doen zonder dat er een vergoeding hoeft te worden betaald, in de zin
van paragraaf 3 van de „Sheriff Court Retention Order 2018”, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd.
Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?
De gerechtskosten kunnen worden betaald door:
Cheques — betaalbaar aan „The Scottish Courts and Tribunals Service”
Debetkaart & Kredietkaart — controleer of de soorten kaarten aanvaardbaar zijn bij de bevoegde rechtbank en of de betaling
via de telefoon kan worden verricht.
„The Scottish Courts and Tribunals Service” („The Scottish Courts and Tribunals Service”)
Geld — indien de betaling per post niet wenselijk is om contante betalingen te verrichten
Wat moet ik na de betaling doen?
De rechtbank aanvaardt de indiening van de aanvraagdocumenten in formulier A van Verordening (EU) nr. 861/2007 van de EU
met de betaling. De documenten en de betaling moeten tegelijkertijd worden ingediend of overgemaakt aan de rechtbank. De
rechtbank zal formulier B, formulier 1, dan wel „Form” of „Form A” over de verdedigster als volgende stap in het proces indienen of
verzenden. Er is geen bewijs van betaling vereist.
Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.
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