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Εισαγωγή
Ποια τέλη ισχύουν;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;
Εισαγωγή
«Το τέλος αίτησης χρεώνεται με το ακόλουθο ποσό στην αρχή κάθε ενός από τα ακόλουθα:
Κατηγορία A: [...] SEK 900 (1)/.../αστική διαδικασία δυνάμει του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007, της 11 Ιουλίου 2007, για τη
θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών» (παράρτημα του κανονισμού (1987: 452) σχετικά με τα τέλη ενώπιον των
τακτικών δικαστηρίων).
Το τέλος αίτησης καταβάλλεται στο δικαστήριο που έχει επιληφθεί της αίτησης. Επί του παρόντος δεν υπάρχει δυνατότητα
ηλεκτρονικής καταβολής του τέλους μέσω ιστοσελίδας.
(1) Το ποσό αυτό εφαρμόζεται από την 1 Ιουλίου 2014.
Ποια τέλη ισχύουν;
Σε περίπτωση διαδικασίας μικροδιαφορών, καταβάλλεται ένα μόνο τέλος αίτησης κατά τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης στο
δικαστήριο. Δεν εισπράττονται πρόσθετα διαδικαστικά ή διαδικαστικά έξοδα.
Πόσο θα πληρώσω;
Το συνολικό ποσό της διαδικασίας είναι το τέλος καταθέσεως το οποίο, μετά τις 1 Ιουλίου 2014, ανέρχεται σε 900 SEK.
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Εάν δεν πληρώσετε το τέλος αίτησης, αφού πρώτα προταθεί η συμπλήρωση της αίτησης με πληρωμή, η υπόθεση θα απορριφθεί
και το δικαστήριο δεν θα εξετάσει την αίτησή σας. Είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης για την ίδια αιτία μετά την απόρριψη.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Το τέλος για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται είτε μέσω πληρωμής σε μετρητά είτε με κάρτα κατά την παραλαβή του
Δικαστηρίου ή μέσω του Πρωτοδικείου (Plus) του Πρωτοδικείου. Αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων και τα
στοιχεία του αριθμού του λογαριασμού.
Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;
Μετά την πληρωμή, δεν υποχρεούστε να λάβετε οποιοδήποτε μέτρο και, κατά γενικό κανόνα, δεν προσκομίσετε αποδεικτικά
στοιχεία πληρωμής. Το δικαστήριο συμφωνεί με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο
Δικαστήριο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση της αίτησής σας με την πληρωμή σας, παρακαλείσθε να αναφέρετε το
ονοματεπώνυμό σας και την πλήρη επωνυμία του αντισυμβαλλομένου κατά την πληρωμή. Πάντοτε αποθηκεύστε το μήνυμα
επιβεβαίωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν είναι απαραίτητο, για τον εντοπισμό της πληρωμής.
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