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Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Αγγλία και Ουαλία
Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

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
Ο αιτών μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών για να λάβει μέτρα ύψους έως
2,000 EUR (εξαιρουμένων όλων των τόκων, δαπανών και εκταμιεύσεων) κατά του εναγομένου σε διασυνοριακή υπόθεση. Μια
διασυνοριακή υπόθεση είναι όταν τουλάχιστον ένα από τα μέρη έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος
διαφορετικό από το κράτος μέλος του δικαστηρίου στο οποίο ασκείται η αγωγή. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για
χρηματικές όσο και για μη χρηματικές αξιώσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στην Αγγλία και την Ουαλία μπορούν να
εκδοθούν διαδικασίες ενώπιον του County Court αλλά όχι ενώπιον του High Court.
Ποια τέλη ισχύουν;
Τα δικαστικά τέλη για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι τα ίδια με τα τέλη για τις εγχώριες μικροδιαφορές.
Για την υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών απαιτείται η καταβολή δικαστικών τελών. Εάν επιθυμείτε να
πληρώσετε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, οι σχετικές λεπτομέρειες της κάρτας θα πρέπει να παρέχονται στο προσάρτημα της
«Ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, τύπου A».
Στις περιπτώσεις που απαιτείται ακρόαση για την επίλυση της διαφοράς, ισχύει επίσης το τέλος ακρόασης.
Θα πρέπει να απαιτηθεί περαιτέρω δικαστικό τέλος. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των διαθέσιμων διαδικασιών
διατίθενται στις σελίδες για την επιβολή της νομοθεσίας στην Αγγλία και την Ουαλία. http://www.justice.gov.uk/downloads/courts
/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf
Πόσο θα πληρώσω;
Τα δικαστικά τέλη στην Αγγλία και την Ουαλία περιέχονται στο φυλλάδιο

EX50.

Για λόγους διευκόλυνσης των παραπομπών, τα μικρά τέλη υποβολής αιτήσεων στον πίνακα που ακολουθεί είναι σωστά από την
17 Νοεμβρίου 2016. Τα δικαστικά τέλη υπόκεινται σε μεταβολή και, επομένως, πρέπει να τα ελέγχετε πάντοτε, ρωτώντας το
δικαστήριο, τον νόμιμο εκπρόσωπό σας και κάθε άλλο εμπλεκόμενο άτομο ή οργάνωση, κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει μια
συγκεκριμένη τιμή. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται σε λίρες στερλίνες (GBP), για τον υπολογισμό της αντίστοιχης σε ευρώ
μετατροπής την ημέρα που επιθυμείτε να υποβάλετε την αίτηση.
1.1 Σε κίνηση διαδικασίας (περιλαμβανομένων των διαδικασιών που έχουν εκδοθεί μετά την έκδοση της
Καταβλητέα τέλη (£)
άδειας, με την εξαίρεση των υποθέσεων CCBC που εισάγονται από τους χρήστες του κέντρου ή
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από την OnLine χρήστες χρημάτων) για την
είσπραξη χρηματικού ποσού όταν το ζητούμενο ποσό:

Α) Δεν υπερβαίνει τις £300

35 ΛΊΡΕΣ
ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ
Β) Υπερβαίνει τις £300 αλλά δεν υπερβαίνει τις £500

50 ΛΊΡΕΣ
ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

Γ) Υπερβαίνει τις £500 αλλά δεν υπερβαίνει τις £1,000

70 ΛΊΡΕΣ
ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

Δ) Υπερβαίνει τις £1,000 αλλά δεν υπερβαίνει τις £1,500

80 ΛΊΡΕΣ
ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

Ε) Υπερβαίνει τις £1,500 αλλά δεν υπερβαίνει τις £3,000

115 ΛΊΡΕΣ
ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

Για τη διεξαγωγή επ’ ακροατηρίου συζητήσεως καθίσταται απαιτητό ένα επιπλέον τέλος.
Τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση υπόθεσης στη γραμμή μικροδιαφορών, όπου το ζητούμενο
ποσό:
Θ) Δεν υπερβαίνει τις £300

25 ΛΊΡΕΣ ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

II) Υπερβαίνει τις £300 αλλά δεν υπερβαίνει τις £500

55 ΛΊΡΕΣ ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

II) Υπερβαίνει τις £500 αλλά δεν υπερβαίνει τις £1,000

80 ΛΊΡΕΣ ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

(III) Υπερβαίνει τις £1,000 αλλά δεν υπερβαίνει τις £1,500

115 ΛΊΡΕΣ ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

IV) Υπερβαίνει τις £1,500 αλλά δεν υπερβαίνει τις £3,000

170 ΛΊΡΕΣ ΣΤΕΡΛΊΝΕΣ

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε την εκτέλεση της αίτησης, καταβάλλεται συμπληρωματικό τέλος.
Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η καταβολή δικαστικού τέλους στο δικαστήριο και η καταβολή περαιτέρω δικαστικών τελών σε
διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας. Ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις «απαλλαγής από το τέλος» (ανάλογα με την
προσωπική σας κατάσταση), πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειαστεί να πληρώσετε δικαστικό τέλος ή να πληρώσετε
μόνον μέρος αυτού. Ωστόσο, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για χωριστή απαλλαγή από κάθε τέλος που καλείστε να πληρώσετε
καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Έτσι, για παράδειγμα, η υποβολή αίτησης απαλλαγής κατά την αρχική κίνηση της
διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή σας μόνον για το πρώτο αυτό τέλος. Ο λόγος είναι ότι η προσωπική σας
κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου και μπορεί να μην πληροίτε πλέον τις
προϋποθέσεις για απαλλαγή σε μεταγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Αντίθετα, μπορεί αργότερα να αποκτήσετε τις προϋποθέσεις
για απαλλαγή από τα τέλη.
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη εγκαίρως;
Εάν ο αιτών δεν συμπληρώσει δεόντως τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή εάν η πληρωμή αποτύχει για κάποιον λόγο, το
δικαστήριο που επιλαμβάνεται θα στείλει το έντυπο Β «Αίτηση από το δικαστήριο να συμπληρώσει ή/και να διορθώσει το έντυπο
της αγωγής» στον αιτούντα που ζητεί να του παρασχεθούν στοιχεία για έγκυρη πιστωτική κάρτα που θα επιτρέψει την καταβολή
των δικαστικών εξόδων. Η αίτηση δεν θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω σε περίπτωση που δεν εισπραχθεί η σωστή πληρωμή.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Η πληρωμή του δικαστικού τέλους πραγματοποιείται με την παροχή ορθών στοιχείων πληρωμής στο δικαστήριο. Αρχικά, αυτό θα
πρέπει να γίνει με την παροχή σχετικών στοιχείων στην «ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, προσάρτημα στο έντυπο A».
Η πληρωμή πραγματοποιείται συνήθως με χρεωστική/πιστωτική κάρτα. Στο δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμες όλες οι μέθοδοι πληρωμής στο έντυπο Α. Ο ενάγων πρέπει να επικοινωνήσει με το δικαστήριο και να
επαληθεύσει ποια μέθοδο πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Μπορεί επίσης να είναι δυνατή η πληρωμή μέσω τηλεφώνου μέσω τηλεφωνικής κάρτας. Πολλά δικαστήρια διαθέτουν
εγκαταστάσεις για τη διενέργεια πληρωμών με κάρτα, αλλά το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσει ότι η
πληρωμή μπορεί να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Η ηλεκτρονική πληρωμή μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά προσώπου με βρετανική διεύθυνση.

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;
Εάν η αίτηση έχει υποβληθεί σωστά, το δικαστήριο θα επιδώσει το έντυπο της αγωγής (μαζί με τυχόν συνοδευτικά έγγραφα) μαζί
με το έντυπο απάντησης στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (έντυπο C) στον εναγόμενο. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται
σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα, μαζί με απόδειξη της πράξης πληρωμής.
Η απόδειξη παραλαβής θα είναι κατά κανόνα 8 x 12 cm και η ονομασία του δικαστηρίου θα βρίσκεται στην κορυφή με την
ταχυδρομική του διεύθυνση, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται με την ημερομηνία και την ώρα πληρωμής στο κάτω μέρος.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.

διασυνοριακές αξιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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