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Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών
Βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα τέλη, τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, τις ενέργειες μετά την εξόφληση κ.λπ. στο πλαίσιο της διαδικασίας
της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών σε κάθε κράτος μέλος.
Πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών; Εάν ναι, σημειώστε τα ισχύοντα δικαστικά τέλη. Για να βρείτε όλες τις πληροφορίες
σχετικά με τα τέλη, τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής, τις ενέργειες μετά την πληρωμή, κ.λπ. επιλέξτε μία από τις σημαίες που εμφανίζονται δεξιά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Βέλγιο
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τα άρθρα 1017 έως 1022 του βελγικού δικαστικού κώδικα, από το άρθρο 953 του ίδιου κώδικα αναφορικά με την καταβολή του
τέλους μαρτύρων, καθώς και από τον κώδικα τελών καταχώρισης, υποθήκης και γραμματειακών εργασιών, και ιδίως από τα άρθρα 142 επ. και 268 επ.,
αναφορικά με τα τέλη καταχώρισης.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Το άρθρο 1018 του βελγικού δικαστικού κώδικα ορίζει σε τι συνίστανται τα έξοδα:

1) τέλη διάφορα, γραμματειακών εργασιών και καταχώρισης. Τα τέλη γραμματειακών εργασιών συμπεριλαμβάνουν τα τέλη εγγραφής στο πινάκιο, τα τέλη
σύνταξης και τα τέλη αποστολής (βλ. άρθρα 268 επ. του κώδικα τελών καταχώρισης, υποθήκης και γραμματειακών εργασιών). Το τέλος εγγραφής στο
πινάκιο κυμαίνεται από 30 έως 100 ευρώ, ανάλογα με το δικαστήριο που επιλαμβάνεται. Το τέλος σύνταξης ανέρχεται σε 35 ευρώ.
Τα τέλη καταχώρισης καταβάλλονται για αποφάσεις το βασικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 12 500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των
δικαστικών εξόδων) και ορίζονται σε 3% του ποσού αυτού. Επομένως, δεν καταβάλλονται στο πλαίσιο μικροδιαφορών
2) κόστος αποδοχών και μισθών για τις δικαστικές πράξεις
3) κόστος αποστολής της απόφασης: κυμαίνεται από 0,85 έως 5,75 ευρώ ανά φύλλο
4) έξοδα κάθε ανακριτικής πράξης, ιδίως το τέλος μαρτύρων και πραγματογνωμόνων. Το βασιλικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 1972 ορίζει το τέλος σε 200
φράγκα ανά μάρτυρα, ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 5 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται αποζημίωση εξόδων μετακίνησης (0,0868 ευρώ ανά
χιλιόμετρο).
Στο πλαίσιο δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, ο πραγματογνώμονας ορίζει ελεύθερα τα έξοδα και την αμοιβή του, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται
ξεκάθαρα ο τρόπος υπολογισμού τους και ότι το ποσόν μπορεί, εάν χρειαστεί (για παράδειγμα αν έχουν αναληφθεί αδικαιολόγητες δαπάνες), να μειωθεί από
τον δικαστή κατά τον οριστικό καταλογισμό των δικαστικών εξόδων
5) έξοδα μετακίνησης και διαμονής των δικαστών, των δικαστικών επιμελητών και των διαδίκων, εφόσον η μετακίνησή τους διατάχθηκε από τον δικαστή, και
έξοδα πράξεων, εφόσον διενεργήθηκαν μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας
6) διαδικαστική αποζημίωση (άρθρο 1022 του βελγικού δικαστικού κώδικα) καταβάλλεται από τον ηττηθέντα διάδικο και πρόκειται για κατʼ αποκοπή κάλυψη
των εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Τα ποσά συνδέονται με τον δείκτη τιμών καταναλωτή και κάθε μεταβολή
αυτού η οποία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 10 μονάδες επιφέρει αντίστοιχα αύξηση ή μείωση των ποσών κατά 10%
Αξία αντικειμένου της διαφοράς

Βασικό
ποσό

Κατώτατο<
ποσό

Ανώτατο
ποσό

Έως 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Από 250,01 € έως 750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Από 750,01 € έως 2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

Αξία αντικειμένου της διαφοράς

Βασικό
ποσό

Κατώτατο
ποσό

Ανώτατο
ποσό

Έως 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Έως 620,00 €

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Έως 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

Εργατοδικείο (καθεστώς παρέκκλισης)

7) αμοιβή, αποζημίωση και έξοδα του διαμεσολαβητή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1734 του βελγικού δικαστικού κώδικα.
Πόσο θα πληρώσω;
Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, το καταβλητέο ποσό εξαρτάται πλήρως από την περίπτωση, δηλαδή από το αν δικαιωθήκατε ή όχι, αν
διορίστηκαν πραγματογνώμονες ή όχι, αν κλήθηκαν μάρτυρες, αν οι δικαστές χρειάστηκε να μεταβούν στο εξωτερικό, αν χρειάστηκε η παρέμβαση
διαμεσολαβητή κ.λπ.
Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Τα έξοδα της γραμματείας προκαταβάλλονται, ειδάλλως η υπόθεση δεν αναγράφεται στο πινάκιο.
Ο πραγματογνώμονας απαιτεί πάντα προκαταβολή, ειδάλλως δεν αναλαμβάνει καθήκοντα.

Αν ζητήσετε την εξέταση μάρτυρα, υποχρεούστε να προκαταβάλετε το ποσό στη γραμματεία του δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχετε
παραιτηθεί από το δικαίωμα εξέτασης μάρτυρα.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Η καταβολή διενεργείται μέσω εντύπου πληρωμής ή κατάθεσης, εμβάσματος, τοις μετρητοίς ή με επιταγή σε διαταγή της γραμματείας (η τελευταία αυτή
επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές).
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Όλες οι αποδείξεις πληρωμής πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά ώστε να μπορούν να προσκομιστούν αμέσως, κατόπιν απλού αιτήματος.
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Βουλγαρία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Οι διατάξεις για την καταβολή δικαστικών τελών και εξόδων σε αστικές διαδικασίες προβλέπονται, αντίστοιχα, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον
πίνακα κρατικών τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ГПК).
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας:
«Κεφάλαιο οκτώ. Τέλη και έξοδα, Τμήμα Ι — Αξία του αντικειμένου της διαφοράς
Αξία του αντικειμένου της διαφοράς
Άρθρο 68. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι η χρηματική αξία του αντικειμένου της διαφοράς.
Ποσό αξίας του αντικειμένου της διαφοράς
Άρθρο 69. (1) Το ποσό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς ανέρχεται:
1. για διαφορές που αφορούν χρηματικές αξιώσεις: στο ζητούμενο ποσό
Καθορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς:
Άρθρο 70. (1) Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται από τον αιτούντα. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να αμφισβητηθεί είτε
από τον καθ’ ου είτε από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, το αργότερο κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας
μεταξύ της αναφερόμενης αξίας και της πραγματικής αξίας, το δικαστήριο αποφασίζει ως προς την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.
(2) Η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία αυξάνεται η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπόκειται σε προδικαστική έφεση.
(3) Όταν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, το δικαστήριο προσδιορίζει κατά
προσέγγιση την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και μεταγενέστερα είτε επιβάλλεται συμπληρωματικό τέλος είτε επιστρέφεται το υπερβάλλον τέλος,
ανάλογα με την αξία που καθόρισε στην απόφασή του το δικαστήριο.
Τμήμα ΙΙ. Κρατικά τέλη και έξοδα
Υποχρέωση καταβολής τελών και εξόδων
Άρθρο 71. (1) Για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης εισπράττονται κρατικά τέλη επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, καθώς και δικαστικά έξοδα. Σε
περίπτωση που το αντικείμενο της διαφοράς δεν μπορεί να αποτιμηθεί, το ποσό των κρατικών τελών καθορίζεται από το δικαστήριο.
Κρατικά τέλη
Άρθρο 73. (3) Τα κρατικά τέλη εισπράττονται κατά την υποβολή της αίτησης προστασίας ή συνδρομής και κατά την έκδοση του εγγράφου για το οποίο
καταβάλλεται τέλος, σύμφωνα με πίνακα που έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο.
Συνημμένα στην αίτηση
Άρθρο 128. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής:
1. το πληρεξούσιο, αν η κατάθεση της αίτησης πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο
2. έγγραφη απόδειξη καταβολής των κρατικών τελών και εξόδων, εάν οφείλονται τέλη και έξοδα
3. αντίγραφα της αίτησης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων ανάλογα με τον αριθμό των καθ’ ων.
Επαλήθευση της αίτησης
Άρθρο 129. (1) Το δικαστήριο επαληθεύει τη συμμόρφωση της αίτησης.
(2) Εάν η αίτηση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 127 παράγραφος 1 και στο άρθρο 128, υποδεικνύεται στον αιτούντα να
συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός μίας εβδομάδας και του παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνει χρήση του ευεργετήματος της πενίας, αν ο
αιτών το χρειάζεται και το δικαιούται. Εάν η διεύθυνση του αιτούντος δεν δηλώνεται και δεν είναι γνωστή στο δικαστήριο, η γνωστοποίηση πραγματοποιείται
με την ανάρτηση ειδοποίησης σε προορισμένο για τον σκοπό αυτόν χώρο του δικαστηρίου, για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.
(3) Εάν ο αιτών δεν συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός της προθεσμίας, η αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα του επιστρέφονται και, εάν η διεύθυνσή του δεν
είναι γνωστή, η αίτηση παραμένει στη γραμματεία του δικαστηρίου και βρίσκεται στη διάθεση του αιτούντος. Κατά της επιστροφής της αίτησης μπορεί να
ασκηθεί προδικαστική έφεση, για την οποία δεν υποβάλλεται αντίγραφο επίδοσης.»
Πίνακας κρατικών τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
«Τμήμα I
Τέλη που εισπράττονται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών
Άρθρο 1. Στην περίπτωση αίτησης, ανταίτησης ή αίτησης τρίτου που διαθέτει ανεξάρτητα δικαιώματα, το τέλος που επιβάλλεται ανέρχεται σε 4 % της αξίας
του αντικειμένου της διαφοράς, ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 BGN.»
Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Τα κρατικά τέλη εισπράττονται κατά την κατάθεση της αίτησης. Είναι απαραίτητο ο αιτών να συνυποβάλει με την αίτηση έγγραφη απόδειξη καταβολής των
τυχόν οφειλόμενων κρατικών τελών και εξόδων.

Πόσο θα πληρώσω;
Το κρατικό τέλος στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για τέτοιου είδους αιτήσεις ανέρχεται στο 4 % της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, ποσό που δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από 50 BGN.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Εάν ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν συνυποβάλει έγγραφη απόδειξη καταβολής των οφειλόμενων κρατικών τελών, το δικαστήριο αποστέλλει
στον αιτούντα γνωστοποίηση καλώντας τον να καταβάλει τα κρατικά τέλη εντός μιας εβδομάδας. Εάν η διεύθυνση του αιτούντος δεν δηλώνεται και δεν είναι
γνωστή στο δικαστήριο, η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με την ανάρτηση ειδοποίησης σε προορισμένο για τον σκοπό αυτόν χώρο του δικαστηρίου, για
χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.
Εάν ο αιτών δεν συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός της προθεσμίας, η αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα του επιστρέφονται και, εάν η διεύθυνσή του δεν είναι
γνωστή, η αίτηση παραμένει στη γραμματεία του δικαστηρίου και βρίσκεται στη διάθεση του αιτούντος. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση απορρίπτεται.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου και το έγγραφο καταβολής διαβιβάζεται στον δικαστή / στον
δικαστικό σχηματισμό που εκδικάζει την υπόθεση μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου. Τα δικαστικά τέλη δεν μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά στο
ταμείο του δικαστηρίου. Κάθε δικαστήριο έχει συνάψει σύμβαση με τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες στο δικαστήριο. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί
δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του δικαστηρίου.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό του δικαστηρίου και το έγγραφο καταβολής διαβιβάζεται στον δικαστή / στον
δικαστικό σχηματισμό που εκδικάζει την υπόθεση μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Τσεχική ∆ηµοκρατία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Τα δικαστικά τέλη ρυθμίζονται από τον νόμο 549/1991 περί δικαστικών τελών. Στο παράρτημα του νόμου περιλαμβάνεται πίνακας τελών. Τα τέλη αποτελούν
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τέλη που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5 000 κορονών Τσεχίας
(CZK) μπορούν να καταβάλλονται και με χαρτόσημα.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Στη διαδικασία μικροδιαφορών καταβάλλονται δικαστικά τέλη σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που
ισχύουν για τις λοιπές αστικές διαδικασίες.
Πόσο θα πληρώσω;
Τα δικαστικά τέλη καθορίζονται είτε ως κατ’ αποκοπήν ποσό είτε ως ποσοστό, για τα τέλη που έχουν ως βάση υπολογισμού χρηματικό ποσό. Το ποσοστιαίο
τέλος προκύπτει ως το γινόμενο της βάσης υπολογισμού του τέλους επί τον ισχύοντα συντελεστή. Οι επιμέρους συντελεστές καθορίζονται στον πίνακα
τελών στο παράρτημα του νόμου 549/1991 περί δικαστικών τελών.
Ο βασικός κανόνας με βάση το κριτήριο πληρωμής ισχύει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Τα τέλη για την αίτηση κίνησης αστικής
δικαστικής διαδικασίας που αφορά την καταβολή ποσού έως 20 000 κορονών Τσεχίας (CZK) ανέρχονται στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 1 000 κορονών
Τσεχίας (CZK).
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Αν τα δικαστικά τέλη που είναι καταβλητέα κατά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου αίτησης, έφεσης, αίτησης αναίρεσης ή αίτησης ακύρωσης δεν
έχουν καταβληθεί, το δικαστήριο ζητά από τον υπόχρεο να τα καταβάλει εντός προθεσμίας που τάσσεται από το δικαστήριο και η οποία δεν μπορεί να είναι
συντομότερη των 15 ημερών. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο μπορεί να τάξει συντομότερη προθεσμία. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο υπόχρεος δεν
έχει καταβάλει τα τέλη, το δικαστήριο καταργεί τη δίκη. Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών δεν λαμβάνεται υπόψη.
Αν το εφετείο, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έφεση, διαπιστώσει ότι τα τέλη που ήταν καταβλητέα κατά την κατάθεση της έφεσης δεν έχουν καταβληθεί, ζητά
από τον υπόχρεο να τα καταβάλει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 15 ημερών. Κατ’ εξαίρεση το εφετείο μπορεί να τάξει
συντομότερη προθεσμία. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο υπόχρεος δεν έχει καταβάλει τα τέλη, το εφετείο καταργεί τη δίκη. Η εκπρόθεσμη
καταβολή των τελών δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στη διαδικασία ενώπιον του ακυρωτικού
δικαστηρίου.
Μόλις η απόφαση περί κατάργησης της δίκης λόγω μη καταβολής των τελών καταστεί τελεσίδικη, η υποχρέωση καταβολής τους παύει να υφίσταται.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών δημοσιεύονται στους
ιστοτόπους των επιμέρους δικαστηρίων, που βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη
https://www.justice.cz/. Τέλη που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5 000
κορονών Τσεχίας (CZK) μπορούν να καταβάλλονται και με χαρτόσημα.
Υποθέσεις που αφορούν τα δικαστικά τέλη εκδικάζονται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της κύριας δίκης σε πρώτο βαθμό.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Η υποχρέωση καταβολής δικαστικών τελών αποσβέννυται με τη μεταφορά των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή με την
παράδοση των χαρτοσήμων στο αρμόδιο δικαστήριο. Δεν υποχρεούστε να υποβάλετε κανένα άλλο έγγραφο στο δικαστήριο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο

παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Γερµανία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Τα δικαστικά έξοδα της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών ρυθμίζονται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG).
Τα δικαστικά έξοδα επιβάλλονται από το δικαστήριο με την έκδοση χρεωστικού σημειώματος δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα καθίστανται πληρωτέα με την
κατάθεση του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου, πλην όμως η συνέχιση της διαδικασίας δεν εξαρτάται από την καταβολή των εξόδων.
Για την καταβολή των εξόδων ευθύνεται, πέραν του ενάγοντος, και κάθε πρόσωπο το οποίο τυχόν διατάχθηκε από το δικαστήριο να καταβάλει τα έξοδα,
καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο τυχόν ανέλαβε την καταβολή τους στο πλαίσιο συμβιβασμού.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Το ακριβές ποσό των τελών καθορίζεται σε παράρτημα του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Kostenverzeichnis — KV-GKG). Στο σημείο 1210 του KV-GKG
προβλέπεται για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών η επιβολή τέλους με συντελεστή 3,0. Σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας, ο εν
λόγω συντελεστής μειώνεται στο 1,0 (σημείο 1211 του KV-GKG).
Για το ύψος του τέλους κρίσιμη είναι η αξία της διαφοράς, η οποία κατά κανόνα ταυτίζεται με το ύψος της προβαλλόμενης αξίωσης.
Πόσο θα πληρώσω;
Βάσει των παραπάνω, προκύπτουν τέλη ως εξής:
Αξία έως
EUR

Συντελεστής 3,0
EUR

Συντελεστής 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1.000,00

159,0

53,00

1.500,00

213,00

71,00

2.000,00

267,00

89,00

Πέραν των τελών, κατά περίπτωση πρέπει να καταβληθούν επίσης οι δαπάνες που τυχόν έχουν προκύψει, π.χ. για επιδόσεις, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες
και διερμηνείς.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Σε περίπτωση μη πληρωμής των δικαστικών εξόδων, τα δικαστικά ταμεία λαμβάνουν μέτρα για την αναγκαστική είσπραξή τους.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με έμβασμα στον λογαριασμό που αναγράφεται στο χρεωστικό σημείωμα. Συναφώς, πρέπει να αναφερθεί ο
αριθμός της υπόθεσης.
α) Με τραπεζικό έμβασμα
Πληρωμή με έμβασμα είναι δυνατή.
β) Με πιστωτική κάρτα
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν είναι δυνατή.
γ) Με άμεση χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας
Πληρωμή με άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού (είσπραξη από τραπεζικό λογαριασμό) δεν είναι δυνατή.
δ) Άλλος τρόπος πληρωμής (να προσδιοριστεί)
Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι πληρωμής.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Η συνέχιση της διαδικασίας δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση της πληρωμής.
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Εσθονία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Για την άσκηση σε δικαστήριο της Εσθονίας αγωγής με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών επιβάλλεται το ίδιο δημόσιο τέλος με αυτό που επιβάλλεται
για την άσκηση αντίστοιχης εθνικής αγωγής. Τα δημόσια τέλη και τα λοιπά διαδικαστικά έξοδα διέπονται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας και τον νόμο
περί δημοσίων τελών. Τα δημόσια τέλη και τα διαδικαστικά έξοδα που πρέπει να καταβληθούν στο δικαστήριο μπορούν να πληρωθούν μόνο με τραπεζικό
έμβασμα.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Κατά την υποβολή της αγωγής σας, θα χρειαστεί να καταβάλετε δημόσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Πόσο θα πληρώσω;
Για την άσκηση σε δικαστήριο της Εσθονίας αγωγής με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών επιβάλλεται το ίδιο δημόσιο τέλος με αυτό που επιβάλλεται
για την άσκηση αντίστοιχης εθνικής αγωγής. Το ύψος του δημόσιου τέλους εξαρτάται από το ύψος του χρηματικού ποσού του οποίου ζητείται η επιδίκαση.
Για παράδειγμα, για αξίωση ύψους 500 EUR θα χρειαστεί να πληρώσετε δημόσιο τέλος 100 EUR, για αξίωση ύψους 1.000 EUR θα χρειαστεί να πληρώσετε
δημόσιο τέλος 175 EUR, για αξίωση ύψους 1.500 EUR θα χρειαστεί να πληρώσετε δημόσιο τέλος 200 EUR και για αξίωση ύψους 2.000 EUR θα χρειαστεί να
πληρώσετε δημόσιο τέλος 225 EUR.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Το δημόσιο τέλος πρέπει να πληρωθεί προκαταβολικά κατά την υποβολή της αγωγής. Αν δεν έχετε πληρώσει το δημόσιο τέλος, το δικαστήριο θα σας δώσει
τη δυνατότητα να το πληρώσετε εντός προθεσμίας που θα ορίσει. Αν δεν πληρώσετε το δημόσιο τέλος εντός της εν λόγω προθεσμίας, το δικαστήριο θα
απορρίψει την αγωγή σας.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δημόσια τέλη μπορούν να πληρωθούν μόνο με τραπεζικό έμβασμα. Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές. Για όλες τις πληρωμές προς δικαστήρια,
δικαιούχος της πληρωμής είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Αν πληρώσετε το δημόσιο τέλος προκαταβολικά, πρέπει να αναφέρετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο πεδίο που παρέχεται για τη συμπλήρωση
επεξηγήσεων τη διαδικασία για την οποία πληρώνετε το τέλος. Αν πληρώσετε το τέλος μέσω δικτυακής πύλης, π.χ. μέσω της δικτυακής πύλης εγγραφής
εταιρειών ή της δημόσιας δικτυακής πύλης ηλεκτρονικών φακέλων (e-toimik), η πληρωμή λαμβάνει πάντοτε έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς που συνδέεται
με τη συγκεκριμένη αγωγή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς για την καταβολή των δημόσιων τελών και τους αριθμούς αναφοράς των δικαστηρίων διατίθενται
στον
δικτυακό τόπο των δικαστηρίων της Εσθονίας.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Πρέπει να υποβάλετε στο δικαστήριο τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την καταβολή του δημόσιου τέλους, ώστε το δικαστήριο να μπορέσει να επαληθεύσει
την είσπραξή του. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: το όνομα του προσώπου που κατέβαλε το δημόσιο τέλος, τα στοιχεία της τράπεζας και του λογαριασμού
στον οποίο καταβλήθηκε το δημόσιο τέλος, το καταβληθέν ποσό και η ημερομηνία της καταβολής. Το δικαστήριο μπορεί να επαληθεύσει ηλεκτρονικά την
είσπραξη της πληρωμής, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβάλετε την απόδειξη που πιστοποιεί την πληρωμή του δημόσιου τέλους. Ωστόσο, αν υπάρξει ανάγκη,
το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την εν λόγω απόδειξη.
Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ιρλανδία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Το τμήμα 9 της κανονιστικής πράξης (Statutory Instrument – S.I.) αριθ. 22 του 2014 αφορά την πληρωμή δικαστικών τελών επί εγγράφων ειδικά της
διαδικασίας μικροδιαφορών. Το τμήμα 2 της κανονιστικής πράξης αριθ. 22 του 2014 αφορά την πληρωμή δικαστικών τελών στο πλαίσιο ένδικων αστικών
διαφορών ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων (District Courts), τα οποία τέλη είναι κοινά σε αμφότερες τις διαδικασίες.
Εξάλλου, ο ιστότοπος « Courts Services Online» έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία διαδικτυακές υπηρεσίες που σας επιτρέπουν, αφού δημιουργήσετε
λογαριασμό, να καταρτίσετε, να εξετάσετε και να ασκήσετε αγωγές, καθώς και να πραγματοποιήσετε πληρωμές σε σχέση με αγωγές, συμπεριλαμβανομένων
των αγωγών που υπάγονται στη διαδικασία των μικροδιαφορών. Το εν λόγω σύστημα είναι ανοικτό σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις νομικές εταιρείες.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Απαιτείται η πληρωμή τελών κατά την κατάθεση στον γραμματέα μικροδιαφορών (Small Claims Registrar) των ακόλουθων εγγράφων σε σχέση με αγωγή
μικροδιαφορών:
Κατά την κατάθεση της αρχικής αγωγής.
Κατά την κατάθεση δήλωσης αντίκρουσης με ανταγωγή (Notice of Dispute with a Counterclaim).
*** Κατά την κατάθεση δήλωσης αίτησης ακύρωσης απόφασης (Notice of Motion to Set Aside Judgment).
*** Κατά την κατάθεση δήλωσης έφεσης ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Notice of Appeal to the Circuit Court).
*** Κατά την έκδοση κλήτευσης του τύπου «Subpoena Ad Testificandum» ή «Duces Tecum» (κλήτευσης μάρτυρα)
*** Τα εν λόγω έγγραφα δεν αναφέρονται στο τμήμα 9 της κανονιστικής πράξης αριθ. 22 του 2014, αλλά αναφέρονται στο τμήμα 2 της κανονιστικής πράξης
αριθ. 22 του 2014.
Πόσο θα πληρώσω;
Στοιχείο

Τέλος

Έγγραφο προς σφράγιση

1)

2)

3)

Κατά την κατάθεση αγωγής στον γραμματέα μικροδιαφορών

25,00 EUR

Κατά την κατάθεση δήλωσης αντίκρουσης με ανταγωγή στον γραμματέα μικροδιαφορών

25,00 EUR

Η δήλωση ή η κάρτα δικαστικού
τέλους

Κατά την κατάθεση δήλωσης αίτησης ακύρωσης απόφασης

15,00 EUR

Η δήλωση ή η κάρτα δικαστικού
τέλους

Κατά την κατάθεση δήλωσης έφεσης ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου

25,00 EUR

Η δήλωση ή η κάρτα δικαστικού
τέλους

Κατά την έκδοση κλήτευσης του τύπου «Subpoena Ad Testificandum» ή «Duces Tecum» (κλήτευσης
μάρτυρα)

15,00 EUR Η πρωτότυπη κλήτευση

Η αγωγή ή η κάρτα δικαστικού
τέλους

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της αγωγής, το έγγραφο επιστρέφεται στον ενάγοντα και ζητείται η πληρωμή του τέλους.
Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της δήλωσης αντίκρουσης με ανταγωγή, το έγγραφο αξιολογείται για να εκτιμηθεί αν η ανταγωγή του εναγομένου
είναι βάσιμη. Αν ΝΑΙ, το έγγραφο επιστρέφεται στον εναγόμενο και ζητείται η πληρωμή του τέλους. Αν ΟΧΙ, το έγγραφο επιστρέφεται στον εναγόμενο και του
εξηγείται γιατί η ανταγωγή του δεν είναι βάσιμη. Συναφώς, παρέχεται στον εναγόμενο νέα δήλωση αντίκρουσης προς συμπλήρωση και επιστροφή στον
γραμματέα μικροδιαφορών.
Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της δήλωσης αίτησης ακύρωσης απόφασης εντός της σχετικής προθεσμίας, ο προεδρεύων δικαστής θα ενημερωθεί
για το γεγονός αυτό κατά την ημερομηνία της αγωγής. Συναφώς, μπορεί να εκδοθεί διάταξη προς τον δικαστικό επιμελητή (Sheriff) να προχωρήσει σε
αναγκαστική εκτέλεση βάσει της αρχικής ερήμην απόφασης.
Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της δήλωσης έφεσης ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου, η δικογραφία δεν θα διαβιβαστεί στο κομητειακό
δικαστήριο. Συναφώς, μπορεί να εκδοθεί διάταξη προς τον δικαστικό επιμελητή να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση βάσει της πρωτόδικης δικαστικής
απόφασης.
Αν δεν πληρωθεί το δικαστικό τέλος επί της κλήτευσης του τύπου «Subpoena Ad Testificandum» ή «Duces Tecum» (κλήτευσης μάρτυρα), η κλήτευση είναι
άκυρη.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν σε οποιοδήποτε γραφείο καταβολής τελών (Stamping Office) τοπικού δικαστηρίου, με τους ακόλουθους τρόπους:
Με μετρητά ή επιταγή / ταχυδρομική επιταγή / τραπεζική επιταγή πληρωτέα στον προϊστάμενο της γραμματείας (Chief Clerk)
Τα τέλη μπορούν επίσης να πληρωθούν με την αποστολή στην οικεία γραμματεία του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου επιταγής / ταχυδρομικής επιταγής
/ τραπεζικής επιταγής πληρωτέας στον προϊστάμενο της γραμματείας.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Όταν πραγματοποιήσετε την πληρωμή σε γραφείο καταβολής τελών του τοπικού δικαστηρίου, κρατείστε την απόδειξη που θα λάβετε από τον δικαστικό
υπάλληλο και καταθέστε το/τα σφραγισμένο/-α έγγραφο/-α στον γραμματέα μικροδιαφορών.
Αν αποστείλετε την πληρωμή με επιταγή /ταχυδρομική επιταγή / τραπεζική επιταγή πληρωτέα στον προϊστάμενο της γραμματείας, κρατείστε φωτοτυπία του
μέσου πληρωμής και την πρωτότυπη απόδειξη της ταχυδρόμησης. Τα στοιχεία αυτά θα σας χρειαστούν αν το δικαστήριο ζητήσει απόδειξη της πληρωμής.
Όταν η γραμματεία μικροδιαφορών λαμβάνει πληρωμή για οποιοδήποτε έγγραφο, σφραγίζει το έγγραφο και αρχειοθετεί την απόδειξη πληρωμής του τέλους.
Τελευταία επικαιροποίηση: 11/11/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ελλάδα
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχει ως κύριο σκοπό την απλούστευση και την επίσπευση της εκδίκασης των διασυνοριακών μικροδιαφορών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας παράλληλα τα έξοδα των διαδικασιών αυτών μεταξύ των κρατών μελών.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Προκειμένου να κατατεθεί στο Δικαστήριο μια αγωγή που θα συζητηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία των μικροδιαφορών, είναι απαραίτητο να
καταβληθούν δικαστικά τέλη, τα οποία υπολογίζονται σε ένα (μικρό) ποσοστό επί του κεφαλαίου, την επιδίκαση του οποίου ζητεί ο ενάγων. Τα τέλη αυτά
καταβάλλονται μαζί με την κατάθεση της αγωγής.
Πόσο θα πληρώσω;
Το σχετικό ποσό προσδιορίζεται από το Δικαστήριο και είναι ανάλογο προς το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικείται από τον ενάγοντα. Εάν ο ενάγων
διεκδικεί ποσό 5.000 ευρώ επί παραδείγματι, τα δικαστικά του έξοδα θα είναι περίπου 65 ευρώ.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των δικαστικών τελών, το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε α) να τάξει προθεσμία προκειμένου να
προσκομισθεί από τον ενάγοντα η σχετική απόδειξη καταβολής των τελών, είτε β) να απορρίψει την αγωγή.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Συνήθως τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μετρητοίς σε δημόσιο ταμείο. Οι δικαστικοί γραμματείς μπορούν να εξηγήσουν τη διαδικασία πληρωμής στους
ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει (προς το παρόν) δυνατότητα καταβολής των δικαστικών τελών μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Η χορηγούμενη απόδειξη καταβολής των δικαστικών τελών από το δημόσιο ταμείο, επισυνάπτεται στον φάκελο της δικογραφίας μαζί με την αγωγή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/09/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ισπανία
Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Κροατία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Στη Δημοκρατία της Κροατίας τα δικαστικά τέλη καθορίζονται από τον νόμο 118/18 περί δικαστικών τελών (Zakon o sudskim pristojbama) και από το
διάταγμα περί τιμολογίου των δικαστικών τελών (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), το οποίο εξέδωσε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί δικαστικών τελών, τα τέλη που προβλέπονται στο τιμολόγιο καταβάλλονται σε μετρητά, με τρόπο άλλο πλην των

μετρητών, με τη μορφή παραβόλου που εκδίδεται από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή με ηλεκτρονικό τρόπο.
Για δικόγραφα που κατατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις μέσω του πληροφορικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τις
δραστηριότητες του δικαστηρίου, καταβάλλεται τέλος κατά την κατάθεση του δικογράφου, το οποίο ισούται με το ήμισυ του ποσού του τέλους που ορίζει το
τιμολόγιο των δικαστικών τελών.
Για αποφάσεις τις οποίες επιδίδει το δικαστήριο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις μέσω του πληροφορικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τις
δραστηριότητες του δικαστηρίου, καταβάλλεται τέλος το οποίο ισούται με το ήμισυ του ποσού του τέλους που ορίζει το τιμολόγιο των δικαστικών τελών, με
την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής επίδοσης της απόφασης.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Δικαστικά τέλη καταβάλλονται σε όλες τις αστικές και εμπορικές δικαστικές διαδικασίες, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου περί δικαστικών τελών,
απαλλάσσονται από την καταβολή τους:
η Δημοκρατία της Κροατίας και τα κυβερνητικά όργανα,
τα πρόσωπα και οι φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία κατά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την άσκηση της εν λόγω εξουσίας,
οι εργαζόμενοι που είναι διάδικοι σε ένδικες εργατικές διαφορές και άλλες διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που
απορρέουν από την εργασιακή σχέση,
οι μόνιμοι και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που είναι διάδικοι σε ένδικες διοικητικές διαφορές οι οποίες σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που
απορρέουν από την υπαλληλική σχέση,
οι ανάπηροι του πολέμου ανεξαρτησίας της Κροατίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή, και άτομα με αναπηρία, με βάση
έγκυρα έγγραφα που εκδίδονται από την Υπηρεσία Πραγματογνωμοσύνης, Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία,
σύζυγοι, τέκνα και γονείς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν, αγνοούνται ή αιχμαλωτίστηκαν στον κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας, με βάση τα κατάλληλα
έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
σύζυγοι, τέκνα και γονείς όσων σκοτώθηκαν, αγνοούνται ή αιχμαλωτίστηκαν στον κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που
αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
πρόσφυγες, εκτοπισθέντες και επαναπατριζόμενοι, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
αποδέκτες κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμοί που ασχολούνται με την προστασία των οικογενειών των νεκρών, αγνοουμένων και αιχμαλώτων κατά την
εκτέλεση των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων τους και οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία,
τέκνα ως διάδικοι σε διαδικασίες διατροφής ή σε διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις που στηρίζονται σε αυτό το δικαίωμα,
διάδικοι που κινούν διαδικασίες για την αναγνώριση της μητρότητας ή της πατρότητας και διαδικασίες για τα έξοδα που προκύπτουν από την εγκυμοσύνη και
τη γέννηση τέκνου εκτός γάμου,
διάδικοι που αιτούνται αποκατάσταση της ικανότητας δικαιοπραξίας,
ανήλικοι σε διαδικασίες με τις οποίες αιτούνται άδεια για τη σύναψη γάμου,
διάδικοι σε διαδικασίες για την παράδοση τέκνου και για τη διατήρηση προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο,
διάδικοι που κινούν διαδικασίες σχετικά με δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική
ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με τα δικαιώματα των ανέργων σύμφωνα με τους κανονισμούς απασχόλησης και με τα δικαιώματα κοινωνικής
πρόνοιας,
διάδικοι που κινούν διαδικασίες για την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά οριστικών ατομικών
πράξεων,
διάδικοι που κινούν διαδικασίες για αποζημίωση λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος,
σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις υψηλότερης βαθμίδας σε αστικές διαδικασίες για υποκατάστατη δικαστική έγκριση και σε συλλογικές εργατικές
διαφορές και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων σε αστικές διαδικασίες κατά την άσκηση εξουσιών συμβουλίου εργαζομένων,
καταναλωτές ως πτωχεύσαντες οφειλέτες,
άλλα πρόσωπα και φορείς, όταν προβλέπεται από ειδικό νόμο.
Οι ξένες χώρες απαλλάσσονται από την καταβολή τελών, εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή συνθήκη ή στο πλαίσιο αμοιβαιότητας.
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις προϋποθέσεις αμοιβαιότητας, το δικαστήριο ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η απαλλαγή που αναφέρεται στο σημείο 10 ισχύει για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας.
Η απαλλαγή από την καταβολή δικαστικών τελών δεν εφαρμόζεται στους φορείς κοινοτήτων και δήμων, εκτός εάν τους έχει ανατεθεί η άσκηση δημόσιας
εξουσίας με ειδικό νόμο.
Στις ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών, καταβάλλονται τα ακόλουθα τέλη:
για αγωγή – πληρώνει ο ενάγων
για απάντηση στην αγωγή – πληρώνει ο εναγόμενος
για απόφαση – πληρώνει ο ενάγων
για έφεση – πληρώνει ο εκκαλών
για υπόμνημα αντίκρουσης – πληρώνει το πρόσωπο που υποβάλλει το υπόμνημα (η υποβολή υπομνήματος είναι προαιρετική)
Πόσο θα πληρώσω;

I. Για αγωγή, ανταγωγή, απόφαση και ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, τα δικαστικά τέλη είναι ανάλογα με το ποσό της διαφοράς (υπολογίζεται μόνο η
κύρια απαίτηση χωρίς τις παρεπόμενες απαιτήσεις για τόκους και έξοδα), ως εξής:
άνω των... HRK

έως... HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Για ποσά άνω των 15.000,00 HRK καταβάλλεται τέλος ύψους 500,00 HRK συν 1 % επί του ποσού της διαφοράς πάνω από τις 15.000,00 HRK, το οποίο
όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000,00 HRK.
II. Για απάντηση σε αγωγή και για υπόμνημα αντίκρουσης, καταβάλλεται το ήμισυ των τελών που αναφέρονται στο σημείο I.
ΙΙΙ. Για έφεση κατά απόφασης, καταβάλλεται το διπλάσιο από το ποσό των δικαστικών τελών που αναφέρονται στο σημείο Ι.
IV. Δεν καταβάλλεται δικαστικό τέλος όταν επιτυγχάνεται δικαστικός συμβιβασμός κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Αν ένας διάδικος δεν πληρώσει τα δικαστικά τέλη στην προθεσμία που έχει ταχθεί ή δεν ενημερώσει αμέσως το δικαστήριο σχετικά, το δικαστήριο, εντός
επιπλέον προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης για τα δικαστικά τέλη ή της απόφασης για την ανακοπή, εκδίδει πιστοποιητικό
εκτελεστότητας και, με σκοπό την αναγκαστική εκτέλεση, το κοινοποιεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την αναγκαστική είσπραξη των ποσών από τον
διάδικο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που διέπει την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων ως προς τα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου περί δικαστικών τελών, το δικαστήριο πρέπει πρώτα να προειδοποιήσει τον διάδικο που παρίσταται στη δικαστική
διαδικασία ότι οφείλει να καταβάλει τέλη και, αν δεν καταβάλει αμέσως τα τέλη, ότι οφείλει να τα καταβάλει εντός τριών ημερών. Αν ο διάδικος δεν
συμμορφωθεί με την προειδοποίηση ή αν δεν έχει παραστεί στη δικαστική διαδικασία για την οποία οφείλει να καταβάλει τέλη και δεν έχει καταβάλει τα τέλη,
το δικαστήριο εκδίδει απόφαση σχετικά με τα οφειλόμενα τέλη με προσαύξηση 100 HRK.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται σε μετρητά, με τρόπο άλλο πλην των μετρητών, με τη μορφή παραβόλου που εκδίδεται από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή
με ηλεκτρονικό τρόπο.
Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά στη λογιστική υπηρεσία του δικαστηρίου, το οποίο είναι υποχρεωμένο, σε προθεσμία 5 ημερών από
την ημερομηνία είσπραξης, να μεταφέρει τα χρήματα αυτά στα έσοδα του προϋπολογισμού από δικαστικά τέλη.
Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν με τη μορφή παραβόλου αν το ύψος τους δεν υπερβαίνει τις 100 HRK.
Οι πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής των δικαστικών τελών αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, στις
ιστοσελίδες του δικαστηρίου και στη γραμματεία του δικαστηρίου.
Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μέσω τραπέζης ή ταχυδρομείου στον λογαριασμό του εθνικού προϋπολογισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Για την καταβολή των δικαστικών τελών από το εξωτερικό πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
SWIFT: NBHRHR2X
IBAN:HR1210010051863000160
Τρέχων λογαριασμός (CC):1001005-1863000160
Τύπος: HR64
Αριθ. αναφοράς: 5045-20735-OIB (προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός) (ή άλλος αναγνωριστικός αριθμός του πληρωτή)
Δικαιούχος: Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας, εξ ονόματος του Εμποροδικείου του Ζάγκρεμπ
Η περιγραφή πρέπει να αναφέρει «τέλος για την υπόθεση ________» (αριθμός υπόθεσης, καθώς και περιγραφή της πληρωμής, π.χ. «δικαστικά τέλη για την
αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής»)
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Μετά την πληρωμή των δικαστικών τελών, η απόδειξη της πληρωμής πρέπει να αποσταλεί στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση για την οποία
καταβάλλεται το τέλος. Θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της υπόθεσης (εάν είναι ήδη γνωστός). Όταν υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής
διαταγής πληρωμής, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη της τραπεζικής πληρωμής.
Οι διάδικοι διαβιβάζουν τα έγγραφα στα δικαστήρια μέσω ταχυδρομείου (είτε συστημένα είτε απλά) ή με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις
μέσω του πληροφορικού συστήματος που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες του δικαστηρίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ιταλία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Οι κανόνες που διέπουν τα δικαστικά έξοδα περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κείμενο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τα δικαστικά
έξοδα που περιλαμβάνεται στο
προεδρικό διάταγμα αριθ. 115 της 30ής Μαΐου 2002.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Στην αστική δίκη, κάθε διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα των πράξεων που διενεργεί, καθώς και με τα έξοδα των πράξεων που είναι αναγκαίες για τη δίκη και
με τις οποίες τον επιφορτίζει ο νόμος ή ο δικαστής (άρθρο 8 του ενοποιημένου κειμένου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προεδρικό διάταγμα αριθ. 115/2002).
Τα τέλη στην αστική δίκη είναι τα εξής:
το ενιαίο τέλος

τα τέλη επιδόσεων
τα αντιγραφικά δικαιώματα
Πόσο θα πληρώσω;
Τα πληρωτέα ποσά καθορίζονται στο άρθρο 13 και στο άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002 σχετικά με, αντιστοίχως, το ενιαίο τέλος και
την κατ’ αποκοπή προκαταβολή για τις επιδόσεις κατ’ εντολή του δικαστηρίου.
Τα αντιγραφικά δικαιώματα διέπονται από τα άρθρα 267 επ. του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002 και συνοψίζονται στους πίνακες 6, 7 και 8 που
προσαρτώνται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του
νόμου αριθ. 374/1991 για τη θέσπιση των ειρηνοδικείων, οι πράξεις και τα μέτρα για ποσά έως 1.033 ευρώ υπόκεινται μόνο
στην καταβολή του ενιαίου τέλους.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Σε περίπτωση μη πληρωμής, το δικαστήριο ή εταιρεία επιφορτισμένη με την είσπραξη της απαίτησης (υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία Equitalia Giustizia s.
p.a) κοινοποιεί όχληση για πληρωμή με υποδείξεις για τον τρόπο τακτοποίησης της πληρωμής του ενιαίου τέλους (άρθρο 248 του προεδρικού διατάγματος
αριθ. 115/2002).
Σε περίπτωση μη πληρωμής των αντιγραφικών δικαιωμάτων και του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002, το
δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη (άρθρο 285 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002).
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείται στην Ιταλία, μέσω ταχυδρομικού τρεχούμενου λογαριασμού, εντύπου F23 ή με την αγορά σχετικών
παραβόλων, τα οποία πωλούνται από εγκεκριμένα καπνοπωλεία και καταστήματα.
Για πληρωμή από το εξωτερικό, με τραπεζικό έμβασμα.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Μετά την πληρωμή, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο η σχετική απόδειξη, ώστε να αποδειχθεί ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί.
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Κύπρος
Εισαγωγή
Ο Διαδικαστικός Κανονισμός για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 11ης Ιουλίου 2007 στην Κύπρο είναι ο Περί Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Επίλυσης Μικροδιαφορών Διαδικαστικός Κανονισμός του 2008 ο οποίος
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/09/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Λεττονία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Σύμφωνα με το
άρθρο 33 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), τα δικαστικά τέλη (tiesas izdevumi) περιλαμβάνουν:
1) το δικαστικό ένσημο (valst nodeva)·
2) το χαρτόσημο μητρώου (kancelejas nodeva)·
3) τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης.
Δικαστικό ένσημο πρέπει να καταβληθεί για κάθε αγωγή ασκούμενη ενώπιον δικαστηρίου — αρχική αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέμβαση τρίτου με αυτοτελή
αξίωση σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς σε ήδη κινηθείσα διαδικασία, αγωγή ασκούμενη στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή οποιαδήποτε άλλη αγωγή
που προβλέπεται στο
άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.
Χαρτόσημο μητρώου πρέπει να καταβληθεί:
για την έκδοση αντιγράφου εγγράφου της δικογραφίας, καθώς και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης: 7,11 EUR·
για την έκδοση πιστοποιητικού: 2,85 EUR·
για την έκδοση αντιγράφου διαταγής εκτέλεσης: 14,23 EUR·
για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, αν η απόφαση πρέπει να υποβληθεί σε αλλοδαπές αρχές: 4,27 EUR·
για την κλήτευση μαρτύρων: 4,27 EUR ανά πρόσωπο.
Τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης είναι τα εξής:
τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες·
οι δαπάνες που συνδέονται με την εξέταση μαρτύρων ή τη διεξαγωγή αυτοψιών·
οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του εναγομένου·
οι δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση δικαστικής απόφασης·
οι δαπάνες που συνδέονται με την επίδοση, την έκδοση και τη μετάφραση κλήσεων και άλλων δικαστικών πράξεων·
οι δαπάνες δημοσίευσης ανακοινώσεων σε εφημερίδες
οι δαπάνες που συνδέονται με ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση του αγωγικού δικαιώματος
Το δικαστικό ένσημο δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί ηλεκτρονικά.
Τι τέλη επιβάλλονται;

Για την άσκηση αγωγής με τη διαδικασία των μικροδιαφορών πρέπει να καταβληθεί δικαστικό ένσημο.
Χαρτόσημο μητρώου πρέπει να καταβληθεί για την έκδοση αντιγράφου εγγράφου της δικογραφίας, καθώς και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης, για
την έκδοση πιστοποιητικού, για την έκδοση αντιγράφου διαταγής εκτέλεσης, για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, αν η απόφαση
πρέπει να υποβληθεί σε αλλοδαπές αρχές, και για την κλήτευση μαρτύρων.
Έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της υπόθεσης πρέπει να καταβληθούν για τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες,
για τις δαπάνες που συνδέονται με την εξέταση μαρτύρων ή τη διεξαγωγή αυτοψιών, για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του
εναγομένου, για τις δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση δικαστικής απόφασης, για τις δαπάνες που συνδέονται με την επίδοση, την έκδοση και τη
μετάφραση κλήσεων και άλλων δικαστικών πράξεων, για τις δαπάνες δημοσίευσης ανακοινώσεων σε εφημερίδες, και για τις δαπάνες που συνδέονται με
ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση του αγωγικού δικαιώματος.
Πόσο θα πληρώσω;
Κατά την υποβολή αγωγής, πρέπει να καταβάλετε δικαστικό ένσημο που ανέρχεται στο 15 % του διεκδικούμενου ποσού, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από 71,41 EUR. Δεν επιβάλλεται δικαστικό ένσημο στις αγωγές διατροφής τέκνου ή γονέα.
Το δικαστήριο διατάσσει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων του νικήσαντος διαδίκου. Αν η αγωγή έχει γίνει δεκτή μόνο εν
μέρει, το δικαστήριο διατάσσει τον εναγόμενο να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος κατ᾽ αναλογία προς τις αξιώσεις που έγιναν δεκτές, ενώ ο
ενάγων οφείλει να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου κατ᾽ αναλογία προς τις αξιώσεις που απορρίφθηκαν. Δεν προβλέπεται ανάκτηση του
ενσήμου σε περίπτωση παρεμπίπτουσας προσφυγής (blakus sūdzība) κατά δικαστικής απόφασης ή σε περίπτωση αίτησης επανέναρξης της διαδικασίας
μετά την έκδοση ερήμην απόφασης.
Αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή, οφείλει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο εναγόμενος. Στην περίπτωση αυτή, ο
εναγόμενος δεν οφείλει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο ενάγων. Εντούτοις, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή λόγω
εκουσίας ικανοποίησης της αξίωσης εκ μέρους του εναγομένου μετά την άσκηση της αγωγής, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον εναγόμενο, κατόπιν
αιτήματος του ενάγοντος, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο τελευταίος.
Αν το δικαστήριο αποφασίσει να μην εκδικάσει την υπόθεση, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον ενάγοντα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, να
καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο τελευταίος.
Αν ο ενάγων απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, ο εναγόμενος θα κληθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντoς στο Δημόσιο
Ταμείο κατ’ αναλογία προς το τμήμα της αγωγής που έχει γίνει δεκτό.
Χαρτόσημο μητρώου πρέπει να καταβληθεί:
για την έκδοση αντιγράφου εγγράφου της δικογραφίας, καθώς και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης: 7,11 EUR·
για την έκδοση πιστοποιητικού: 2,85 EUR·
για την έκδοση αντιγράφου διαταγής εκτέλεσης: 14,23 EUR·
για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, αν η απόφαση πρέπει να υποβληθεί σε αλλοδαπές αρχές: 4,27 EUR·
για την κλήτευση μαρτύρων: 4,27 EUR ανά πρόσωπο.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Αν η αγωγή δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την καταβολή των δικαστικών ενσήμων και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα
με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο, σύμφωνα με το
άρθρο 133 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο δεν προβαίνει
στην περαιτέρω εξέταση της αγωγής και τάσσει προθεσμία στον ενάγοντα για τη θεραπεία των ελλείψεων.
Αν ο ενάγων θεραπεύσει τις ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αγωγή θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία στην οποία αυτή υπεβλήθη
αρχικά ενώπιον του δικαστηρίου.
Αν ο ενάγων δεν διορθώσει τις ελλείψεις εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν.
Η επιστροφή της αγωγής στον ενάγοντα δεν εμποδίζει τον τελευταίο να την ασκήσει εκ νέου στο δικαστήριο, σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες που ορίζει ο
νόμος.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Το δικαστικό ένσημο και το τέλος χαρτοσήμου μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου (Valsts kase). Τα έξοδα που συνδέονται με
την εξέταση της υπόθεσης μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό της Δικαστικής Υπηρεσίας (Tiesu administrācija).
Τέλος για πράξεις ενώπιον δικαστικής αρχής (δικαστικό ένσημο) ( άρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, με την εξαίρεση της παραγράφου 6):
Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)
Αριθμός καταχώρισης: 90000050138
Αριθ. λογαριασμού: LV55TREL1060190911200
Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)
Κωδικός BIC TRELLV22
Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα,
το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται
για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα,
το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.
Τέλος για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης ή άλλου εκτελεστού τίτλου (δικαστικό ένσημο) ( άρθρο 34 παράγραφος έξι του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):
Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)
Αριθμός καταχώρισης: 90000050138
Αριθ. λογαριασμού: LV71TREL1060190911300
Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)
Κωδικός BIC TRELLV22
Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα,
το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται
για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα,
το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.
Χαρτόσημο μητρώου ( άρθρο 38 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):
Χαρτόσημο μητρώου ενώπιον δικαστικής αρχής:
Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)
Αριθμός καταχώρισης: 90000050138
Αριθ. λογαριασμού: LV39TREL1060190911100

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)
Κωδικός BIC TRELLV22
Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα,
το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν το χαρτόσημο μητρώου
καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για
φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.
Έξοδα που συνδέονται με την εξέταση υπόθεσης ( άρθρο 39 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):
Τοπικά/δημοτικά δικαστήρια (rajona/pilsētas tiesa) και περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesa):
Δικαιούχος: Tiesu administrācija (Δικαστική Υπηρεσία)
Αριθμός καταχώρισης: 90001672316
Αριθ. λογαριασμού: LV51TREL2190458019000
Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)
Κωδικός BIC TRELLV22
Αιτιολογία πληρωμής: «21499», και αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά
πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Αν τα έξοδα που
συνδέονται με την εξέταση μιας υπόθεσης καταβάλλονται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου: ο αριθμός της
υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε)· για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας· για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και
ο αριθμός μητρώου.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Όταν καταθέτετε αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτετε έγγραφα από τα οποία να επιβεβαιώνεται η πληρωμή του δικαστικού ενσήμου και
των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Λιθουανία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών επιβάλλεται τέλος δικαστικού χαρτοσήμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παράγραφος 1 σημείο 1) του
λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Civilinio proceso kodeksas).
Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1240 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 27ης Οκτωβρίου 2011, για την έγκριση των κανόνων
υπολογισμού, πληρωμής, συμψηφισμού και επιστροφής του τέλους δικαστικού χαρτοσήμου, το εν λόγω τέλος μπορεί να πληρωθεί και με ηλεκτρονικά μέσα.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Επιβάλλεται τέλος δικαστικού χαρτοσήμου του ποσού που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.
Πόσο θα πληρώσω;
Αναλογικά με το ύψος της αξίωσης, 3%, αλλά τουλάχιστον 50 λιθουανικά λίτας (LTL). Εάν τα διαδικαστικά έγγραφα και τα παραρτήματά τους κατατεθούν στο
δικαστήριο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, χρεώνεται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του τέλους χαρτοσήμου που ισχύει για το σχετικό διαδικαστικό έγγραφο,
αλλά όχι χαμηλότερο από 10 LTL.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Η αγωγή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τη βάση των αξιώσεων του ενάγοντος, καθώς και από αποδεικτικό
πληρωμής του τέλους δικαστικού χαρτοσήμου.
Αν το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου δεν έχει πληρωθεί, το δικαστήριο εκδίδει διάταξη για την πληρωμή του και τάσσει σχετική προθεσμία πληρωμής, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά ημέρες. Η διάταξη αποστέλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοσή της.
Αν ο διάδικος που έχει υποβάλει το διαδικαστικό έγγραφο συμμορφωθεί με τη δικαστική διάταξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το διαδικαστικό έγγραφο
θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε αρχικά στο δικαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, το διαδικαστικό έγγραφο
θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε και, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, ο δικαστής εκδίδει διάταξη επιστροφής του
διαδικαστικού εγγράφου, μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα, στο πρόσωπο που το υπέβαλε.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου πληρώνεται στον λογαριασμό δημοσιονομικών εσόδων της Εθνικής Διεύθυνσης Φορολογίας, η οποία υπάγεται στο
Υπουργείο Οικονομικών, με τον τρόπο που επιλέγει ο πληρωτής (ηλεκτρονική τραπεζική, πληρωμή με μετρητά, τραπεζικό έμβασμα κ.λπ.).
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Απόδειξη της πληρωμής του τέλους δικαστικού χαρτοσήμου συνιστά η εντολή πληρωμής ή το άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πληρωμή, το οποίο
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του πληρωτή (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: την επωνυμία και τον εταιρικό αριθμό μητρώου)
το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του αντιδίκου (εναγομένου, οφειλέτη κ.λπ.) (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: την επωνυμία και τον εταιρικό
αριθμό μητρώου)
την ημερομηνία της πληρωμής
τον κωδικό της πληρωμής
το ποσό της πληρωμής
τον σκοπό της πληρωμής (πρέπει να αναγράφεται «τέλος δικαστικού χαρτοσήμου» και το όνομα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η διαδικασία).
Αν το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου έχει καταβληθεί από εκπρόσωπο του διαδίκου (δικηγόρο, βοηθό δικηγόρου ή άλλο πρόσωπο που εκπροσωπεί τα
συμφέροντα του διαδίκου), η εντολή πληρωμής ή το άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πληρωμή θα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα

προαναφερθέντα στοιχεία, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: την επωνυμία και τον εταιρικό αριθμό
μητρώου) του διαδίκου για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.
Αν το τέλος δικαστικού χαρτοσήμου πληρωθεί με ηλεκτρονικά μέσα, δεν απαιτούνται έγγραφα για την απόδειξη της πληρωμής.
Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Λουξεµβούργο
Τι τέλη επιβάλλονται;
Δεν επιβάλλεται πάγιο δικαστικό τέλος για την εισαγωγή διαφοράς ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου (που αποκαλείται προσφυγή στο πολιτικό δικαστήριο)
άλλο από την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή και του δικηγόρου. Καταρχήν, δεν επιβάλλονται δικαστικά έξοδα σε επίπεδο πολιτικού δικαστηρίου. Μετά την
έκδοση της δικαστικής απόφασης, ενδέχεται να προκύψουν μεταγενέστερα έξοδα για την εκτέλεση της απόφασης και κατόπιν αιτήματος του νικήσαντος
διαδίκου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 28/02/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ουγγαρία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Οι κανόνες που διέπουν τα δικαστικά τέλη που επιβάλλονται στις διαδικασίες που κινούνται στην Ουγγαρία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών περιλαμβάνονται στον νόμο
αριθ. XCIII του 1990 περί δικαστικών τελών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, κατά την κίνηση της διαδικασίας πρέπει να καταβληθεί τέλος που αντιστοιχεί
στο 6 τοις εκατό της αξίας της διαφοράς, είτε μέσω της αγοράς σχετικού χαρτοσήμου από ταχυδρομικό κατάστημα είτε μέσω πληρωμής του τέλους στη
φορολογική αρχή. Το τέλος μπορεί επίσης να πληρωθεί στη φορολογική αρχή με τραπεζικό έμβασμα.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Κατά την κίνηση διαδικασίας μικροδιαφορών, πρέπει να πληρωθεί δικαστικό τέλος.
Πόσο θα πληρώσω;
Στην περίπτωση των χρηματικών απαιτήσεων, επιβάλλεται τέλος που αντιστοιχεί στο 6 τοις εκατό της αξίας της κύριας απαίτησης, χωρίς να
συνυπολογίζονται οι παρεπόμενες απαιτήσεις (τόκοι, έξοδα), ενώ στην περίπτωση των μη χρηματικών απαιτήσεων, επιβάλλεται τέλος που αντιστοιχεί στο 6
τοις εκατό της αξίας της διαφοράς, με ελάχιστο όριο τα 15.000 φιορίνια (HUF). Στην περίπτωση χρηματικής απαίτησης σε συνάλλαγμα, το τέλος
υπολογίζεται επί της αξίας της απαίτησης βάσει της μέσης συναλλαγματικής ισοτιμίας της κεντρικής τράπεζας κατά την ημερομηνία άσκησης της αγωγής.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Ενάγων που δεν έχει καταβάλει το τέλος κατά την κίνηση της διαδικασίας λαμβάνει εντολή πληρωμής από το δικαστήριο. Αν ο ενάγων δεν συμμορφωθεί
προς την εντολή πληρωμής εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Το δικαστικό τέλος μπορεί να πληρωθεί με την αγορά χαρτοσήμου, το οποίο μπορεί να αγοραστεί από ταχυδρομικό κατάστημα. Όταν το δικαστικό τέλος
πληρώνεται με την αγορά χαρτοσήμου, το ποσό του στρογγυλοποιείται στην κατώτερη εκατοντάδα αν τα τελευταία δύο ψηφία του ποσού του τέλους
αντιστοιχούν σε αριθμό χαμηλότερο του 50 και στην ανώτερη εκατοντάδα αν τα τελευταία δύο ψηφία του ποσού του τέλους αντιστοιχούν σε αριθμό ίσο ή
μεγαλύτερο από το 50.
Ο ενάγων μπορεί επίσης να πληρώσει το δικαστικό τέλος βάσει υπολογισμού του από τη φορολογική αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενάγων πρέπει να
υποβάλει αντίγραφο του εντύπου της αγωγής του στη φορολογική αρχή και να πληρώσει το τέλος που θα υπολογιστεί είτε με εντολή πληρωμής που θα
εκδώσει η φορολογική αρχή είτε με έμβασμα στον λογαριασμό που θα υποδείξει η φορολογική αρχή είτε, στις περιπτώσεις που παρέχεται η εν λόγω
δυνατότητα, με τραπεζική κάρτα. Για τον υπολογισμό του δικαστικού τέλους, το έντυπο της αγωγής μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε φορολογική
υπηρεσία, επαρχιακή ή της πρωτεύουσας, της Εθνικής Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Αν το δικαστικό τέλος πληρωθεί με την αγορά χαρτοσήμου, το χαρτόσημο πρέπει να επικολληθεί στην αγωγή και, κατόπιν, η αγωγή να κατατεθεί στο
δικαστήριο. Απαγορεύεται κάθε τροποποίηση ή προσθήκη επί του χαρτοσήμου που έχει επικολληθεί στην αγωγή.
Όταν το δικαστικό τέλος πληρώνεται βάσει υπολογισμού του από τη φορολογική αρχή, η φορολογική αρχή πιστοποιεί επί της αγωγής ότι αυτή έχει
υποβληθεί για τον υπολογισμό του τέλους και, κατόπιν, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Μάλτα
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Τα τέλη που ισχύουν για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι τα εξής:
Τέλος Α του δεύτερου πίνακα της παράγωγης νομοθεσίας 380.01 (Leġislazzjoni Sussidjarja 380.01), Κανόνες σχετικά με το Δικαστήριο Μικροδιαφορών
(Regoli dwar Tribunal Għal Talbiet Zgħar).
Άρθρο 2, τέλος Β του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας, Κώδικας Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili)
Η καταβολή του τέλους γραμματείας δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Έντυπο A — Έντυπο αίτησης
Έντυπο Ċ — Έντυπο απάντησης
Έντυπο D — Πιστοποιητικό για απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών
Πόσο θα πληρώσω;
Έντυπο A — Έντυπο αίτησης 40,00 ευρώ τέλος γραμματείας και 7,20 ευρώ για την κοινοποίηση σε κάθε εναγόμενο.
Έντυπο Ċ — Έντυπο απάντησης 25,00 ευρώ τέλος γραμματείας και 7,20 ευρώ τέλη κοινοποίησης
Έντυπο D — Πιστοποιητικό για απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών 20,00 ευρώ τέλος γραμματείας
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Δεν θα γίνει επεξεργασία του εντύπου προκειμένου να καταβληθεί η πληρωμή,
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν με έμβασμα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
Όνομα κατόχου λογαριασμού

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Εθνικός κωδικός τράπεζας

SORT CODE 01100

Αριθμός λογαριασμού

40001EUR-CMG5-001-H

Κωδικός BIC/SWIFT

MALTMTMT

Τράπεζα

CENTRAL BANK OF MALTA

Διεύθυνση της τράπεζας

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Νόμισμα του λογαριασμού

ΕΥΡΩ

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Να προσκομίσετε την απόδειξη που θα σας δώσει η τράπεζα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Κάτω Χώρες
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Οι αγωγές βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών [κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 861/2007, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009]
ασκούνται στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά τους συνήθεις κανόνες για την κατά τόπο αρμοδιότητα μέσω του εντύπου Α. Η ευρωπαϊκή διαδικασία
μικροδιαφορών αποσκοπεί στην απλούστευση και επιτάχυνση της εκδίκασης των διασυνοριακών διαφορών αξίας έως και 5.000 EUR. Ο κανονισμός
εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Δανία.
Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών παρέχεται στους διαδίκους ως εναλλακτική των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών.
Απόφαση που εκδίδεται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας
και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης.
Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχουν καταρτιστεί τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Για την έναρξη της διαδικασίας, πρέπει
να συμπληρωθεί το έντυπο Α. Τυχόν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, για παράδειγμα αποδείξεις και τιμολόγια, θα πρέπει να επισυναφθούν στο εν λόγω
έντυπο.
Μοναδικός λόγος για τον οποίο μπορεί να απορριφθεί η εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος είναι να αντιφάσκει η απόφαση προς άλλη απόφαση στο εν λόγω
άλλο κράτος μέλος μεταξύ των ίδιων διαδίκων. Η εκτέλεση διεξάγεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο
εκτελείται η απόφαση.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Το ύψος των δικαστικών τελών εξαρτάται από το ποσό της αγωγής ή της αίτησης. Βλ. επίσης: Πόσο θα πληρώσω;
Πόσο θα πληρώσω;
Τα ισχύοντα τέλη για το 2019 αναλύονται ως εξής:
Φύση ή ποσό της αγωγής ή της αίτησης Δικαστικά τέλη για τα μη φυσικά
πρόσωπα

Δικαστικά τέλη για τα φυσικά
πρόσωπα

Δικαστικά τέλη για τους απόρους

Υποθέσεις που αφορούν αγωγή ή

121 EUR

81 EUR

81 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

αίτηση:
– απροσδιόριστου ποσού ή
– ποσού που δεν υπερβαίνει τα
500 EUR
Υποθέσεις που αφορούν αγωγή ή
αίτηση για ποσό άνω των
500 EUR και έως 12.500 EUR
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στους ιστότοπους
Rechtspraak.nl και
Raad voor Rechtsbijstand.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Τα δικαστικά τέλη πρέπει να προκαταβληθούν. Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός 1 μήνα, η υπόθεση απορρίπτεται και δεν εξετάζεται.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Το πληρωτέο ποσό μπορεί να εξοφληθεί με έμβασμα (ηλεκτρονικό ή συμβατικό).
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Μετά την πληρωμή, ενημερώνεται ο εναγόμενος και καλείται να συμπληρώσει και να επιστρέψει το έντυπο απάντησης.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας
μικροδιαφορών
Έντυπο Α
Rechtspraak.nl
Raad voor Rechtsbijstand
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Αυστρία
Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αυστριακά δικαστικά τέλη.
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης, όπως
προβλέπεται και από την εθνική νομοθεσία, καλείται «αγωγή». Ως εκ τούτου, η αυστριακή νομοθεσία για τα δικαστικά τέλη δεν προβλέπει αυτοτελή εθνική
ρύθμιση για την αγωγή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Για την αγωγή και την επακόλουθη πρωτοβάθμια διαδικασία εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 (TP 1)
του νόμου για τα δικαστικά τέλη (GGG), ο οποίος ισχύει για όλες τις εθνικές πολιτικές δίκες.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Για τις πρωτοβάθμιες διαδικασίες που αφορούν αγωγές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του πίνακα
τελών 1 του GGG, εφαρμόζεται ο πίνακας τελών 1 του νόμου για τα δικαστικά τέλη. Αυτό το κατ’ αποκοπή τέλος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μειώσεις γίνονται μόνο σε περίπτωση άμεσης απόσυρσης ή απόρριψης της αξίωσης πριν από την επίδοση στον αντίδικο (στο
ένα τέταρτο· σημείωση 3 έως TP 1 GGG) ή εάν η υπόθεση συγκρίνεται νόμιμα κατά την πρώτη ακρόαση (στο ήμισυ· σημείωση 2 της TP 1 GGG). Στο
πλαίσιο του αυστριακού συστήματος δικαστικών τελών, στις πρωτοβάθμιες αστικές υποθέσεις, κατά κανόνα, στην καταβολή τέλους υπόκειται μόνο το
εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, δηλαδή στην παρούσα περίπτωση η αγωγή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Στην επακόλουθη
πρωτοβάθμια διαδικασία δεν επιβάλλονται πρόσθετα δικαστικά τέλη.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GGG, η υποχρέωση καταβολής τελών γεννάται με την υποβολή (κατάθεση) στο δικαστήριο της
αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (και στην περίπτωση επακόλουθης διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής με κατάθεση
δικογράφου ή κατά τη συζήτηση με πρωτοκόλληση της διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής ή ενός συμψηφισμού που υπερβαίνει το αντικείμενο της
αγωγής). Το τέλος πρέπει να καταβάλλεται σε αυτό το χρονικό σημείο. Το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει επίσης να υποβληθεί αίτηση
απαλλαγής από το δικαστικό τέλος μέσω του ευεργετήματος πενίας (στην Αυστρία: νομική συνδρομή), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Η αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού απαλλάσσεται από τέλη.
Πόσο θα πληρώσω;
Το ύψος των δικαστικών εξόδων για πρωτοβάθμιες διαδικασίες ορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς (ποσό της αξίωσης που εγείρεται
με την αγωγή ή με τυχόν μεταγενέστερη διεύρυνση του αντικειμένου της αγωγής) και τον αριθμό των διαδίκων. Ενδεικτικά, τα επιβαλλόμενα τέλη βάσει του
πίνακα τελών 1 του GGG (από την 1η Αυγούστου 2017· εδώ θα βρείτε την πλήρη εικόνα:
Νόμος για τα δικαστικά τέλη):
Πίνακας τελών 1

Αξία του αντικειμένου της διαφοράς

Ποσό των τελών

έως

150 ευρώ

άνω των

150 ευρώ και έως

300 ευρώ

23 ευρώ
45 ευρώ

άνω των

300 ευρώ και έως

700 ευρώ

64 ευρώ

άνω των

700 ευρώ και έως

2 000 ευρώ

107 ευρώ

άνω των

2 000 ευρώ και έως

3 500 ευρώ

171 ευρώ

άνω των

3 500 ευρώ και έως

7 000 ευρώ

314 ευρώ

άνω των

7 000 ευρώ και έως

35 000 ευρώ

743 ευρώ

άνω των

35 000 ευρώ και έως

70 000 ευρώ

1 459 ευρώ

άνω των

70 000 ευρώ και έως

140 000 ευρώ

2 919 ευρώ

άνω των

140 000 ευρώ και έως

210 000 ευρώ

4 380 ευρώ

άνω των

210 000 ευρώ και έως

280 000 ευρώ

5 840 ευρώ

άνω των

280 000 ευρώ και έως

350 000 ευρώ

7 299 ευρώ

άνω των

350 000 ευρώ

1,2 % της εκάστοτε αξίας του αντικειμένου της διαφοράς
συν 3 488 ευρώ

Αν οι διάδικοι είναι περισσότεροι από δύο, το ποσό μπορεί να προσαυξηθεί εξ αυτού του λόγου σύμφωνα με το άρθρο 19α του GGG (από 10 %–50 %).
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, βάσει του άρθρου 31 του GGG καταβάλλεται πάγια προσαύξηση ύψους, επί του παρόντος, 22 ευρώ (από την 1η
Οκτωβρίου 2013). Ωστόσο, η εκπρόθεσμη καταβολή του δικαστικού τέλους ουδόλως επηρεάζει τη διεξαγωγή της αστικής διαδικασίας καθαυτής. Το
δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ανεξάρτητα από την καταβολή των δικαστικών τελών και την εξετάζει εντελώς ανεξάρτητα από αυτήν.
Η είσπραξη των δικαστικών τελών από τη δικαστική αρχή ρυθμίζεται από τον νόμο περί είσπραξης δικαστικών εξόδων (GEG). Αν, λόγω μη πληρωμής, η
δικαστική αρχή χρειαστεί να εκδώσει εντολή πληρωμής (εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη των δικαστικών τελών), δυνάμει του άρθρου 6α του GEG,
επιβάλλεται επιπλέον τέλος είσπραξης ύψους, επί του παρόντος, 8 ευρώ (από την 1η Ιανουαρίου 2014).
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Ο τρόπος καταβολής των τελών ρυθμίζεται στο άρθρο 4 του GGG. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται με τραπεζική
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή πληρωμή με μετρητά απευθείας στο εν λόγω δικαστήριο.
Τα σχετικά τραπεζικά στοιχεία του δικαστηρίου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του
καρτέλα «Δικαστήρια»).

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.justiz.gv.at/, στην

Επιπλέον, όλα τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται επίσης μέσω απευθείας χρέωσης λογαριασμού, εφόσον το δικαστήριο (ή, γενικότερα, το αυστριακό
δικαστικό σύστημα) έχει εξουσιοδοτηθεί να χρεώσει τα δικαστικά τέλη σε λογαριασμό κοινοποιηθέντα από τον υπόχρεο στην καταβολή τους διάδικο και να τα
πιστώσει σε δικαστικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, το δικόγραφο (η αγωγή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών) πρέπει να
περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η απευθείας χρέωση των τελών, καθώς και την εξουσιοδότηση για την είσπραξη των τελών (π.
χ. με την ένδειξη «είσπραξη τελών!» ή «AEV!»). Κατά περίπτωση, μπορεί επίσης να ορίζει μέγιστο ποσό απευθείας χρέωσης του λογαριασμού, αν η
εξουσιοδότηση είναι περιορισμένη (άρθρα 5 και 6 του διατάγματος περί απευθείας χρέωσης λογαριασμού).
Κατά την κατάθεση της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), τα τέλη
καταβάλλονται υποχρεωτικά με απευθείας χρέωση λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός ανώτατου ποσού που μπορεί να χρεωθεί δεν είναι
δυνατός.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Αν η απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταβολή δικαστικών τελών βασίζεται στην κατάθεση του δικογράφου –στην παρούσα περίπτωση,
της αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών– και δεν υπάρχει εξουσιοδότηση απευθείας χρέωσης λογαριασμού, η καταβολή των
τελών αποδεικνύεται με την επισύναψη της απόδειξης πληρωμής (τραπεζικού εμβάσματος) στο δικόγραφο (άρθρο 4 του GGG). Η ομοσπονδιακή λογιστική
αρχή ενημερώνει τη δικαστική αρχή σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με την πίστωση στον λογαριασμό του δικαστηρίου, σε περίπτωση πληρωμής των
προβλεπόμενων τελών με τη χρήση τραπεζικών ή πιστωτικών καρτών, με κατάθεση ή έμβασμα στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου, καθώς και με
απευθείας χρέωση του λογαριασμού του διαδίκου. Με την απόδειξη της (ολοσχερούς) πληρωμής τερματίζεται η διαδικασία επιβολής δικαστικών τελών.
Σε περίπτωση καταβολής πλεονάζοντος ποσού, υφίσταται αξίωση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων δικαστικών τελών (άρθρο 6γ παράγραφος
1 σημείο 1 του GEG), η οποία μπορεί να εγερθεί εντός πέντε ετών.
Τελευταία επικαιροποίηση: 21/04/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Πολωνία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Τα τέλη στις αστικές διαδικασίες διέπονται από τον νόμο για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις) της 28ης Ιουλίου 2005 [ενοποιημένο κείμενο: Επίσημη
Εφημερίδα (Dziennik Ustaw) 2014, σημείο 1025]. Κατά κανόνα, καταβάλλεται τέλος για κάθε αγωγή, και ως εκ τούτου το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες που
διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής

διαδικασίας μικροδιαφορών (στο εξής: «ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών»).
Ο νόμος για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις) (τίτλος IV — Απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα) επιτρέπει την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα εν
λόγω έξοδα.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Επιβάλλεται πάγιο τέλος στις ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών.
Πόσο θα πληρώσω;
Στις ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών επιβάλλεται πάγιο τέλος 100 PLN [άρθρο 27b του νόμου για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις]. Το ίδιο
τέλος επιβάλλεται για την άσκηση ένδικου μέσου (άρθρο 18 σε συνδυασμό με το άρθρο 27b του νόμου).
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Σύμφωνα με το άρθρο 1262 παράγραφος 1 του νόμου της 17ης Νοεμβρίου 1964 – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Επίσημη Εφημερίδα τεύχος 43, σημείο
269, όπως έχει τροποποιηθεί), τα δικαστήρια δεν επιλαμβάνονται του δικογράφου προτού καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος. Με άλλα λόγια, το τέλος
καταβάλλεται κατά την κατάθεση του δικογράφου (αγωγή) στο αρμόδιο δικαστήριο, ειδάλλως υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα.
Οι διαδικαστικές συνέπειες της μη καταβολής των τελών δικογράφου προσδιορίζονται στα
άρθρα 130 και
1302 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν το δικαστήριο δεν μπορεί να επιληφθεί ενός δικογράφου (συμπεριλαμβανομένου
δικογράφου αγωγής) λόγω μη καταβολής του τέλους, ο προεδρεύων δικαστής καλεί τον διάδικο να προβεί στην πληρωμή αυτή εντός μίας εβδομάδας,
ειδάλλως το δικόγραφο του επιστρέφεται. Εάν το δικόγραφο έχει κατατεθεί από πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό και που δεν έχει διορισμένο
εκπρόσωπο στην Πολωνία, ο προεδρεύων δικαστής τάσσει προθεσμία για την καταβολή του τέλους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα.
Εάν δεν καταβληθεί το τέλος εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το διαδικαστικό έγγραφο επιστρέφεται στον διάδικο. Εάν το τέλος καταβληθεί εντός της
ταχθείσας προθεσμίας, το δικόγραφο παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία κατάθεσής του.
Σύμφωνα με το άρθρο 1302 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν το δικόγραφο κατατεθεί από δικηγόρο, νομικό σύμβουλο ή ειδικό δικηγόρο σε θέματα
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χωρίς να καταβληθεί το τέλος, το δικόγραφο επιστρέφεται χωρίς να κληθεί ο διάδικος σε πληρωμή, εφόσον το τέλος είναι πάγιο ή
ανάλογο προς την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον διάδικο. Ωστόσο, εάν το τέλος καταβληθεί εντός μίας
εβδομάδας από την επίδοση της απόφασης επιστροφής του δικογράφου, το δικόγραφο παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία κατάθεσής του.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Οι ρυθμίσεις για την καταβολή δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις διέπονται από το
διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 31ης Ιανουαρίου
2006, για τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων καταβολής των δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα τεύχος 27, σημείο 199), με το
οποίο τίθεται σε εφαρμογή ο προαναφερθείς νόμος για τα δικαστικά έξοδα (αστικές υποθέσεις).
Τα δικαστικά έξοδα στις αστικές υποθέσεις μπορούν να καταβληθούν με έμβασμα στον τρεχούμενο λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου (τα στοιχεία του
λογαριασμού μπορούν να ληφθούν είτε απευθείας από το δικαστήριο είτε από τον δικτυακό τόπο του δικαστηρίου είτε από τον δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης), απευθείας στο ταμείο του δικαστηρίου ή με τη μορφή δικαστικού παραβόλου, το οποίο μπορεί να αγοραστεί από το ταμείο του
δικαστηρίου.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Μετά την καταβολή των εξόδων και την υποβολή τυχόν εκκρεμών εγγράφων, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο
μπορεί να προγραμματίσει ακρόαση μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 861/2007.
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ρουμανία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.
Σχετικά με το σύστημα δικαστικών ενσήμων πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτό ρυθμίζεται με το έκτακτο διάταγμα αριθ. 80/2013, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις
26.6.2013. Η έκδοση αυτής της νομοθετικής πράξης είναι συνέχεια των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου που διέπει την πολιτική δικονομία μέσω της
θέσπισης του κώδικα πολιτικής δικονομίας και της θέσης σε εφαρμογή των θεσμών που δημιουργήθηκαν μέσω του αστικού κώδικα.
Τα δικαστικά ένσημα καταβάλλονται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που
παρέχουν τα δικαστήρια, αλλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Εισαγγελία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Τα δικαστικά ένσημα μπορούν να πληρωθούν, στη Ρουμανία, με σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής, αν και μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί ένα σύστημα
ηλεκτρονικής πληρωμής.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Τα δικαστικά ένσημα καταβάλλονται τόσο για τη δίκη σε πρώτο βαθμό όσο και για τα ένδικα μέσα υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μείωση, απαλλαγή ή τμηματική εξόφληση για την καταβολή των δικαστικών ενσήμων, σύμφωνα με
τους όρους του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 51/2008 σχετικά με τη δημόσια νομική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις όπως αυτό τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να κάνουν
χρήση διευκολύνσεων για την πληρωμή των δικαστικών ενσήμων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 εδάφιο 2 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος
αριθ. 80/2013.
Πόσο θα πληρώσω;
Στο τρέχον στάδιο της νομοθεσίας, το δικαστικό ένσημο για την υποβολή αίτησης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 εδάφιο 1 του έκτακτου κυβερνητικού
διατάγματος αριθ. 80/2013 ως εξής:
έως το ποσό των 500 λέου - 8%, αλλά όχι λιγότερο από 20 λέου·
μεταξύ 501 λέου και 5.000 λέου - 40 λέου +7% για το ποσό που υπερβαίνει τα 500 λέου·
μεταξύ 5.001 λέου και 25.000 λέου - 355 λέου + 5% για το ποσό που υπερβαίνει τα 5.000 λέου·
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013, τα δικαστικά ένσημα προκαταβάλλονται. Αν έως την προθεσμία που
προβλέπει ο νόμος ή ορίζεται από το δικαστήριο, ο αιτών δεν εκπληρώσει την υποχρέωση πληρωμής του ενσήμου, η αίτηση ακυρώνεται λόγω μη
επικόλλησης του ενσήμου, είτε, ανάλογα με την περίπτωση, τακτοποιείται όταν εξοφληθεί νόμιμα το δικαστικό ένσημο. Επίσης, στην περίπτωση κατά την
οποία απορρίφθηκε το αίτημα χορήγησης διευκόλυνσης για την εξόφληση του δικαστικού τέλους, ο δε ενάγων δεν εξόφλησε εντός της προθεσμίας που όρισε
το δικαστήριο το τέλος και δεν κατέθεσε στον φάκελο την απόδειξη πληρωμής, το δικαστήριο προβαίνει στην ακύρωση της αίτησης αφού δεν έχει εξοφληθεί
το τέλος.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δικαστικά ένσημα πληρώνονται από τον οφειλέτη του τέλους σε μετρητά, με έμβασμα ή με σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής, στον λογαριασμό
«Δικαστικά ένσημα και άλλα τέλη», ο οποίος είναι χωριστός απ’ αυτόν των εσόδων του τοπικού προϋπολογισμού και έχει δημιουργηθεί στη διοικητική
περιφέρεια στην οποία το φυσικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία το νομικό πρόσωπο έχει την
εταιρική έδρα του. Τα έξοδα της μεταφοράς των οφειλόμενων ποσών όπως, για παράδειγμα, του δικαστικού ενσήμου βαρύνουν τον οφειλέτη.

Αν το πρόσωπο που οφείλει να καταβάλει το δικαστικό ένσημο δεν έχει ούτε κατοικία ούτε διαμονή ή, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έδρα στη Ρουμανία,
το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται στον λογαριασμό του τοπικού προϋπολογισμού της διοικητικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του δικαστηρίου
στο οποίο υποβάλλεται η αγωγή ή η αίτηση.
Τα δικαστικά ένσημα μπορούν να πληρωθούν σε μετρητά στη Διεύθυνση Τελών και Φόρων της διοικητικής περιφέρειας στην οποία έχει την κατοικία ή τη
διαμονή του το φυσικό πρόσωπο ή την έδρα του το νομικό πρόσωπο.
Εντούτοις, τα δικαστικά ένσημα μπορούν να πληρωθούν μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή με σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Η απόδειξη πληρωμής των δικαστικών ενσήμων, που χορηγείται στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με μετρητά ή με εντολή πληρωμής, κατατίθεται τη
στιγμή της καταχώρισης της αίτησης ή της αγωγής.
Οι αποδείξεις ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εντολές πληρωμής για δικαστικά ένσημα δεν έχουν τυποποιημένη μορφή αλλά τη μορφή που έχει υιοθετήσει
η αρχή στην οποία γίνεται η πληρωμή.
Στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστικό ένσημο καταβλήθηκε αφότου ο αιτών έλαβε τη σχετική ειδοποίηση από το δικαστήριο για πληρωμή του
ενσήμου, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στον φάκελο της υπόθεσης την απόδειξη της πληρωμής του τέλους εντός 10 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.
Η υποβολή της απόδειξης πληρωμής του δικαστικού ενσήμου μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στην έδρα του δικαστηρίου ή ταχυδρομικώς με
αναφορά του αριθμού του φακέλου (αριθμός της υπόθεσης) για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, και ο αριθμός αυτός αναφέρεται επίσης στην
ειδοποίηση την οποία έστειλε το δικαστήριο στον ενδιαφερόμενο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 21/02/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Σλοβενία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Τα δικαστικά τέλη που επιβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας μικροδιαφορών προβλέπονται στον σλοβένικο νόμο περί δικαστικών τελών [Zakon o sodnih
taksah, Uradni list RS (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) αριθ. 37/08, 97/10, 63/13,
58/14 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου
19/15 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 30/16 και 10/17–ZPP-E (πράξη για την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας ως προς την
αμφισβητούμενη δικαιοδοσία)· εφεξής: νόμος περί δικαστικών τελών], ο οποίος είναι ο γενικός νόμος που διέπει τα δικαστικά τέλη.
Ο νόμος περί δικαστικών τελών (άρθρο 6) συνιστά τη νομική βάση για την καταβολή των δικαστικών τελών με μετρητά, έμβασμα και άλλα έγκυρα μέσα
πληρωμής, κάτι που ισχύει επίσης για την καταβολή των τελών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Στην πράξη, τα δικαστικά τέλη
μπορούν να καταβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής των τραπεζών.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται εφάπαξ για το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας.
Τα δικαστικά τέλη βαρύνουν τον ενάγοντα και η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την κατάθεση της αγωγής στο δικαστήριο.
Πόσο θα πληρώσω;
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, το ποσό του δικαστικού τέλους που βαρύνει τον αιτούντα κατά την κατάθεση της
αγωγής στο δικαστήριο εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς:
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι μικρότερη από 300 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 54 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 301 έως 600 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 78 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 601 έως 900 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 102 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 901 έως 1.200 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 126 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 1.201 έως 1.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 150 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 1.501 έως 2.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 165 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 2.001 έως 2.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 180 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 2.501 έως 3.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 195 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 3.001 έως 3.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 210 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 3.501 έως 4.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 225 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 4.001 έως 4.500 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 240 ευρώ
αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς κυμαίνεται από 4.501 έως 5.000 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 255 ευρώ.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Αν ο ενάγων δεν πληρώσει το δικαστικό τέλος εντός της προθεσμίας, το δικαστήριο διεξάγει παρόλα αυτά τη διαδικασία και, στη συνέχεια, επιβάλλει τα
δικαστικά τέλη, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Ο νόμος περί δικαστικών τελών (άρθρο 6) συνιστά τη νομική βάση για την καταβολή των δικαστικών τελών με μετρητά, έμβασμα και άλλα έγκυρα μέσα
πληρωμής, κάτι που ισχύει επίσης για την καταβολή των τελών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.
Στην πράξη, τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής των τραπεζών ή άμεσα μέσω του
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή στο ταμείο του δικαστηρίου (με τη χρήση μετρητών ή τερματικού POS).
Κάθε τράπεζα διαθέτει τη δική της υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών για την πραγματοποίηση πληρωμών ηλεκτρονικά.
Ο υπόχρεος μπορεί να πληρώσει το δικαστικό τέλος εκ των προτέρων, δηλαδή κατά την υποβολή της αγωγής στο δικαστήριο ή μπορεί να υποβάλει την
αγωγή και να περιμένει έως ότου το δικαστήριο του αποστείλει ειδοποίηση καταβολής των τελών, η οποία θα αναγράφει το πληρωτέο ποσό και όλα τα
υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της πληρωμής.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Αν ο υπόχρεος καταβάλει το δικαστικό τέλος αναφέροντας τον οικείο αριθμό αναφοράς (που έχει κοινοποιηθεί στον υπόχρεο προς καταβολή από το
δικαστήριο στην ειδοποίηση πληρωμής), τότε δεν υποχρεούται να παράσχει στο δικαστήριο αποδεικτικό της πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές, το
δικαστήριο ενημερώνεται σχετικά με την πληρωμή μέσω ειδικού ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος (UJPnet). Η αναφορά του σωστού αριθμού αναφοράς
στο σύστημα είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να αναγνωρίζονται οι επιμέρους πληρωμές.
Ωστόσο, αν το δικαστικό τέλος καταβληθεί χωρίς να αναγραφεί ο οικείος αριθμός αναφοράς, ο υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει στο δικαστήριο απόδειξη
πληρωμής. Δεν υπάρχουν ειδικές επίσημες προϋποθέσεις όσον αφορά την εγκυρότητα της εν λόγω απόδειξης. Βάσει της εν λόγω απόδειξης, το δικαστήριο,
εφόσον προκύψει ανάγκη, επιβεβαιώνει την πληρωμή του δικαστικού τέλους στην πλατφόρμα UJPnet (ειδικά όταν το δικαστικό τέλος δεν καταβάλλεται στο
ταμείο του δικαστηρίου).
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Σουηδία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Τι ποσό πρέπει να καταβάλω;
Τι θα συμβεί εάν δεν καταβάλω εμπρόθεσμα τα δικαστικά τέλη;
Πώς μπορώ να καταβάλω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή;
Εισαγωγή
«Στην αίτηση επιβάλλεται τέλος ίσο με το κάτωθι ποσό όταν κινείται κάποια από τις ακόλουθες διαδικασίες:
Κατηγορία A ………………………………… 900 SEK (1) /.../ αστικές αγωγές δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη
θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών» [παράρτημα του κανονισμού (1987:452) σχετικά με τα τέλη ενώπιον των γενικών δικαστηρίων].
Το τέλος της αίτησης καταβάλλεται στο δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής του
τέλους μέσω ιστοσελίδας.
(1) Το ποσό αυτό ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Στη διαδικασία μικροδιαφορών, επιβάλλεται ένα μόνο τέλος αίτησης, το οποίο καταβάλλεται κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο δικαστήριο. Δεν
επιβάλλονται περαιτέρω τέλη για τη διαδικασία ή για διαδικαστικές πράξεις.
Τι ποσό πρέπει να καταβάλω;
Το συνολικό ποσό για τη διαδικασία είναι το τέλος της αίτησης, το οποίο, από την 1η Ιουλίου 2014, ανέρχεται σε 900 SEK.
Τι θα συμβεί εάν δεν καταβάλω εμπρόθεσμα τα δικαστικά τέλη;
Εάν, αφού κληθείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση με την καταβολή, δεν καταβάλετε το τέλος της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί και το δικαστήριο δεν θα
εξετάσει την αξίωσή σας. Μετά από τυχόν απόρριψη δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση για την ίδια αιτία.
Πώς μπορώ να καταβάλω τα δικαστικά τέλη;
Το τέλος της αίτησης καταβάλλεται είτε σε μετρητά είτε με κάρτα στη γραμματεία του δικαστηρίου ή μέσω του λογαριασμού PlusGiro του δικαστηρίου. Τα
στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων και τα στοιχεία του αριθμού λογαριασμού διατίθενται
εδώ.
Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή;
Μετά την καταβολή, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περαιτέρω και, κατά γενικό κανόνα, δεν χρειάζεται να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία καταβολής. Το
δικαστήριο αντιστοιχίζει τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο δικαστήριο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η
αντιστοίχιση της αίτησής σας με την καταβολή σας, παρακαλείσθε κατά την καταβολή να αναφέρετε τόσο το δικό σας ονοματεπώνυμο όσο και εκείνο του
αντιδίκου. Να αποθηκεύετε πάντα την επιβεβαίωση καταβολής, η οποία, αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της καταβολής.
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Αγγλία και Ουαλία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Ενάγων μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών για να ασκήσει αγωγή για ποσό έως 2.000 EUR
(εξαιρουμένων κάθε είδους τόκων, δαπανών και εξόδων) κατά εναγομένου σε διασυνοριακή υπόθεση. Μια υπόθεση είναι διασυνοριακή όταν τουλάχιστον ο
ένας από τους διαδίκους έχει την κατοικία/έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό 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, η αγωγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον τοπικού δικαστηρίου (County Court), αλλά όχι ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου (High Court).
Τι τέλη επιβάλλονται;
Τα δικαστικά τέλη για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι τα ίδια με εκείνα για τις εγχώριες μικροδιαφορές.

Για την κατάθεση αγωγής κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών απαιτείται η καταβολή δικαστικών τελών. Αν επιθυμείτε να πληρώσετε με
χρεωστική/πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της σχετικής κάρτας θα πρέπει να αναγραφούν στο προσάρτημα του εντύπου Α — «Ευρωπαϊκή διαδικασία
μικροδιαφορών — Έντυπο της αγωγής».
Στις υποθέσεις που απαιτείται ακροαματική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς, επιβάλλεται επίσης τέλος ακροαματικής διαδικασίας.
Αν η αξίωσή σας χρειαστεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα επιπλέον δικαστικό τέλος. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα
είδη των διαθέσιμων διαδικασιών παρέχονται στην ενότητα σχετικά με τις διαδικασίες για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων στην Αγγλία και την
Ουαλία.
Πόσο θα πληρώσω;
Τα δικαστικά τέλη που ισχύουν στην Αγγλία και την Ουαλία αναγράφονται στο φυλλάδιο
EX50 - Civil and Family Court Fees (EX50 - Δικαστικά τέλη στις
αστικές και οικογενειακές υποθέσεις)
Χάριν διευκόλυνσης, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα τα τέλη που ισχύουν για τις μικροδιαφορές από τις 17 Νοεμβρίου 2016 και εφεξής. Τα δικαστικά
τέλη υπόκεινται σε μεταβολές και, επομένως, πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνετε το τρέχον ύψος τους, ρωτώντας το δικαστήριο, τον νομικό εκπρόσωπό σας ή
άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή οργανισμό. Τα παρακάτω τέλη αναφέρονται σε λίρες στερλίνες (GBP), με αποτέλεσμα να απαιτείται, για τον υπολογισμό του
ισόποσού τους σε ευρώ, μετατροπή τους βάσει της ισοτιμίας που ισχύει κατά την ημέρα κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε την αγωγή.
1.1 Κατά την κίνηση διαδικασίας [συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στις οποίες το έντυπο αξίωσης εκδίδεται μετά τη
χορήγηση άδειας έκδοσής του, αλλά εξαιρουμένων των υποθέσεων του Κέντρου Επιχειρήσεων Τοπικού Δικαστηρίου (County

Καταβλητέο τέλος (GBP)

Court Business Centre — CCBC) που κινούνται από χρήστες του Κέντρου και των υποθέσεων που κινούνται από χρήστες της
υπηρεσίας «Money Claim OnLine»] με αντικείμενο την είσπραξη χρηματικού ποσού όταν το ποσό της αξίωσης:

α) Δεν υπερβαίνει τις 300 GBP

35 GBP

β) Υπερβαίνει τις 300 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 500 GBP

50 GBP

γ) Υπερβαίνει τις 500 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 1.000 GBP

70 GBP

δ) Υπερβαίνει τις 1.000 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 1.500 GBP

80 GBP

ε) Υπερβαίνει τις 1.500 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 3.000 GBP

115 GBP

Για τη διεξαγωγή ακροαματικής συζήτησης επιβάλλεται πρόσθετο τέλος.
Τέλος που επιβάλλεται για τη διεξαγωγή ακροαματικής συζήτησης σε υπόθεση της διαδικασίας μικροδιαφορών όταν το
ποσό της αξίωσης:
i) Δεν υπερβαίνει τις 300 GBP

25 GBP

ii) Υπερβαίνει τις 300 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 500 GBP

55 GBP

iii) Υπερβαίνει τις 500 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 1.000 GBP

80 GBP

iv) Υπερβαίνει τις 1.000 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 1.500 GBP

115 GBP

v) Υπερβαίνει τις 1.500 GBP αλλά δεν υπερβαίνει τις 3.000 GBP

170 GBP

Αν επιθυμείτε να προβείτε στην αναγκαστική εκτέλεση της αξίωσης, θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα επιπλέον δικαστικό τέλος.
Απαιτείται η καταβολή δικαστικού τέλους για την κατάθεση αγωγής 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), γεγονός που
σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο δικαστικό τέλος ή να πληρώσετε μόνο μέρος αυτού. Ωστόσο, πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για
χωριστή απαλλαγή από κάθε τέλος που καλείστε να πληρώσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, η υποβολή αίτησης
απαλλαγής κατά την αρχική κίνηση της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή σας μόνο από 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. Αντίστοιχα, μπορεί να καταστείτε επιλέξιμος για απαλλαγή από τέλος κατά την πορεία
της υπόθεσης.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Αν ο ενάγων δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί για κάποιον λόγο, το δικαστήριο που έχει
επιληφθεί της υπόθεσης θα αποστείλει στον ενάγοντα το έντυπο Β — «Αίτημα του δικαστηρίου για συμπλήρωση και/ή διόρθωση του εντύπου της αγωγής»,
ζητώντας του να παράσχει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας σε ισχύ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των δικαστικών τελών. Η διεκπεραίωση της αγωγής
θα ανασταλεί έως τη δέουσα καταβολή των τελών.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Η πληρωμή των δικαστικών τελών πραγματοποιείται με την παροχή ορθών στοιχείων πληρωμής στο δικαστήριο. Αρχικά, αυτό θα πρέπει να γίνεται με την
αναγραφή των σχετικών στοιχείων στο προσάρτημα του εντύπου Α — «Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών — Έντυπο της αγωγής».
Η πληρωμή πραγματοποιείται συνήθως με χρεωστική/πιστωτική κάρτα. Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αγωγή ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα
αποδοχής όλων των μεθόδων πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο Α. Ο ενάγων θα πρέπει να επικοινωνήσει με το δικαστήριο και να εξακριβώσει ποια
μέθοδο πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Ενδέχεται επίσης να μπορεί να προβεί στην πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας τηλεφωνικά. Πολλά δικαστήρια διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την
αποδοχή πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας με τον τρόπο αυτόν, ωστόσο, ο ενάγων θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο δικαστήριο για να
επιβεβαιώσει ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει έτσι.
Ηλεκτρονική πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από πρόσωπα με διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Αν η αγωγή έχει υποβληθεί σωστά, το δικαστήριο θα επιδώσει το έντυπο της αγωγής (συνοδευόμενο από τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα) μαζί με το έντυπο
απάντησης (Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών — Έντυπο Γ) στον εναγόμενο. Ταυτόχρονα, θα αποσταλεί στον ενάγοντα ειδοποίηση για την έκδοση
μαζί με απόδειξη για την πληρωμή.
Η απόδειξη έχει συνήθως μέγεθος 8 x 12 cm, φέρει στο πάνω μέρος της το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνση του δικαστηρίου και αναφέρει στο κάτω
μέρος της το ποσό που καταβλήθηκε και την ημερομηνία και ώρα καταβολής του.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
European Union cross-border claims (Διασυνοριακές αξιώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο

παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Βόρεια Ιρλανδία
Για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/09/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Σκωτία
Εισαγωγή
Τι τέλη επιβάλλονται;
Πόσο θα πληρώσω;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Εισαγωγή
Στη Σκωτία, τα δικαστικά τέλη σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ρυθμίζονται από:
το διάταγμα περί τελών του Sheriff Court του 2018 (Sheriff Court Fees Order 2018), κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018/481 (Scottish Statutory
Instrument Number 2018/481), όπως τροποποιήθηκε με
το τροποποιητικό διάταγμα περί τελών του Sheriff Court του 2018 (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018), κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018
/194 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/194).
Το παράρτημα 2 μέρος ΙΙ σημεία 16 και 38 εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών από την 1η Απριλίου 2019.
Το παράρτημα 3 μέρος ΙΙ σημεία 16 και 38 εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών από την 1η Απριλίου 2020.
Ηλεκτρονική πληρωμή των τελών δεν είναι δυνατή.
Τι τέλη επιβάλλονται;
Για την κατάθεση στο δικαστήριο αγωγής κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών βάσει του εντύπου Α του ενωσιακού κανονισμού αριθ. 861/2007,
απαιτείται η πληρωμή ενός ενιαίου τέλους, το οποίο καλύπτει όλες τις δικαστικές διαδικασίες.
Το κόστος ταχυδρομικής επίδοσης των εγγράφων περιλαμβάνεται, ωστόσο ενδέχεται να προκύψει πρόσθετο τέλος αν απαιτηθεί επίδοση στον εναγόμενο
από δικαστικό επιμελητή.
Δεν επιβάλλεται τέλος για την κατάθεση απάντησης στην αγωγή βάσει του εντύπου Γ.
Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι συνήθως αναγκαία και το δικαστικό τέλος δεν καλύπτει δικηγορικές αμοιβές.
Πόσο θα πληρώσω;
Τα ισχύοντα τέλη για την κατάθεση στο δικαστήριο αγωγής κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχουν ως εξής:
αν με την αγωγή ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού ύψους έως 300 λιρών στερλινών ή 250 ευρώ, το τέλος ανέρχεται σε 19 λίρες στερλίνες
για όλες τις άλλες αγωγές κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, το τέλος ανέρχεται σε 104 λίρες στερλίνες.
Το πρόσθετο τέλος για την επίδοση στον εναγόμενο εγγράφων από δικαστικό επιμελητή συνίσταται σε διοικητικό τέλος ύψους 13 λιρών στερλινών, στο
οποίο προστίθεται το κόστος της επίδοσης από τον δικαστικό επιμελητή.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του διατάγματος περί τελών του Sheriff Court του 2018, κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018/481, όπως έχει τροποποιηθεί,
διάδικος μπορεί να δικαιούται απαλλαγή από την καταβολή τελών, για παράδειγμα αν δικαιούται ορισμένες κρατικές παροχές ή αν δικαιούται νομική
συνδρομή σε αστικές υποθέσεις.
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του διατάγματος περί τελών του Sheriff Court του 2018, κανονιστική πράξη της Σκωτίας αριθ. 2018/481, όπως έχει
τροποποιηθεί, το δικαστήριο δεν δέχεται την αγωγή και δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος.
Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;
Τα δικαστικά τέλη μπορούν να πληρωθούν με:
επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service» (Υπηρεσία Δικαστηρίων της Σκωτίας)
χρεωστική κάρτα και πιστωτική κάρτα — παρακαλούμε ελέγξτε ποια είδη κάρτας γίνονται δεκτά από το οικείο δικαστήριο και αν η πληρωμή μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου
ταχυδρομική επιταγή — πληρωτέα στην «Scottish Courts and Tribunals Service»
μετρητά — αν η πληρωμή γίνει ταχυδρομικά, δεν ενδείκνυται η πραγματοποίησή της με μετρητά.
Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;
Το δικαστήριο δέχεται την κατάθεση των εγγράφων της αγωγής βάσει του εντύπου Α του ενωσιακού κανονισμού αριθ. 861/2007 με την πληρωμή. Τα
έγγραφα και η πληρωμή πρέπει να εγχειριστούν ή να αποσταλούν στο δικαστήριο ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, ως επόμενο βήμα στη διαδικασία, το
δικαστήριο χορηγεί ή αποστέλλει το έντυπο Β, ή το έντυπο 1 ή επιδίδει το έντυπο Α στον εναγόμενο. Δεν απαιτείται αποδεικτικό της πληρωμής.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

