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Belgien
1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?
I belgisk lovgivning findes der ingen særlig procedure for mindre krav. Det eneste, der minder om en sådan procedure, er den "forenklede procedure for
betalingspålæg". Se særskilt dokument.
Der findes ingen særlig procedure for mindre krav. Lovens almindelige procedure bliver anvendt, men den er imidlertid meget enkel.
Den almindelige procedure er kort beskrevet som følger:
forkyndelse af stævning ved en af rettens embedsmænd
skriftlig udveksling af påstande med angivelse af konklusioner
dato for retsmødet (domsforhandling) og afslutning af proceduren
dom.
I princippet findes der ingen forenklet procedure, selv om nogle sager ikke bliver anlagt ved stævning, men derimod ved en fælles begæring indgivet af
parterne. Et eksempel på tvister, hvor der anvendes fælles begæring indgivet af parterne, er tvister vedrørende lejemål. Det fremgår af retsplejelovens artikel
1344a (Gerechtelijk Wetboek), at medmindre andet er anført i lejeaftalen, kan enhver sag vedrørende tingsleje anlægges ved en skriftlig begæring til
justitskontoret i retten i civile sager.
1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser
1.2 Anvendelse af proceduren
1.3 Blanketter
1.4 Retlig bistand
1.5 Regler for bevisoptagelse
1.6 Skriftlig procedure
1.7 Dommens indhold
1.8 Refusion af udgifter
1.9 Klagemulighed
Links
Lovgivningen vedrørende den forenklede procedure for betalingspålæg: Se webstedet for
den føderale offentlige retstjeneste (Federale Overheidsdienst Justitie):
Klik på "konsolideret lovgivning" (Geconsolideerde wetgeving) under overskriften "retskilder" (Rechtsbronnen)
Klik på "retsplejeloven" (Gerechtelijk wetboek) under punktet juridisk område (Juridische aard)
I rubrikken "Søgeord" (Woord(en)) skrives "664".
Klik på "Søg" (Opzoeking), og herefter "Liste" (Lijst).
Klik på "Oplysninger" (Detail).
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