EL
Αρχική σελίδα>Χρήματα/Χρηματικές απαιτήσεις>Μικροδιαφορές
Μικροδιαφορές
Φινλανδία
1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών
Η ισχύουσα νομοθεσία στη Φινλανδία δεν περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανονισμούς ανάλογα με το μέγεθος του ποσού της αξίωσης του ενάγοντα. Ωστόσο,
μπορεί να δοθεί εντολή για κατάλληλες διαδικασίες για μια υπόθεση, βάσει της ιδιαίτερης φύσης της. Η υπόθεση θα περάσει από τα διάφορα στάδια της
πλήρους δικαστικής διαδικασίας εάν υπάρχουν βάσιμες αιτίες και το επιθυμούν οι διάδικοι. Η υπόθεση μπορεί, για παράδειγμα, να επιλυθεί από έναν μόνο
δικαστή χωρίς προπαρασκευαστική ακρόαση ή με μια αποκλειστικά γραπτή διαδικασία. Και οι υποθέσεις αστικού δικαίου εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν τις
δικές τους ειδικές διαδικασίες. Η εκδίκαση των μη αμφισβητούμενων αξιώσεων πραγματοποιείται με την απλή διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω
(βλέπε «Διαδικασίες διαταγής πληρωμής - Φινλανδία» και «Αυτόματη διαδικασία - Φινλανδία»).
1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο
Όπως προαναφέρθηκε, η χρηματική αξία της αξίωσης δεν επηρεάζει τη διαδικασία. Η μορφή της διαδικασίας εξαρτάται από το ποιοτικό περιεχόμενο της
υπόθεσης.
1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας
Η έναρξη της διαδικασίας σε αστικές υποθέσεις γίνεται με την υποβολή γραπτής αίτησης κλήτευσης σε περιφερειακό δικαστήριο ( käräjäoikeus). Οι μη
αμφισβητούμενες αξιώσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικής αίτησης (βλέπε «Διαδικασίες διαταγής πληρωμής - Φινλανδία»).
1.3 Έντυπα
Δεν υπάρχουν έντυπα παρά μόνο ένα έντυπο κοινοποίησης της πρόθεσης προσφυγής κατά απόφασης περιφερειακού δικαστηρίου σε εθνικό επίπεδο. Σε
ορισμένα περιφερειακά δικαστήρια χρησιμοποιούνται έντυπα που δημιουργήθηκαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις συνήθως πρόκειται για έντυπα αίτησης ή
ανταπάντησης. Η χρήση των εντύπων δεν είναι υποχρεωτική.
Οι μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μπορούν να κατατεθούν μέσω εντύπου ηλεκτρονικής αίτησης (βλέπε «Διαδικασίες διαταγής πληρωμής - Φινλανδία»).
1.4 Συνδρομή
Η γραμματεία του δικαστηρίου παρέχει συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία, εάν είναι απαραίτητο.
1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων
Εάν η υπόθεση είναι μη αμφισβητούμενη, δεν απαιτείται κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Εάν ακολουθηθεί αμιγώς γραπτή διαδικασία, εξετάζονται μόνο γραπτά
αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να αναφέρουν ότι ισχύουν ειδικοί κανόνες για την παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων σε
υποθέσεις μικροδιαφορών.
1.6 Έγγραφη διαδικασία
Είναι δυνατόν μια υπόθεση να επιλυθεί χωρίς ακροαματική διαδικασία, μόνο βάσει γραπτών αποδεικτικών στοιχείων. Οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας
επιλύονται πάντα με αυτό τον τρόπο. Οι αμφισβητούμενες αξιώσεις μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά βάσει γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, αν η φύση
της υπόθεσης είναι τέτοια που δεν απαιτείται κύρια ακροαματική διαδικασία και αν οι διάδικοι δεν αντιτίθενται στη χρήση της γραπτής διαδικασίας.
1.7 Περιεχόμενο απόφασης
Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να διέπουν το περιεχόμενο των αποφάσεων σε υποθέσεις μικροδιαφορών.
1.8 Επιστροφή εξόδων
Κατά κανόνα, ο ηττηθείς υποχρεούται να καταβάλει όλα τα εύλογα νομικά έξοδα που πραγματοποίησε ο αντίδικός του για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου
σχετικά με την υπόθεση. Ωστόσο, έχουν καθοριστεί με διάταγμα τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης σε περίπτωση μη αμφισβητούμενων αξιώσεων και σε
περιπτώσεις που αφορούν ενοίκιο κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μέγιστα ποσά που μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει ο ηττηθείς εναγόμενος
στον ενάγοντα περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα δαπανών.
1.9 Δυνατότητα έφεσης
Το δικαίωμα έφεσης δεν εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία έφεσης για όλες τις υποθέσεις. Πρέπει να υπάρξει
γνωστοποίηση της πρόθεσης προσφυγής κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου εντός της δεδομένης προθεσμίας, και η έφεση πρέπει να
εκδικαστεί στο Εφετείο (hovioikeus).
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Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. 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 Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται 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.

