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Väiksemad kohtuvaidlused
Prantsusmaa
1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu
Prantsusmaal kohaldatakse väiksemate nõuete rahuldamiseks alama astme kohtus (tribunal d’instance) lihtsustatud menetlust, mida reguleeritakse
tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 843 ja 844. Menetlus algatatakse suulise või kirjaliku avalduse (déclaration au greffe) alusel, mis esitatakse või
adresseeritakse pädeva kohtu kantseleile. Kantselei kutsub pooled kohtusse väljastusteatega tähtkirja teel. Kohtuistungil püüab kohtunik pooli lepitada ja
võib nende nõusolekul määrata lepitaja. Kui lepitamine ei õnnestu, jätkatakse menetlust. Advokaadi poolt esindamine ei ole kohustuslik. Pooli võivad
esindada nende abikaasa, elukaaslane või isik, kellega nad on sõlminud tsiviilpartnerluslepingu, poolte vanemad, otse- või külgsugulased või poolte töötajad.
1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind
Nõude suurus ei või ületada 4000 eurot ning nõue peab kuuluma asjaomase alama astme kohtu ( tribunal d’instance) pädevusse.
1.2 Menetluse kohaldamine
Kantseleile avalduse esitamise menetlus on vabatahtlik.
Kui menetlus on algatatud avalduse esitamisega, ei saa seda jätkata tavapärase kohtumenetlusena. Kui hagihind on üle 4000 euro või kui hagi ei kuulu
madalama astme kohtu pädevusse, tuleb kohtu poole pöörduda tavakorras.
1.3 Vormid
Vorm ei ole kohustuslik, sest avalduse kantseleile võib teha ka suuliselt. Kohtusse pöördumiseks on vorm siiski olemas.
Tegemist on vormiga CERFA nr 11764*08, mis on kättesaadav Prantsuse avaliku teenistuse veebisaidil, kõigi madalama astme kohtute kantseleides ja
veebisaidil https://www.justice.fr/.
1.4 Õigusabi
Kuna tegemist on lihtmenetlusega, mille raames käsitletakse kuni 4000 euro suurusi nõudeid ja pooled kuulab ära kohtunik, ei ole õigusabi seadusega ette
nähtud. Pooli võib abistada või esindada advokaat ja seda ka siis, kui nad on taotlenud riigi õigusabi.
1.5 Tõendite kogumise eeskirjad
Tõendite kogumise normid on sarnased tavamenetluse puhul kohaldatavate normidega.
1.6 Kirjalik menetlus
Lihtsustatud menetlus ei hõlma puhtalt kirjalikku menetlust.
1.7 Kohtuotsuse sisu
Kohtuotsuse suhtes kohaldatakse samu eeskirju mis tavamenetluse puhul.
1.8 Kulude hüvitamine
Kohaldatakse samu eeskirju mis teiste menetluste puhul. Et aga lihtsustatud menetluses ei nõuta advokaadi või seadusliku esindaja määramist, on sellega
seotud kulud väiksemad.
1.9 Edasikaebamise võimalus
Arvestades selliste nõuete suurust, ei saa kohtuotsuse peale apellatsioonkaebust esitada. Kohtuotsuse saab üksnes vaidlustada või selle peale saab esitada
kassatsioonkaebuse.
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