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Költségek
Dánia
Ez az oldal a dániai bírósági költségekről nyújt tájékoztatást.
A jogi szakemberek díjazására vonatkozó jogszabályi keret
A jogi szakemberek díjazására alapvetően nem vonatkoznak jogszabályok. A felsőbíróság (landsret) azonban iránymutatást adott egyes díjak mértékére
vonatkozóan, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető. Az ügyvédi díjakkal kapcsolatosan az Ügyvédi Fegyelmi Tanácsnál ( Advokatnævnet) bárki élhet
panasszal.
Rögzített bírósági költségek
Rögzített bírósági költségek a polgári eljárásban
A feleket terhelő rögzített bírósági költségek a polgári eljárásban
A dán jog úgy rendelkezik, hogy a kereset benyújtásakor a felperesnek illetéket kell fizetnie. Az illeték kiindulási összege 500 DKK. Az 50 000 DKK-nál
magasabb perértékű ügyekben az illeték 750 DKK, továbbá az 50 000 DKK feletti összeg 1,2 %-a.
Az 50 000 DKK feletti perértékű ügyekben a tárgyalásért emellett további illeték is fizetendő. Ez az illeték megegyezik a kereset benyújtásakor fizetendő
összeggel. Ezért a felperesnek 750 DKK-t, továbbá a követelés 50 000 DKK feletti összege 1,2 %-ának megfelelő összeget kell fizetnie a tárgyalásért is.
A bírósági illeték felső határa mindkét illetéktípus (vagyis a kereset benyújtásakor fizetendő illeték és a tárgyalásért fizetendő illeték) vonatkozásában
egyaránt 75 000 DKK. Egyes (pl. hatósági jogkör gyakorlásával kapcsolatos) ügyekben a felső határ azonban csak 2 000 DKK.
Egyes polgári ügyekben – ideértve a családjogi ügyeket is – nem kell bírósági illetéket fizetni.
A polgári eljárás mely szakaszában kell a feleknek rögzített költségeket fizetniük?
Mint azt fentebb jeleztük, a kereset benyújtásakor kell a felperesnek illetéket fizetnie.
A tárgyalási illetéket a tárgyalás kitűzött időpontjáig, legkorábban azonban a tárgyalás előtt három hónappal kell megfizetni.
Rögzített bírósági költségek a büntetőeljárásban
A feleket terhelő rögzített bírósági költségek a büntetőeljárásban
A büntetőügyek rendszerint illetékmentesek. Néhány büntetőügy azonban magánvádas, mely esetben a polgári ügyek bírósági illetékeire vonatkozó
szabályok irányadók.
Rögzített bírósági költségek az alkotmányjogi eljárásban
A feleket terhelő rögzített bírósági költségek az alkotmányjogi eljárásban
Az alkotmányjogi ügyek polgári és büntetőügyek is lehetnek. Dániában nem vonatkoznak külön szabályok az alkotmányjogi eljárásra.
A jogi képviselő által a bírósági költségek tárgyában nyújtandó tájékoztatás
A felek jogai és kötelezettségei
A Dán Ügyvédi Kamara és Jogászegylet magatartási szabályzatának (Advokatsamfundets advokatetiske regler) 16.8. pontja a következőképpen rendelkezik:
„Az ügyvédnek az ügyfél jogvitájával kapcsolatosan mindenkor a legköltséghatékonyabb megoldás elérésére kell törekednie, az ügyfél kívánságait és
utasításait figyelembe véve.”
A költségek megállapításának jogalapjai
Hol találhatok a költségek megállapításának dániai jogalapjaira vonatkozó információkat?
A költségekre vonatkozó információk a Dán Ügyvédi Kamara és Jogászegylet (Advokatsamfundet) és a dán bíróságok (Danmarks Domstole) honlapján
állnak rendelkezésre.
Milyen nyelven érhetőek el a költségek megállapításának dániai jogalapjaira vonatkozó információk?
A bírósági illetékek jogalapjaira vonatkozó információk dán és angol nyelven érhetők el.
Hol találhatok közvetítésre vonatkozó információkat?
A közvetítésre (retsmægling) vonatkozó információk a dán bíróságok weboldalán érhetők el: Danmarks Domstole.
Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?
A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak
A Dán Bírósági Hivatal weboldala (Domstolsstyrelsen) általános tájékoztatást nyújt a dán igazságszolgáltatási rendszerről, és elérhetőségi adatokat is
tartalmaz.
Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?
A különböző típusú eljárások átlagos időtartamára vonatkozó információk a dán bíróságok weboldalán (Danmarks Domstole) érhetők el.
Hozzáadottérték-adó
Hol találhatok erre vonatkozó információkat?
A közzétett adatok rendszerint tartalmazzák a héát.
Költségmentesség
Jogosultsági jövedelemhatár a polgári igazságszolgáltatás területén
A költségmentességre való jogosultság jövedelemhatárát évente egyszer kiigazítják. 2019-ban a következő jövedelemhatárok érvényesültek:
Egyedülálló személy: 329 000 DKK
Házasságban vagy azzal egyenértékű kapcsolatban élő kérelmező: 418 000 DKK
Ehhez gyermekenként hozzáadott további összeg: 57 000 DKK.
A jogi segítségnyújtással foglalkozó intézményeknél (advokatvagten és retshjælpen) alapvető szóbeli jogi tanácsadásra mindenki ingyenesen jogosult,
jövedelmi viszonytól függetlenül.
Terheltekre vonatkozó jogosultsági jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén
A terhelt jogi képviselethez való joga nem a terhelt jövedelmétől, hanem az ügy jellegétől függ. Ha a terhelt bűnösségét megállapítják, a védőügyvéd díját
általában – jövedelmi viszonyaitól függetlenül – a terheltnek kell megfizetnie.

Sértettekre vonatkozó jogosultsági jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén
A sértett jogi képviselethez való joga nem a sértett jövedelmétől, hanem az ügy jellegétől függ. Az igazságszolgáltatás igazgatásáról szóló törvény 741.
szakaszának a) pontja értelmében a sértettek elsősorban az erőszakos és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények esetén jogosultak jogi képviseletre. Ilyen
esetben az ügyvédi díjat az állam fizeti.
A sértettek számára biztosítandó költségmentesség egyéb feltételei
Lásd a sértettekre a büntető igazságszolgáltatás területén vonatkozó jogosultsági jövedelemhatár tekintetében adott fenti választ.
A terheltek számára biztosítandó költségmentesség egyéb feltételei
Lásd a terheltekre a büntető igazságszolgáltatás területén vonatkozó jogosultsági jövedelemhatár tekintetében adott fenti választ.
Vannak olyan bírósági eljárások, amelyek ingyenesek?
Mint azt fentebb említettük (lásd a polgári eljárásban a feleket terhelő rögzített költségek tekintetében adott választ), egyes polgári eljárások teljesen
illetékmentesek. Az eljárás során azonban egyéb költségek (pl. ügyvédi díjak) merülhetnek fel.
Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?
Az igazságszolgáltatás igazgatásáról szóló törvény (retsplejeloven) 30. fejezete tartalmazza a polgári ügyekben a költségek megtérítésére vonatkozó
szabályokat.
Főszabály szerint a pernyertes fél költségeit a pervesztes félnek kell megfizetnie. Bizonyos körülmények fennállása esetén azonban a bíróság dönthet úgy,
hogy a pervesztes felet teljes mértékben vagy részben mentesíti a pernyertes fél költségeinek viselése alól.
A feleket csak a jóhiszemű pervitel érdekében felmerült költségek viselésére lehet kötelezni.
Szakértői díjak
A szakértői díjakat a felperesnek kell megfizetnie, ha ő kérte a szakértői véleményt egy adott kérdéssel kapcsolatosan.
Az ügy befejezésekor a bíróság dönt arról, hogy az alperesnek kell-e viselnie a szakértő díját. Ez az ügy kimenetelétől függ.
Fordítók és tolmácsok díja
Polgári ügyekben főszabály szerint a peres feleknek kell viselniük a tolmácsolás díját.
Büntetőügyekben a tolmácsolás díját az állam viseli.
Vonatkozó dokumentumok
Dánia jelentése a bírósági költségek átláthatóságáról: Danmarks rapport om undersøgelsen af åbenheden om sagsomkostninger
Utolsó frissítés: 27/08/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

