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Pogosto zastavljena
vprašanja
★ Imam vprašanje o obrazcu
→ Vse države EU nudijo brezplačno praktično pomoč.
Poiščite informacije na portalu e-pravosodje ali
se obrnite na lokalno poslovno združenje ali zvezo
potrošnikov.
★ Ali potrebujem odvetnika ali odvetnico?
→ Ne. Postopek je preprost in se lahko izvede brez
strokovnega pravnega svetovanja. Lahko pa pooblastite
odvetnika ali odvetnico, če tako želite.

Ali kdo iz druge države EU dolguje denar vašemu podjetju?
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je hitrejši in
lažji način za izterjavo dolga. Ugotovite, zakaj.
Prenesite priročnik za evropski postopek v sporih majhne
vrednosti na spletnem mestu: https://e-justice.europa.eu/
content_small_claims-42-sl.do

★ Ali sem upravičen do brezplačne pravne pomoči?
→ Morda, če nimate sredstev za plačilo stroškov. Obiščite:
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-55-sl.do.
★ Katere dokumente naj priložim obrazcu zahtevka?
→ Vse, kar utemeljuje vaš zahtevek: korespondenco,
račune, pogodbe, izjave prič.
★ Se bom moral pojaviti pred sodiščem?
→ Običajno ne. To je predvsem pisni postopek. Obravnave
potekajo samo, če je to nujno potrebno in lahko
zahtevate video povezavo.
★ Koliko bo zahtevek stal?
→ Sodišču, ki bo obravnavalo vaš primer, boste morali pri
vložitvi zahtevka plačati sodno takso.
→ Sodišča si prizadevajo, da bi bili stroški zahtevkov
majhne vrednosti sorazmerni.
→ Če v postopku ne boste uspeli, boste morali drugi
stranki povrniti stroške, vendar le tiste, za katere sodišče
meni, da so potrebni in sorazmerni.
→ Morda boste morali plačati za prevod dokumentov
in pridobivanje dokazov od izvedencev ali izvedenk.
Vendar pa sodišča poskušajo obdržati stroške na najnižji
ravni.
→ Lahko zahtevate povračilo stroškov.

Uporabniški priročnik za

evropski postopek v sporih
majhne vrednosti
Kratka predstavitev glavnih praktičnih vidikov
uporabe postopka na podlagi Uredbe
Pravosodje
in potrošniki

Obiščite portal e-pravosodje: https://e-justice.europa.eu/
home.do?plang=sl&action=home
Sledite nam
https://www.facebook.com/EUJustice/
https://twitter.com/EU_commission

Evropska pravosodna mreža
v civilnih in gospodarskih zadevah
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Izterjajte denar,
ki vam ga dolguje
kdo iz druge
države EU
Nasveti za MSP
o evropskem
postopku v sporih
majhne vrednosti

Pravosodje
in potrošniki

Ali bi lahko evropski
postopek v sporih majhne
vrednosti pomagal
mojemu podjetju?
Ali vam stranka, dobavitelj ali dobaviteljica iz druge države
EU dolguje denar?
Čezmejne izterjave lahko povzročijo glavobole. Ne želite
si, da vam dolgotrajen sodni postopek v tuji državi izprazni
žepe.
Na voljo je stroškovno učinkovit način za izterjavo
dolgovanega zneska: evropski postopek v sporih majhne
vrednosti. Ne potrebujete odvetnika ali odvetnice, lahko
dobite pomoč pri obrazcih in postopek je razmeroma hiter.

Je moj zahtevek
primeren?

1. KORAK

DA
ČE:

▶ terjate denar ali nadomestilo od podjetja, organizacije
ali stranke iz druge države EU.
▶ zahtevek ne presega 5 000 EUR.

Ne dovolite, da vas strah pred izgubo denarja odvrne
od čezmejnega poslovanja.

93 %

evropskih MSP ima deset ali manj
zaposlenih.1
Evropski postopek v sporih majhne
vrednosti lahko pomaga, da ta podjetja,
ki so na tesnem s časom, izterjajo
svoj dolg.

Izpolnite obrazec zahtevka A in priložite dokazne listine.
Obrazec lahko prenesete s spletne strani: https://ejustice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-sl.
do?clang=sl#action

2. KORAK
Vložite ga pri pristojnem sodišču fizično ali elektronsko
(če je dovoljeno).

3. KORAK

NE

ČE VKLJUČUJE:

Sodišče pošlje tožencu ali toženki kopijo vašega zahtevka
v 14 dneh. Toženec ali toženka ima na voljo 30 dni
za odgovor.

4. KORAK

▶ dolgove v isti državi, v kateri je sedež vašega podjetja;
▶ vrednost nad 5 000 EUR;
▶ spor z javnim organom glede davkov, pristojbin ali
socialne varnosti;
▶ zaposlitev, razvezo zakonske zveze, dedovanje ali
družinsko pravo;
▶ spor zoper osebo/podjetje s sedežem na Danskem.
Postopek zajema nadomestila za blago in storitve
in ne zgolj za materialne proizvode.

1. Vir: Letno poročilo o evropskih MSP 2016/2017

Pet preprostih korakov

če ima sodišče dovolj informacij, izda sodbo v 30 dneh.
Lahko zahteva več informacij ali obravnavo.

5. KORAK
Za potrebe izvršbe lahko zahtevate od sodišča brezplačno
potrdilo v zvezi s sodbo.

