Skotsko

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Škotska
Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Uvod
Katere sodne takse je treba plačati?
Koliko moram plačati?
Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?
Kako lahko plačam sodne takse?
Kaj je treba storiti po plačilu?
Uvod
Na Škotskem so sodne takse za evropske spore majhne vrednosti urejene z:
Grofijsko sodišče (Sheriff Court) Order 2018, Scottish statuary Instrument Number 2018/481, kakor je bil spremenjen z;
Zakon o sodnih taksah (sheriff Court), predlog spremembe 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.
Seznam 2, del II, številki 16 in 38 se za evropske spore majhne vrednosti uporabljata od 1. aprila 2019.
Seznam 3, del II, številki 16 in 38 se za evropske spore majhne vrednosti uporabljata od 1. aprila 2020.
Elektronsko plačevanje pristojbin ni možno.
Katere sodne takse je treba plačati?
Za vložitev evropskega malega zahtevka v obrazcu A Uredbe (ES) št. 861/2007 na sodišču je potrebno plačilo ene pristojbine, ki
zajema vse sodne postopke.
Stroški vročanja pisanj po pošti so vključeni, lahko pa je dodatna pristojbina, če je potrebna storitev grofijskega grofica (Sheriff
officer) na zagovorniku.
Za vložitev odgovora na zahtevek v obrazcu C ni pristojbine.
Zastopanje s strani odvetnika se običajno ne zahteva, pristojbina pa ne vključuje nobenih nagrad solicitors.
Koliko moram plačati?
Sedanja pristojbina za vložitev evropskega malega zahtevka na sodišču za:
z zneski v višini 300 GBP ali 250 EUR ali manj je treba plačati pristojbino v višini 19 britanskih funtov.
v vseh drugih evropskih sporih majhne vrednosti je pristojbina 104 GBP.
Dodatna taksa za vročanje listin, ki jo oseba brani s strani grofijskega uradnika (Sheriff officer), je upravna taksa v višini 13 GBP,
povečana za stroške službe grofijskega urada (Sheriff officer).
V skladu s členom 8 „Sheriff Court“ Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number – 2018/481, kakor je bil spremenjen, je
lahko stranka upravičena do oprostitve plačila pristojbine, na primer, če je upravičena do nekaterih državnih dajatev ali upravičena
do brezplačne pravne pomoči.
Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Sodišče ne sprejema vloge in ni dolžno storiti ničesar, ne da bi se plačala pristojbina, v smislu točke 3 sodbe Sheriff Court Order
2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, kakor je bil spremenjen.
Kako lahko plačam sodne takse?
Sodne takse lahko plačajo:
Čeki – ki jih je treba plačati podjetju „The Scottish Courts and Tribunals Service“
Kreditna kartica z debetno kartico – preverite, katere vrste kartic so sprejemljive pri pristojnem sodišču in ali je plačilo
mogoče izvesti po telefonu.
Poštna naloga – plačljiva „The Scottish Courts and Tribunals Service“ (škotska sodišča in tribuna)
Denarna sredstva – če plačilo po pošti ni priporočljivo za izvedbo gotovinskih plačil
Kaj je treba storiti po plačilu?
Sodišče sprejme predložitev vlog na obrazcu A Uredbe EU št. 861/2007 s plačilom. Dokumenti in plačilo bi morali biti predloženi
sodišču ali pa bi ju bilo treba hkrati poslati tudi sodišču. Sodišče nato kot naslednji korak v postopku izda ali pošlje obrazec B ali
obrazec A ali obrazec A na zagovorniku. Ni dokazil o plačilu.
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
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