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Úvod
Ve Skotsku jsou soudní poplatky za evropské řízení o drobných nárocích upraveny:
Soud hrabství (Sheriff Court) Order 2018, zákon č. 2018/481 ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
Usnesení Soudního dvora ve věci sheriff Court Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number – 2018/194.
Tabulka 2, část II, čísla 16 a 38 se vztahují na evropské drobné pohledávky od 1. dubna 2019.
Tabulka 3, část II, čísla 16 a 38 se vztahují na evropské drobné pohledávky od 1. dubna 2020.
Elektronické placení poplatků není možné.
Jaké poplatky jsou použitelné?
Podání evropské žaloby o drobných nárocích na formuláři A nařízení EU č. 861/2007 u soudu vyžaduje zaplacení jednoho
poplatku, který zahrnuje všechny soudní řízení.
Náklady na doručování písemností poštou jsou zahrnuty, mohou však existovat další poplatky, pokud je vyžadována služba sheriff
officer (sheriff officer) u obhájce.
K podání odpovědi na nárok ve formuláři C není žádný poplatek.
Zastoupení advokátem se obvykle nevyžaduje a poplatek nezahrnuje žádné odměny právního zástupce.
Kolik je třeba zaplatit?
Současný poplatek za podání evropské žaloby o drobných nárocích u soudu pro:
částky ve výši 300 GBP nebo 250 EUR nebo méně vyžadují zaplacení poplatku ve výši 19 GBP
ve všech ostatních evropských drobných nárocích poplatek ve výši 104 GBP.
Dodatečným poplatkem za doručení písemností, které na obhájce přednese Sheriff Officer, je správní poplatek ve výši 13 GBP
plus náklady na služby referendářů hrabství (Sheriff Officer).
Pokud jde o čl. 8 nařízení o poplatcích Sheriff Court Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, ve znění
pozdějších předpisů, může mít strana nárok na osvobození od poplatku, například pokud má nárok na určité státní dávky nebo
nárok na civilní právní pomoc.
Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Soud žádosti nevyhoví a není povinen dělat vše, aniž by byl zaplacen poplatek podle bodu 3 nařízení o poplatcích Sheriff Court
Order 2018, Scottish Statutory Number 2018/481, ve znění pozdějších předpisů.
Jak mohu zaplatit soudní poplatky?
Soudní poplatky mohou být hrazeny:
Šeky – závazky „The Scottish Courts and Tribunals Service“
Tzv. debetní karta & kreditní karta – ověřte si prosím, které druhy průkazů jsou přípustné u příslušného soudu, a pokud lze
platbu provést telefonicky.
Poštovní vyhláška – „The Scottish Courts and Tribunals Service“ („The Scottish Courts and Tribunals Service“)
Peněžní prostředky – nedoporučuje se provádět platby v hotovosti
Co mám dělat po platbě?
Soud akceptuje podání přihlášky do formuláře A nařízení EU č. 861/2007 s platbou. Dokumenty a platby by měly být předány nebo
zaslány soudu současně. Soud poté vydá nebo zašle formulář B, nebo formulář 1 nebo na formuláři A pro obránce jako další krok
v tomto procesu. Nejsou požadovány žádné důkazy o platbě.
Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.
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