Veci s nízkou hodnotou sporu
Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 861/2007
Všeobecné informácie
Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo
veciach s nízkou hodnotou sporu, je zlepšenie a zjednodušenie konania v občianskych a obchodných veciach, v ktorých hodnota
pohľadávky nepresahuje 5 000 EUR.
Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zakladá na použití vzorových tlačív. Ide o písomný postup, pokiaľ súd nepovažuje
za potrebné aj ústne pojednávanie.
Ústne pojednávania možno vykonať ako telefonickú konferenciu alebo videokonferenciu, ak súd disponuje potrebným vybavením.
Nariadením sa takisto stanovujú lehoty pre účastníkov konania a súd s cieľom zrýchliť konanie.
Nariadenie zavádza použitie štyroch vzorových tlačív.
Európsky portál elektronickej justície poskytuje informácie týkajúce sa uplatňovania nariadenia a tlačív, ktoré môžete vyplniť na
svojom počítači a vytlačiť.
Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.
Súvisiaci odkaz
ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)
Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko
Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument
obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne
upozornenie.
Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Veci s nízkou hodnotou sporu - Belgicko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Podľa belgického súdneho poriadku má zmierovací sudca, všeobecný súd a obchodný súd vecnú príslušnosť vydať rozsudok
v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Každé podanie alebo oznámenie prijaté na účely konania a dostupné súdom v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia sa môže
uskutočniť v Belgicku priamym podaním vzorového formulára „A“ v prílohe I spolu s príslušnými dokladmi v kancelári miestne
príslušného všeobecného súdu a zaslaním rovnakého formulára s príslušnými dokladmi doporučenou poštou na miestne príslušný
všeobecný súd.
Elektronické podávanie vzorového formulára „A“ by malo byť k dispozícii v blízkej budúcnosti.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Kancelária príslušného súdu môže poskytnúť praktickú pomoc pri vyplňovaní formulárov a všeobecné informácie.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
V Belgicku sa dokumenty a rozhodnutia doručujú prostredníctvom súdneho úradníka. Elektronické doručovanie by malo byť
k dispozícii v blízkej budúcnosti.
Doručovanie sa vykonáva poštou alebo v zákonom stanovených prípadoch, faxom. Elektronické doručovanie by malo byť
k dispozícii v blízkej budúcnosti.
Podrobné informácie o doručovaní písomností a rozhodnutí nájdete na tejto stránke portálu elektronickej justície.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
/
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Táto otázka sa riadi článkami 1017 až 1022 Súdneho poriadku, článkom 953 Súdneho poriadku, pokiaľ ide o platenie poplatkov za
svedkov, ako aj Zákonníkom o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch, a to najmä článkami 142 a nasl. a 268 a nasl.,
pokiaľ ide o registračné poplatky.
V článku 1018 Súdneho poriadku stanovujú podrobnosti o nákladoch:

1. Rôzne súdne a registračné poplatky. Súdne poplatky zahŕňajú poplatky za plánovanie, poplatky za vypracovanie a poplatky za
zaslanie (pozri články 268 a nasl. Zákonníka o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch).
Registračné poplatky sú splatné pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sumy vyššej ako 12 500 eur (bez súdnych trov) a sú stanovené
vo výške 3 % z tejto sumy. Nie sú preto splatné v rámci konania s nízkou hodnotou sporu.

2. Náklady a odmeny a mzdy v súvislosti so súdnymi písomnosťami.
3. Náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia.
4. Výdavky na akékoľvek opatrenia na vykonanie dokazovania vrátane poplatkov za svedkov a znalcov. V kráľovskom dekréte
z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá približne 5 eurám. K tejto sume
sa pripočíta príspevok na cestovné náklady.
Súdny znalec stanoví svoje vyúčtovanie nákladov a poplatkov, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto
sumu pri stanovení sumy konečných poplatkov za všetky súdne trovy v prípade potreby (napr. ak náklady vznikli zbytočne) znížiť.

5. Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak im cestu nariadil sudca,
a výdavky spojené s dokladmi, ak boli vyhotovené výlučne z dôvodu pojednávania.
6. Náhrada za trovy konania (článok 1022 Súdneho poriadku). Platí ju neúspešná strana a predstavuje jednorazový príspevok
v súvislosti a nákladmi a poplatkami za právne zastúpenie úspešnej strany. Sumy vychádzajú z indexu spotrebiteľských cien
a každá zmena o 10 kladných alebo záporných bodov vedie k zvýšeniu alebo zníženiu sumy o 10 %.
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7. Poplatky, odmeny a výdavky mediátora vymenovaného v súlade s článkom 1734 Súdneho poriadku.
Vzhľadom na skutočnosti uvedené vyššie sa výška tejto sumy stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná
alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať
mediátor atď.
Súdne poplatky musia byť zaplatené vopred, v opačnom prípade sa konanie vo veci nenaplánuje. Znalec vždy vyžaduje zaplatenie
zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná. Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho
úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.
Platba sa môže uskutočniť prevodom alebo peňažnou poukážkou, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom na pokyn
súdneho úradníka (posledné riešenie je vyhradené pre právnikov a súdnych úradníkov).
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Odvolanie je možné podať v súlade s článkom 17 nariadenia v rámci belgických procesných právnych predpisov v občianskych
veciach. Toto odvolanie sa musí podať na všeobecnom súde, na obchodnom súde alebo na odvolacom súde, ktorý má vecnú
právomoc podľa belgického súdneho poriadku. Konkrétnu miestne príslušnú jurisdikciu pre odvolanie je možné určiť podľa
Európskeho justičného atlasu pre občianske veci.
Podľa článku 1051 belgického súdneho poriadku lehota na podanie odvolania je jeden mesiac od doručenia rozsudku v súlade
s článkom 792 ods. 2 a 3 uvedeného poriadku, s výhradou lehôt uvedených v nadnárodných a medzinárodných záväzných
ustanoveniach. Analogicky s týmto ustanovením je lehota na podanie odvolania v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou
hodnotou sporu v zásade jeden mesiac od doručenia rozhodnutia príslušného súdu v súlade s článkom 13 nariadenia, ktorým sa
ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
V závislosti od konkrétnych okolností prípadu je v belgickom právnom poriadku možné použiť niekoľko nápravných prostriedkov
a dosiahnuť preskúmanie rozhodnutia:
– predovšetkým je to článok 1051 Súdneho poriadku, ktorý umožňuje odvolať sa proti rozsudku v lehote do jedného mesiaca od
jeho doručenia, alebo v niektorých prípadoch jeho oznámenia v súlade s článkom 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku. Platí to pre
protichodné rozsudky a rozsudky vynesené za neúčasti odporcu.
– druhou možnosťou je článok 1048 Súdneho poriadku, ktorý umožňuje vzniesť námietku proti rozsudku vynesenému za neúčasti
odporcu v lehote do jedného mesiaca od jeho doručenia alebo, v niektorých prípadoch, od jeho oznámenia v súlade
s článkom 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku.
Lehoty na podanie odvolania alebo vznesenie námietky uvedené vyššie platia:
– s výhradou lehôt uvedených v nadnárodných a medzinárodných záväzných ustanoveniach,

– bez toho, aby bola dotknutá možnosť predĺženia lehoty stanovenej podľa článku 50 Súdneho poriadku za určitých podmienok
stanovených zákonom,
– bez toho, aby bola dotknutá možnosť uplatnenia všeobecnej právnej zásady, ktorú viackrát potvrdil belgický kasačný súd, podľa
ktorej sa lehoty na uskutočnenie aktu predĺžia v prospech účastníka konania, ktorému ho vyššia moc znemožnila uskutočniť pred
uplynutím lehoty.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Podľa článku 21a ods. 1 Belgicko neuznáva žiadny iný jazyk okrem úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov miesta
výkonu podľa belgických vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia vydaného súdom v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, v Belgicku sú
príslušnými orgánmi súdni úradníci.
Príslušným orgánom pre uplatnenie článku 23 nariadenia, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou
sporu, je predovšetkým exekučný sudca v mieste exekúcie. Podľa článku 1395 belgického súdneho poriadku má exekučný sudca
právomoc vo veci všetkých žiadostí týkajúcich sa zablokovania a exekučného konania. Miestna príslušnosť je určená v článku 633
uvedeného Súdneho poriadku.
Okrem toho sa v belgickom súdnom poriadku ustanovuje právomoc miestne príslušného všeobecného súdu. V článku 569 ods. 5
belgického súdneho poriadku sa stanovuje, že všeobecný súd, kam patrí aj exekučný sudca, môže vzniesť námietky proti výkonu
rozsudkov a rozhodnutí. Tento súd vrátane exekučného sudcu má tiež plnú podmienenú právomoc podľa článku 568 belgického
súdneho poriadku.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 23/11/2018

Veci s nízkou hodnotou sporu - Bulharsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Súd príslušný vydať rozsudok v tomto druhu konaní je okresný súd (rayonen sad), do ktorého kompetencie patrí trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo žalovaného.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Štandardný formulár žiadosti typu A sa musí podať priamo na príslušnom okresnom súde alebo zaslať poštou.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Európske spotrebiteľské centrum v Bulharsku, ktoré tvorí súčasť siete európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC), poskytuje
praktickú pomoc a informácie v súlade s článkom 11 nariadenia. Informácie o uplatňovaní nariadenia poskytuje na požiadanie
ministerstvo spravodlivosti.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Uplatniteľné prostriedky doručovania a oznamovania sú vymedzené v platnom Občianskom súdnom poriadku. V súlade s článkom
43 sa doručenia alebo oznámenia vykonávajú osobne alebo prostredníctvom inej osoby. Súd môže tiež nariadiť doručenie alebo
oznámenie vo forme vloženia do spisu o prípade, informačných plagátov alebo verejného oznamu.
V súlade s článkom 42 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku sa doručenie alebo oznámenie účastníkom konania môže realizovať
aj zaslaním e-mailu na adresu, ktorú uviedli účastníci konania. Informácie sa považujú za doručené alebo oznámené od okamihu,
keď boli zadané do uvedeného informačného systému.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Nevysvetlené.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
V súlade so štátnym sadzobníkom poplatkov, ktoré poberajú súdy na základe Občianskeho súdneho poriadku, predstavujú súdne
poplatky v Bulharsku 4 % hodnoty sporu, pričom minimálny poplatok je 50 bulharských levov.
Súdne poplatky sa uhrádzajú bankovým prevodom.
V súlade s článkom 13 ods. 3 uvedeného sadzobníka sa ako poplatok za žiadosť o osvedčenie o uznaní a vykonaní bulharského
súdneho rozhodnutia účtuje 40 bulharských levov.
V súlade s článkom 15 uvedeného sadzobníka sa ako poplatok za žiadosť o uznanie a vykonanie rozhodnutia vydaného
jurisdikciou, arbitrážnym súdom alebo iným zahraničným orgánom účtuje 50 bulharských levov.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Odvolania proti rozhodnutiam v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musia podať na príslušnom oblastnom
súde (okrazhen sad) – článok 624 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Odvolanie musí byť podané do dvoch týždňov od doručenia alebo oznámenia rozhodnutia okresného súdu príslušnému
účastníkovi konania. Odvolacie konanie je vymedzené v kapitole 20 Občianskeho súdneho poriadku.
Rozsudok oblastného súdu môže byť predmetom odvolania na Najvyššom kasačnom súde za podmienok stanovených v článku
280 (článok 624 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).
Dôvody a podmienky vykonania rozhodnutia týkajúceho sa kasačného opravného prostriedku sú výslovne stanovené v kapitole 22
Občianskeho súdneho poriadku.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Žalovaný môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na
príslušnom súde druhého stupňa za podmienok stanovených v článku 18. Príslušný súd zašle kópiu žiadosti o preskúmanie druhej
strane konania, ktorá má týždeň na to, aby odpovedala. Žiadosť o preskúmanie sa posudzuje za zatvorenými dverami. Ak ju súd
považuje za primeranú, môže žiadosť preskúmať na verejnom pojednávaní. Proti rozhodnutiu o žiadosti o preskúmanie sa
nemožno odvolať.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Na účely článku 21a ods. 1 je prípustným jazykom bulharčina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Vykonaním rozhodnutia sú poverení súdni vykonávatelia (verejní a súkromní).

Žiadosť o vydanie nariadenia výkonu na základe európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí podať na
príslušnom oblastnom súde, do ktorého kompetencie patrí trvalé bydlisko alebo registrované sídlo dlžníka, alebo v mieste, kde sa
má vykonať rozhodnutie.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 10/09/2020

Veci s nízkou hodnotou sporu - Česká republika

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Pre určenie súdov príslušných pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa v Českej republike použije
všeobecná právna úprava súdnej príslušnosti v občianskoprávnych veciach upravená v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení zmien (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“). Vecná príslušnosť je upravená v §§ 9 až 12, miestna príslušnosť v
§§ 84 až 89a Občianskeho súdneho poriadku.
Vzhľadom na typ prípadov, ktoré možno predvídať, budú vecne príslušné spravidla okresné súdy a kritériom pre určenie miestnej
príslušnosti bude spravidla bydlisko/sídlo žalovaného.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Česká republika oznamuje, že ako iné komunikačné prostriedky sú pre ňu prijateľné tieto:
a) podanie v elektronickej podobe podpísané spôsobom, s ktorým osobitný právny predpis spája účinky vlastnoručného podpisu,
podľa zákona č. 297/2016 Zb., o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie;
b) elektronická pošta;
c) telefax.
V prípadoch b) a c) treba podanie doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu formulára, inak na tieto podania súd
neprihliada.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Prostriedkom elektronického doručovania v Českej republike je tzv. dátová schránka. Dátová schránka je elektronický register,
ktorý je určený na doručovanie dokumentov (dátových správ) orgánmi verejnej moci. Podrobnosti upravuje zákon č. 300/2008
Zb., o elektronických úkonoch, osobných číslach a autorizovanej konverzii dokumentov.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Dátové schránky sa zriaďujú bezplatne a bez žiadosti právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri, právnickým osobám
zriadeným zákonom, odštepnému závodu zahraničnej právnickej osoby zapísanému v obchodnom registri, advokátom, daňovým
poradcom a insolvenčným správcom. Pre tieto subjekty je zriadenie dátových schránok povinné. Ostatným typom právnických
osôb a fyzickým osobám sú dátové schránky zriadené na žiadosť. Podrobnosti upravuje zákon č. 300/2008 Zb., o
elektronických úkonoch, osobných číslach a autorizovanej konverzii dokumentov.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Český právny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Je ním odvolanie, ktoré je upravené v zákone č. 99/1963 Zb., Občiansky
súdny poriadok, v §§ 201 až 226. Odvolanie je potrebné podať do pätnástich dní od doručenia písomného vyhotovenia
rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje. Ten ho postúpi nadriadenému súdu, ktorý povedie odvolacie
konanie.
Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým bolo podľa § 202 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku rozhodnuté o
peňažnom plnení neprevyšujúcom 10 000 CZK, na príslušenstvo pohľadávky sa neprihliada; to však neplatí v prípade rozsudku
pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Súdom príslušným pre vedenie prieskumného konania je okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni. Proti rozhodnutiu,
ktorým súd zamietne žiadosť o preskúmanie, je možné podať odvolanie, ktoré je upravené v zákone č. 99/1963 Zb., Občiansky
súdny poriadok, v §§ 201 až 226.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Pre Českú republiku je prípustným jazykom iba čeština.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
1. Orgánmi príslušnými pre výkon súdnych rozhodnutí v Českej republike sú okresné súdy a súdni exekútori. Oprávnený môže:
a) podať návrh na súdny výkon rozhodnutia na miestne príslušnom okresnom súde alebo
b) podať návrh na nariadenie exekúcie u ktoréhokoľvek súdneho exekútora.
Pre miestnu príslušnosť okresných súdov sa použije v prípade podľa písmena a) úprava v zákone č. 99/1963 Sb., Občiansky
súdny poriadok, §§ 84 až 86, v prípade podľa písmena b) úprava v zákone č. 120/2001 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti, v znení zmien (ďalej len „exekučný poriadok“), v jeho § 45. Pri výkone rozhodnutí sa postupuje podľa Občianskeho
súdneho poriadku, v prípade súdnych exekútorov aj podľa exekučného poriadku.
2. Ako orgány príslušné na účely článku 23 určila Česká republika okresné súdy. Ich miestna príslušnosť sa riadi §§ 84 až 86
Občianskeho súdneho poriadku v prípade súdneho výkonu [písm. a)], resp. podľa § 45 exekučného poriadku v prípade výkonu
rozhodnutí súdnym exekútorom [písm. b)].
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 14/04/2021

Veci s nízkou hodnotou sporu - Nemecko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
V nemeckých spolkových krajinách (Länder) majú právomoc vo veciach týkajúcich sa európskeho konania vo veciach s nízkou
hodnotou sporu podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 všetky súdy, na ktorých môže byť vo veci podaná žaloba podľa pravidiel
o medzinárodnej, územnej a vecnej príslušnosti (pozri https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Vo
všeobecnosti sú vecne príslušné rozhodovať v sporoch okresné súdy (Amtsgerichte).
V spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko a ŠlezvickoHolštajnsko sú príslušné tieto súdy:
V Bádensku-Württembersku:
Vo veciach pred okresnými súdmi
1. Okresný súd v Heidelbergu
pre obvod vyššieho krajinského súdu (Bezirk des Oberlandesgerichts) v Karlsruhe,
2. Okresný súd v Heilbronne
pre obvod vyššieho krajinského súdu v Stuttgarte.
V Hesensku:
1. Okresný súd vo Frankfurte nad Mohanom pre obvody, ktoré patria do oblasti miestnej príslušnosti okresných súdov v Hesensku
2. Krajinský súd (Landgericht) vo Frankfurte nad Mohanom pre obvody, ktoré patria do oblasti miestnej príslušnosti krajinských
súdov v Hesensku.
V Severnom Porýní-Vestfálsku:
Okresný súd v Essene pre všetky obvody, ktoré patria do oblasti miestnej príslušnosti okresných súdov v Severnom PorýníVestfálsku.
V Sasku-Anhaltsku:
Okresný súd v Halle (Saale).
V Šlezvicku-Holštajnsku:
Pre veci patriace do vecnej právomoci okresných súdov
1. Okresný súd vo Flensburgu pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu vo Flensburgu (okresné
súdy v mestách Flensburg, Husum, Niebüll a Schleswig),
2. Okresný súd v Itzehoe pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu v Itzehoe (okresné súdy
v mestách Elmshorn, Itzehoe, Meldorf a Pinneberg),
3. Okresný súd v Kieli pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu v Kieli (okresné súdy v mestách Bad
Segeberg, Eckernförde, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Plön a Rendsburg) a
4. Okresný súd v Lübecku pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu v Lübecku (okresné súdy
v mestách Ahrensburg, Eutin, Lübeck, Oldenburg, Ratzeburg, Reinbek a Schwarzenbek).
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Všeobecne sú k dispozícii tieto možnosti komunikácie: pošta vrátane súkromných doručovacích služieb, fax, osobné doručenie,
podanie žiadosti na mieste okresného súdu pre podávanie právnych žiadostí.

Okrem toho existujú vo všetkých krajinách na určitých súdoch, ako aj na spolkových súdoch možnosti uskutočniť podania
elektronicky. Osoba zodpovedná za elektronický dokument opatrí na tento účel daný dokument kvalifikovaným elektronickým
podpisom. Proces podpisovania si vyžaduje použitie podpisového softvéru a použitie podpisovej karty resp. príslušného čítacieho
zariadenia pre karty. Pripojené súdy sú adresovateľné prostredníctvom rozhrania e-CODEX aj z iných členských štátov. Ktoré
súdy majú otvorený elektronický prístup, je uvedené na stránkach http://www.justiz.de/ a http://www.egvp.de/, ako aj na
internetových stránkach príslušných súdov.
S účinnosťou od 1. januára 2018 je možné podať elektronické dokumenty podľa § 130a Občianskeho súdneho poriadku (OSP)
v novom znení na všetkých súdoch krajín a spolku za nasledujúcich jednotných podmienok: Elektronický dokument musí byť
opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom zodpovedajúcej osoby alebo podpísaný zodpovedajúcou osobou a podaný
bezpečným spôsobom odosielania. Bezpečnými spôsobmi odosielania sú od 1. januára 2018:
1. odosielateľom potvrdený de-mail;
2. osobitná elektronická poštová schránka advokátov;
3. osobitná elektronická poštová schránka úradov.
Technické rámcové podmienky odosielania elektronického dokumentu majú byť upravené v nariadení spolkovej vlády, ktoré vstúpi
do platnosti k 1. januáru 2018.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Príslušnými pre poskytnutie praktickej pomoci podľa článku 11 zmeneného nariadenia (ES) č. 861/2007 sú okresné súdy.
Praktickú pomoc poskytujú príslušní zamestnanci podľa daného pridelenia prípadov, prevažne prostredníctvom zamestnancov na
miestach podávania právnych žiadostí alebo v infotékach. Informácie o príslušných okresných súdoch vrátane spôsobov
komunikácie sa uvádzajú v Európskom justičnom atlase. Odkazuje sa na odpoveď k otázke a).
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Nach § 174 ods. 1 a 2 OSP sa môže písomnosť doručiť advokátovi, notárovi, súdnemu vykonávateľovi, daňovému poradcovi
alebo inej osobe, v prípade ktorej je možné na základe jej povolania predpokladať zvýšenú spoľahlivosť, orgánu, korporácii alebo
verejnoprávnej inštitúcii proti potvrdeniu o prijatí prostredníctvom faxu.
Menovaným je možné doručiť podľa § 174 ods. 3 OSP aj elektronický dokument. To isté platí pre iných účastníkov konania, ak so
zasielaním elektronických dokumentov výslovne súhlasili. Pri zasielaní musí byť elektronický dokument opatrený elektronickým
podpisom a chránený pred neoprávneným prezeraním tretími stranami. Zasielanie sa môže uskutočniť aj prostredníctvom demailových služieb.
S účinnosťou od 1. januára 2018 je možné zasielať elektronický dokument namiesto s elektronickým podpisom bezpečnou formou
zasielania v zmysle § 130a OSP. Vyššie uvádzané subjekty vtedy musia otvoriť bezpečnú formu zasielania pre doručovanie
elektronických dokumentov. Elektronické doručenie sa v tomto prípade doloží prostredníctvom elektronického potvrdenia o prijatí,
ktoré musí byť zaslané v štruktúrovanej, strojovo spracovateľnej forme. Využije sa k tomu dátová veta poskytnutá súdom
k dispozícii s doručením.
Súhlas podľa článku 13 a § 174 ods. 3 OSP je možné vyjadriť spôsobmi popísanými v bode b).
Doplňujúc sa odkazuje na zodpovedanie otázky b).
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Zavedením § 31a ods. 1 prvej vety Spolkového advokátskeho poriadku (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO) získala Spolková
advokátska komora zákonný mandát na zriadenie osobitnej elektronickej poštovej schránky pre každého advokáta v Nemecku.
Jedným z cieľov zákonodarcu pri zavedení § 31a BRAO bolo zabezpečiť, aby bol elektronickým spôsobom dosiahnuteľný každý
jednotlivý advokát v Nemecku. Zriadenie osobitnej elektronickej poštovej schránky advokátov sa uskutočnilo 28. novembra 2016.
Povinnosť používania osobitnej elektronickej poštovej schránky advokátov však v súčasnosti nie je zavedená. § 31 nariadenia
o zozname advokátov a o poštovej schránke advokátov však objasňuje, že správa doručená prostredníctvom osobitnej
elektronickej poštovej schránky advokátov musí byť do 31. decembra 2017 vrátane vzatá na vedomie iba vtedy, ak majiteľ
poštovej schránky predtým vyjadril svoj súhlas s jej používaním. Táto fáza dobrovoľného používania má advokátom umožniť
a zabezpečiť hladký prechod na nové technológie, aby osobitná elektronická poštová schránka advokátov rozsiahle bezchybne
fungovala pred zavedením zákonnej povinnosti jej používania. S účinnosťou k 1. januáru 2018 má byť § 31a BRAO doplnený
o nový odsek 6, ktorý všetkých advokátov zaviaže, aby brali do úvahy správy doručené do osobitnej elektronickej poštovej

schránky advokátov. Návrh zákona o implementácii smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorým sa menia ďalšie predpisy
v oblasti profesií právneho poradenstva, stanovuje príslušnú zmenu zákona (tlačovina Spolkového snemu 18/9521, s. 9 a 107
a nasl.).
V ostatnom platí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“).
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Súdne poplatky európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú upravené v „zákone o súdnych poplatkoch
(Gerichtskostengesetz – GKG)“.
Súdne poplatky sa žiadajú prostredníctvom súdu pomocou vyúčtovania súdnych trov. Poplatky sú splatné doručením žiadosti,
ktorou sa začína konanie, pokračovanie konania však nie je závislé od uhradenia poplatkov.
Za poplatky zodpovedá popri navrhovateľovi aj ten, komu boli súdom uložené alebo kto ich v rámci zmieru prevzal.
Konkrétne poplatky sú stanovené v prílohe k zákonu o súdnych poplatkoch (zoznam poplatkov – Kostenverzeichnis – KV-GKG).
Pod číslom 1210 KV-GKG je pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovená sadzba poplatku vo výške 3,0.
V prípade predčasného ukončenia konania sa poplatok znižuje na sadzbu poplatku vo výške 1,0 (číslo 1211 KV-GKG).
Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá sa zvyčajne zhoduje s výškou uplatnenej pohľadávky. Ak okrem hlavného
nároku vzniknú aj úroky alebo náklady ako vedľajší žalobný návrh, hodnota tohto vedľajšieho žalobného návrhu sa nezohľadňuje.
Vznikajú nasledujúce poplatky:
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Okrem poplatkov sa uhrádzajú prípadné výdavky, napríklad na svedkov, znalcov a tlmočníkov.
Platba je možná prevodom. Bankové spojenie sa oznamuje v príslušnom jednotlivom prípade spoločne s platobnou výzvou
justičnej pokladnice.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Proti rozhodnutiam súdov na prvom stupni je možné použiť právne prostriedky nápravy, napríklad riadne opravné prostriedky ( Beru
fungen), v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (ZPO), najmä § 511 a nasl. ZPO. Lehota na odvolanie je jeden
mesiac; táto lehota sa začína doručením rozsudku v jeho úplnom znení. Na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného
súdu (Amtsgericht) v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je príslušný krajinský súd (Landgericht), v ktorého
obvode sa daný okresný súd nachádza.
Proti rozsudku krajinského súdu vydaného cestou právneho odvolania sa po osobitnom povolení začne revízia ( Revision) pred
vyšším krajinským súdom (Oberlandesgericht), v ktorého obvode sa daný krajinský súd nachádza.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Podľa § 1104 ods. 1 OSP sa v prípade existencie podmienok článku 18 v konaní na žiadosť pokračuje a vráti sa do stavu,
v ktorom sa nachádzalo pred vydaním rozsudku. Príslušným je súd, na ktorom bolo vedené konanie vo veci samej.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Má sa používať výlučne nemecký jazyk. V oblastiach komunít srbského obyvateľstva majú Srbi právo hovoriť pred súdom po
srbsky.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Orgány príslušné pre výkon rozhodnutia sú uvedené v prehľade v časti Exekučné konanie. Orgánom príslušným pre rozhodnutia
podľa článku 23 je súd rozhodujúci vo veci samej.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 21/01/2021
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Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu vydáva v Estónsku príslušný okresný súd.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia sú komunikačnými prostriedkami, ktoré sú povolené v európskom konaní vo veciach
s nízkou hodnotou sporu a ktoré majú k dispozícii súdy v Estónsku, osobné doručenie, doručenie poštou, faxom a elektronickými
prostriedkami. Pri predkladaní dokumentov sa musia dodržiavať požiadavky na ich formát, ktoré sú stanovené v paragrafoch 334 –
336 Občianskeho súdneho poriadku.
V súlade s uvedenými ustanoveniami sa podania musia predložiť súdu v jasne čitateľnej a strojom písanej forme vo formáte A4.
Vzťahuje sa to aj na vlastnoručne podpísané dokumenty. V súlade so zákonom účastníci konania poskytnú súdu aj elektronické
kópie procesných dokumentov predložených v písomnej forme, ak je to možné. To znamená, že je potrebné zaslať jednoduchú emailovú správu bez nutnosti digitálneho podpisu alebo overenia akýmkoľvek iným spôsobom, aby sa zjednodušila práca súdov pri
spracovávaní dokumentov.
Ak sú dokumenty zaslané na príslušnú adresu faxom alebo e-mailom, alebo v inej forme, pri ktorej je možné vyhotoviť písomný
záznam, originál písomného dokumentu sa musí predložiť súdu bezodkladne alebo najneskôr v čase prerokúvania veci na súde
alebo počas lehoty stanovenej na predloženie dokumentov v prípade písomného konania. V takomto prípade sa lehota na podanie
písomného návrhu alebo opravného prostriedku považuje za splnenú.
Návrhy a ďalšie dokumenty, ktoré musia byť v písomnej forme, sa môžu predložiť súdu aj v elektronickej forme za predpokladu, že
súd si môže tieto dokumenty vytlačiť a urobiť z nich kópie. V takomto prípade musí dokument obsahovať digitálny podpis

odosielateľa alebo sa musí odoslať podobným bezpečným spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu odosielateľa. Elektronický
dokument sa považuje za doručený súdu v momente, keď sa zaznamená v databáze na prijímanie súdnych dokumentov.
Podrobnejšie pravidlá podávania elektronických dokumentov na súdy a požiadavky na formát dokumentov sú stanovené
v nariadení ministra spravodlivosti.
Súd môže považovať návrh alebo iný procesný dokument, ktorý zaslal účastník konania e-mailom, za postačujúci aj vtedy, ak nie
je vlastnoručne podpísaný alebo neobsahuje digitálny podpis, za predpokladu, že súd nemá nijaké pochybnosti o totožnosti
odosielateľa alebo o odoslaní dokumentu, najmä vtedy, keď dokumenty obsahujúce digitálny podpis boli už predtým zaslané súdu
z tej istej e-mailovej adresy v tej istej veci a tým istým účastníkom alebo keď súd súhlasil s tým, aby sa návrhy alebo iné
dokumenty predložili aj v tejto forme.
Podanie návrhu prostredníctvom informačného systému vytvoreného na tento účel (procesný informačný systém e-File), ktorý je
k dispozícii na adrese https://www.e-toimik.ee/, sa takisto považuje za elektronické podanie. Ak sa návrh podáva
prostredníctvom procesného informačného systém e-File, nie je potrebné zaslať návrh na súd e-mailom.
V európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu môže súd obísť ustanovenia súdneho poriadku týkajúce sa požiadaviek
na doručovanie procesných dokumentov a formu dokumentov predložených účastníkmi konania s výnimkou doručenia oznámenia
o žalobe odporcovi.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Praktickú pomoc v súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu je možné získať v podateľni súdu.
Príslušné kontaktné informácie sú k dispozícii v bode a).
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Prostriedky elektronických služieb a komunikácie, ktoré sú technicky dostupné a prípustné na súdoch v Estónsku, sú procesný
informačný systém e-File ( https://www.e-toimik.ee/) a doručovanie dokumentov e-mailom alebo faxom.
Ak súd doručí procesný dokument prostredníctvom procesného informačného systému e-File, súd odošle na e-mailovú adresu
alebo telefónne číslo oznámené súdu oznámenie pre príjemcu, že dokument je k dispozícii v systéme (paragraf 311 1 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku). Súd môže takisto poslať oznámenie o tom, že dokument je k dispozícii, na telefónne číslo alebo
e-mailovú adresu získanú z internetu, z používateľského účtu na virtuálnej sociálnej sieti alebo zo stránky iného prostredia
virtuálnej komunikácie, o ktorom sa domnieva, že ho používa adresát vzhľadom na informácie dostupné na internete, alebo
v prípade, že po odoslaní sa môžu takéto informácie považovať za doručené adresátovi. Ak je to možné, súd oznámenie
sprístupní v používateľskom účte virtuálnej sociálnej siete alebo na stránke iného prostredia virtuálnej komunikácie takým
spôsobom, aby oznámenie nemohla vidieť iná osoba ako adresát. Procesný dokument sa považuje za doručený, ak ho príjemca
otvorí v informačnom systéme alebo potvrdí jeho prijatie v informačnom systéme bez otvorenia dokumentu a aj keď to urobí iná
osoba, ktorej príjemca udelil prístup k dokumentom v informačnom systéme. V informačnom systéme sa automaticky zaregistruje
doručenie dokumentu.
Ak nemožno očakávať, že príjemca dokáže využívať informačný systém používaný na doručovanie procesných dokumentov,
alebo v prípade, že doručovanie prostredníctvom informačného systému nie je technicky možné, súd môže doručiť procesné
dokumenty príjemcovi elektronicky aj prostredníctvom e-mailu alebo faxu. V takýchto prípadoch sa procesný dokument považuje
za doručený príjemcovi, ak príjemca potvrdí prijatie procesného dokumentu v písomnej forme, faxom alebo elektronicky.
Potvrdenie musí obsahovať dátum prijatia dokumentu a podpis príjemcu alebo jeho zástupcu. Potvrdenie v elektronickej forme
musí obsahovať digitálny podpis odosielateľa alebo musí byť odoslané iným bezpečným spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu
odosielateľa a stanovenie času odoslania, pokiaľ súd nemá žiadny dôvod pochybovať o tom, že potvrdenie bez digitálneho
podpisu bolo odoslané príjemcovi alebo jeho zástupcovi. Potvrdenie v elektronickej forme je možné zaslať súdu e-mailom, ak je emailová adresa príjemcu známa súdu a možno predpokladať, že neoprávnené osoby k nej nemajú prístup, a takisto v prípade, ak
súd už odosielal dokumenty na túto e-mailovú adresu v rámci toho istého konania alebo ak účastník konania sám poskytol svoju emailovú adresu súdu.
Predchádzajúci súhlas na používanie elektronického doručovania dokumentov môže byť udelený prostredníctvom procesného
informačného systém e-File, e-mailom alebo faxom. Takýto súhlas sa môže zaslať súdu prostredníctvom návrhu na európske
konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo prostredníctvom odpovede na návrh.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Procesné dokumenty sa vo všeobecnosti musia doručiť elektronicky prostredníctvom procesného informačného systému e-File len
advokátom, notárom, exekútorom, správcom konkurznej podstaty a štátnym orgánom alebo miestnym orgánom štátnej správy.

Doručovanie dokumentov inými prostriedkami je povolené iba vtedy, ak na to existuje riadny dôvod. Pre iné osoby nie sú v zákone
stanovené žiadne povinnosti týkajúce sa prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa majú doručovať dokumenty.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Za podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu okresnému súdu je potrebne uhradiť štátny poplatok.
Výška tohto poplatku sa určuje na základe hodnoty občianskoprávneho sporu, ktorá sa zasa určuje na základe výšky nároku. Pri
výpočte hodnoty občianskoprávneho sporu sa k sume hlavného nároku pripočíta suma súvisiacich nárokov. V prípade návrhu na
európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu o vrátenie úroku z omeškania, ktorý sa nestal splatným, sa musí k tejto
sume pripočítať aj suma, ktorá zodpovedá jednoročnému úroku z omeškania. Výška štátneho poplatku sa určuje na základe
konečnej prijatej sumy (hodnoty občianskoprávneho sporu) a podľa tabuľky uvedenej v paragrafe 59 ods. 1 prílohy 1 k zákonu
o štátnych poplatkoch.
Za predloženie návrhu na preskúmanie súdneho rozhodnutia sa musí zložiť zábezpeka (návrh na zrušenie rozsudku pre
zmeškanie). Zábezpeka je suma, ktorá zodpovedá poplatku za polovicu žalovanej sumy. Výška poplatku nesmie byť nižšia ako
100 EUR a nesmie presiahnuť 1 500 EUR.
Za podanie odvolania sa musí zaplatiť rovnaký štátny poplatok ako za počiatočné podanie návrhu na európske konanie vo veciach
s nízkou hodnotou sporu na krajský súd, pričom sa zohľadní rozsah odvolania.
Za podanie kasačného odvolania a žiadosť o preskúmanie rozsudku sa musí takisto zložiť zábezpeka. Výpočet zábezpeky je
založený na nárokovanej sume, jedno percento z hodnoty občianskoprávneho sporu. Výška poplatku nesmie byť nižšia ako
100 EUR a nesmie presiahnuť 3000 EUR.
Za podanie odvolania je potrebné zaplatiť štátny poplatok vo výške 50 EUR krajskému súdu alebo najvyššiemu súdu.
Štátny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na ktorýkoľvek bankový účet ministerstva financií: SEB Pank – číslo
bankového účtu EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – číslo bankového účtu EE062200221059223099
(SWIFT: HABAEE2X); Danske Bank – číslo bankového účtu EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X); Nordea Bank – číslo
bankového účtu EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X).
Štátny poplatok sa musí v každom prípade zaplatiť pred podaním návrhu. Spolu s návrhom musí byť súdu predložený doklad
preukazujúci zaplatenie štátneho poplatku alebo informácie, ktoré umožňujú overenie zaplatenia štátneho poplatku (napríklad
dátum uskutočnenia platby, výška a platiteľ poplatku atď.).
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Odvolanie možno podať v rámci odvolacieho konania proti rozhodnutiu súdu vydanému v európskom konaní vo veciach s nízkou
hodnotou sporu, ak v rozsudku okresného súdu bolo udelené povolenie na odvolanie. Súd vo všeobecnosti poskytne povolenie na
podanie odvolania, ak sa domnieva, že rozhodnutie odvolacieho súdu je nevyhnutné na získanie stanoviska krajského súdu
k právnej otázke. Ak rozsudok okresného súdu neobsahuje povolenie na podanie odvolania, odvolanie sa stále môže podať na
krajský súd, ale krajský súd prijme odvolanie iba vtedy, ak je jasné, že okresný súd pri vynesení svojho rozsudku nesprávne
uplatnil ustanovenie hmotného práva, porušil procesné požiadavky alebo nesprávne zhodnotil dôkazy, a ak to mohlo mať závažný
vplyv na rozsudok.
Odvolania sa podávajú na krajskom súde, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza okresný súd rozhodujúci v európskom
konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
Odvolanie možno podať do 30 dní odo dňa doručenia rozsudku odvolateľovi, najneskôr však do piatich mesiacov od zverejnenia
rozsudku súdu prvého stupňa. Ak bol rozsudok okresného súdu vydaný bez časti, v ktorej je uvedený opis a zdôvodnenie
rozsudku a ak účastník konania požiadal súd, aby vo svojom rozsudku doplnil túto časť, lehota na odvolanie začne znova plynúť
odo dňa doručenia úplného rozsudku. Odvolanie nemožno podať, ak sa obe strany vzdali svojho práva na podanie odvolania
v návrhu predloženom súdu.
Kasačné odvolanie proti rozsudku súdu vyneseného v rámci odvolacieho konania možno podať na najvyššom súde (kapitola 66
Občianskeho súdneho poriadku). Účastník konania môže podať kasačné odvolanie na najvyššom súde, ak krajský súd vážne
porušil procesné požiadavky alebo nesprávne uplatnil ustanovenie hmotného práva.
Kasačné odvolanie možno podať do 30 dní odo dňa doručenia rozsudku účastníkovi konania, najneskôr však do piatich mesiacov
od zverejnenia rozsudku krajského súdu. Kasačné odvolanie nemožno podať, ak sa obe strany vzdali svojho práva na podanie
odvolania v návrhu predloženom súdu.

Za výnimočných okolností, keď si to účastník konania želá a keď sa objavili nové dôkazy, sa žiadosť o preskúmanie rozsudku súdu,
ktorý nadobudol právoplatnosť, môže predložiť najvyššiemu súdu na základe postupu stanoveného v kapitole 68 Občianskeho
súdneho poriadku. Žiadosť o preskúmanie sa môže podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvode na
preskúmanie. Z dôvodu, že účastník konania nebol zastúpený v konaní, sa žiadosť o preskúmanie môže podať do dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia účastníkovi konania alebo v prípade strany bez aktívnej právnej spôsobilosti
v občianskoprávnom konaní, právnemu zástupcovi účastníka. Na tento účel nie je možné doručenie prostredníctvom verejného
oznámenia. Žiadosť o preskúmanie sa nemôže podať, ak odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktoré sa má
preskúmať, uplynulo päť rokov. Žiadosť o preskúmanie sa nemôže podať z dôvodu, že sa strana nezúčastnila na konaní alebo
nebola zastúpená v konaní alebo v prípade stanovenom v paragrafe 702 ods. 2 bode 8 Občianskeho súdneho poriadku, ak odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uplynulo desať rokov.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Postup podávania žiadosti o preskúmanie súdneho rozhodnutia zodpovedá postupu zrušenia rozsudku pre zmeškanie (paragraf
415 Občianskeho súdneho poriadku). Žiadosť o preskúmanie rozsudku sa musí podať na súd, ktorý vydal rozsudok vo veci návrhu
na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Žiadosť sa musí predložiť v písomnej forme a musí obsahovať: odkaz
na rozsudok, o ktorého preskúmanie sa žiada; návrh na preskúmanie rozsudku; okolnosti a dôvody, na základe ktorých sa má
rozsudok preskúmať. Potom súd doručí návrh protistrane a určí jej lehotu na predloženie svojho stanoviska. Súd je oprávnený
nariadiť pojednávanie, aby rozhodol o predloženom návrhu. Súd vydá písomné rozhodnutie týkajúce sa návrhu. Ak súd návrhu
vyhovie, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu bude pokračovať v situácii, v ktorej bolo pred vydaním
rozhodnutia. Odvolania proti súdnym rozhodnutiam o zamietnutí žiadostí o preskúmanie rozsudkov súdu sa môžu podať na
krajský súd. Odvolania proti rozhodnutiam o odvolaní, ktoré vydal krajský súd, sa môžu podať na najvyšší súd iba v prípade, ak
krajský súd zamietol odvolanie.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Podľa článku 21 písm. aa) nariadenia sú prijateľnými jazykmi estónčina a angličtina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Rozhodnutia vydané v európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Estónsku vykonávajú nezávislí súdni
exekútori. Návrh na začatie exekučného konania sa podáva súdnemu exekútorovi v mieste pobytu alebo bydliska dlžníka alebo
v mieste, kde sa nachádza jeho majetok. Zoznam kancelárií súdnych exekútorov je k dispozícii na webovom sídle Estónskej
komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty.
Ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, krajský súd, na
ktorom bolo odvolanie podané, uplatní opatrenia stanovené v článku 23 nariadenia. V prípade podania návrhu sa žiadosť
o uplatnenie opatrení predkladá na súde, ktorý rozhoduje o návrhu.
Ak ešte nebolo podané odvolanie, súd, ktorý vydal rozhodnutie vo veci, uplatní opatrenia stanovené v článku 23 nariadenia. Súd
príslušný na uplatnenie opatrenia stanoveného v článku 23 písm. c) nariadenia je okresný súd, v ktorého územnej pôsobnosti je
vedené alebo by malo byť vedené exekučné konanie. V prípadoch stanovených v paragrafe 46 exekučného poriadku môže
o prerušení exekučného konania rozhodnúť súdny exekútor vykonávajúci exekučné konanie, ako aj súd.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Veci s nízkou hodnotou sporu - Írsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Príslušným súdom na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je okresný súd a všetky návrhy
by sa mali predkladať súdnemu tajomníkovi príslušného okresného súdu. Adresy a kontaktné údaje okresných súdov sú dostupné
na adrese:
http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Štandardné komunikačné prostriedky sú pošta a e-mail.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Praktickú pomoc pri vypĺňaní formulárov a všeobecné informácie o rozsahu pôsobnosti európskeho konania vo veciach s nízkou
hodnotou sporu, ako aj všeobecné informácie o tom, ktoré súdy alebo tribunály v Írsku sú príslušné na vydanie rozsudku
v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu poskytnúť stranám zamestnanci príslušného súdu.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Na tieto otázky sa vzťahuje rokovací poriadok súdu, ktorý stanovuje:
„Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto rokovacieho poriadku, ak boli na tento účel súdnou službou zriadené
vhodné zariadenia a súd alebo súdny tajomník tak nariadil, je doručenie akéhokoľvek dokumentu, ktorý sa musí zaslať alebo
doručiť v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu platné, ak je odoslaný v elektronickej forme ako
elektronická správa na e-mailovú adresu navrhovateľa alebo odporcu (ktorá je uvedená na akomkoľvek hlavičkovom alebo
kancelárskom papieri navrhovateľa alebo odporcu, alebo ktorá sa používa na zaslanie akejkoľvek komunikácie súdnemu
tajomníkovi), alebo na e-mailovú adresu súdneho tajomníka (ako je uvedené na akomkoľvek webovom sídle
prevádzkovanom súdnou službou), pričom ak odosielateľ nie je presvedčený, že elektronická komunikácia bola doručená
určenému príjemcovi (z dôvodu akejkoľvek prijatej správy o stave doručenia), alebo ak nebola doručená žiadna odpoveď
v lehote siedmich dní
od odoslania, potom sa musí k odoslaniu dokumentu prostredníctvom elektronickej komunikácie pristupovať akoby dokument
nebol nikdy zaslaný a príslušný dokument musí byť doručený tak, ako je inak stanovené v tomto nariadení v lehote ôsmich
dní od uplynutia uvedenej lehoty.“ (Nariadenie 53B článok 3)
„Formulár návrhu a doplňujúce dokumenty môžu byť podané doporučenou poštou alebo v prípade uplatnenia článku 3
v elektronickej forme.“ (Nariadenie 53B článok 4)
„Ak návrh nespadá do pôsobnosti európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súdny tajomník musí o tom
informovať navrhovateľa, ak je to možné rovnakým spôsobom, akým bol zaslaný návrh navrhovateľa súdnemu tajomníkovi
(a ak to nie je možné, doporučenou poštou alebo doporučenou poštou s doručenkou) …“. (Nariadenie 53B článok 6)
„Súdny tajomník musí odoslať kópie odpovede odporcu....navrhovateľovi doporučenou poštou (alebo prípadne inak, ak je to
povolené podľa článku 3) v lehote stanovenej v článku 5 ods. 4 nariadenia EÚ. ... Tajomník musí odoslať kópie akýchkoľvek
protinávrhov a všetkých doplňujúcich dokumentov (v prípade potreby) navrhovateľovi doporučenou poštou (alebo inak, ak je
to vhodné a ak to povoľuje článok 3) v lehote stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia EÚ.“(Nariadenie 53B článok 8)
„Každé oznámenie alebo upozornenie tajomníka adresované účastníkovi európskeho konania vo veciach s nízkou hodnou
sporu na akýkoľvek účel stanovený v nariadení EÚ musí byť poskytnuté prostriedkami, ktoré mu tento účastník oznámil
(alebo na adresu alebo kontaktné údaje uvedené pre tohto účastníka konania) a…“. (Nariadenie 53B článok 18).

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Žiadne.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Poplatok za podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je 25 EUR ako sadzba, ktorá sa uplatňuje
pri návrhu v rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Poplatok za protinávrh je tiež 25 EUR. Ako je
uvedené v písm. a), návrhy na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa mali predkladať súdnemu tajomníkovi
príslušného okresného súdu, ktorý oznámi navrhovateľovi spôsoby uskutočnenia platby. Kontaktné údaje sú rovnaké ako údaje
uvedené v písm. a).
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Opravný prostriedok iný ako odvolanie proti zamietnutiu podľa článku 4.4 možno podať na príslušnom obvodnom súde do 14 dní
odo dňa vydania rozhodnutia. Adresy a kontaktné údaje obvodných súdov sú dostupné na adrese
http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Príslušný rokovací poriadok súdu stanovuje:
„1. odporca, proti ktorému bol vydaný rozsudok pre zmeškanie v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, môže
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia požiadať prostredníctvom oznámenia o návrhu súd, v obvode ktorého bol vydaný
príkaz, o zrušenie a/alebo zmenu takéhoto príkazu z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ.
2. Oznámenie o návrhu sa musí doručiť navrhovateľovi alebo jeho právnemu zástupcovi, ak existuje, v lehote desiatich celých dní
odo dňa, kedy sa odporca dozvedel o rozsudku pre zmeškanie.
3. Doručenie oznámenia o návrhu nespôsobí prerušenie konania.
4. Súd môže vyhlásiť skutočne vykonané doručenie oznámenia o návrhu za dostatočné.
5. V oznámení o návrhu sa musia jasne a stručne uviesť dôvody stanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ, na ktoré sa
navrhovateľ odvoláva.
6. Súd môže na pojednávaní o návrhu prijať alebo zamietnuť návrh na základe ustanovení článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ.
7. Ak súd zamietne preskúmanie na základe toho, že sa neuplatní žiadny z dôvodov uvedených v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ,
rozsudok zostáva v platnosti.
8. Ak súd rozhodne, že preskúmanie je odôvodnené jedným z dôvodov ustanovených v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ, rozsudok
vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí byť zrušený a je neplatný.“
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Angličtina a írčina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Návrh na výkon rozsudku by mal podať veriteľ príslušnému súdnemu tajomníkovi grófstva/šerifovi prostredníctvom príslušného
obvodného súdu. Príslušný okresný súd je oprávnený na vybavovanie návrhov na zamietnutie, pozastavenie alebo obmedzenie
výkonu.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 07/12/2020

Veci s nízkou hodnotou sporu - Grécko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Príslušnými súdmi sú miestne príslušné okresné občianske súdy krajiny.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Žaloba sa podáva osobným podaním písomného návrhu do podateľne okresného občianskeho súdu. Návrh sa môže podať aj emailom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne, ak sú k dispozícii takéto prostriedky.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Takýto orgán nie je zriadený.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Neexistuje žiadna možnosť elektronického doručenia ani komunikácie elektronickými prostriedkami.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Tí, ktorí v Grécku uskutočňujú elektronický obchod, t. j. osoby ponúkajúce služby a uskutočňujúce predaj cez internet, majú
zákonnú povinnosť prijímať komunikáciu elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 8 ods. 1 prezidentského dekrétu č. 131
/2003 (o harmonizácií gréckeho práva so smernicou 2000/31/ES) vo veciach týkajúcich sa sporov vyplývajúcich zo zmlúv
uzavretých medzi stranami prostredníctvom jednoduchého elektronického podpisu, t. j. prostredníctvom jednoduchej elektronickej
pošty a výmeny správ.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Trovy konania sa vypočítavajú na základe nákladov vynaložených stranou, ktorá bola v konkrétnom súdnom spore úspešná.
Súdne poplatky, ktoré má zaplatiť navrhovateľ, zahŕňajú:
a) odmenu advokáta vo výške 32 EUR za predpokladu, že predmetná žaloba je podpísaná gréckym advokátom a
b) súdny poplatok vo forme kolkov zaplatený za posúdenie každého súdneho sporu vo výške približne 1,14% z celkovej
nárokovanej sumy (istiny a úroku).
Za nároky do výšky 200 EUR sa neplatí súdny poplatok.
Ak odporca zverí prípad advokátovi (ktorý musí podpísať vyplnený formulár C), odporca musí zaplatiť preddavok vyfakturovaný
advokátom vo výške 32 EUR.
Výnimočne sa vyžaduje ďalší preddavok vyfakturovaný advokátom vo výške 32 EUR, ak je advokát predvolaný na ústne vypočutie.
Súdny poplatok vo forme kolkov sa musí zaplatiť do štátneho rozpočtu, zatiaľ čo odmeny advokátov sa musia zaplatiť
advokátskym komorám, ktoré zhromažďujú a následne platia faktúry advokátom na základe predloženia príslušného dokumentu.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Proti rozsudkom vydaným v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu nie je možné podať odvolanie. K dispozícii je však
opravný prostriedok vo forme žiadosti, ktorá sa predkladá súdu, ktorý vydal rozhodnutie, a návrh na zrušenie rozhodnutia na
najvyššom súde.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Žiadosť o preskúmanie sa môže podať len prostredníctvom predloženia návrhu v podateľni súdu, ktorý vydal rozhodnutie.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Prijateľným jazykom je gréčtina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Príslušní súdni exekútori v mieste výkonu rozhodnutia sú oprávnení na zaistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku; notári sú
zodpovední za vykonávanie aukcií.
Advokáti sú zodpovední za vypracovanie príkazu na prikázanie pohľadávky, zatiaľ čo súdni exekútori zodpovedajú za jeho
doručenie.
Podľa článku 23 nariadenia je príslušný okresný občiansky súd, ktorý vydal rozhodnutie.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Veci s nízkou hodnotou sporu - Španielsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Súd prvého stupňa (juzgado de primera instancia) a obchodný súd (juzgado de lo mercantil) ako sa stanovuje v článku 86b ods. 2
španielskeho organického zákona v súdnej oblasti (Ley Orgánica del Poder Judicial), a to najmä v prípadoch, v ktorých tvrdenie
súvisí s tvrdením odvodeným zo zmluvy o preprave.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Okrem osobne predložených dokumentov príslušnému súdu a dokumentov predložených prostredníctvom pošty, španielske súdy
povoľujú podanie žalôb zodpovedným orgánom pre výkon spravodlivosti zároveň prostredníctvom elektronických súdov (sedes judi
ciales electrónicas).
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Strany môžu pri vypĺňaní formulárov dostať praktickú pomoc od občianskych poradných úradov vymenovaných súdmi alebo zistiť
viac o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a príslušných orgánoch na účely vydania rozsudku.
Služba technického poradenstva sa poskytuje na podávanie žalôb prostredníctvom elektronického súdu.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Prostredníctvom elektronických súdov.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Tieto strany musia použiť prostriedky elektronickej komunikácie so súdmi:
a) Právnické osoby
b) Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou
c) Kvalifikovaní pracovníci pracujúci v oblastiach vyžadujúcich registráciu v profesnej organizácii z dôvodu formalít a činností, ktoré
uskutočňujú so súdnou službou pri výkone svojej odbornej činnosti
d) Notári a zapisovatelia registrov
e) Zástupcovia zainteresovanej strany, ktorí musia byť v elektronickom styku so súdnou službou
f) Úradníci verejnej správy na účely akejkoľvek činnosti a krokov, ktoré podniknú v rámci výkonu svojej funkcie.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu nepodlieha súdnym poplatkom.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Nie je možné podať opravné prostriedky proti rozhodnutiu vo veciach s nižšou hodnotou ako 3 000 EUR.
Vo veciach v hodnote od 3 000 do 5 000 EUR je možné podať odvolanie na súd, ktorý vydal prvotné rozhodnutie a bude
rozhodovať o ich prípustnosti a následných odporúčaniach určených pre rozhodovanie provinčného súdu (Audiencia Provincial).
Odvolacia lehota je 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po oznámení rozsudku.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Odvolanie musí byť podané v súlade s postupmi riadnych súdnych konaní.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Španielčina, angličtina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Súd prvého stupňa a obchodný súd ako sa stanovuje v článku 86b ods. 2 španielskeho organického zákona v súdnej oblasti, (a to
najmä v prípadoch, v ktorých tvrdenie súvisí s tvrdením odvodeným zo zmluvy o preprave).
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 25/05/2020

Veci s nízkou hodnotou sporu - Francúzsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Návrhy na uplatnenie pohľadávky podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou
hodnotou sporu, sa riešia podľa príslušnej vecnej príslušnosti, ak má spor občianskoprávny charakter (článok L. 22141
Občianskeho súdneho poriadku) alebo na obchodnom súde, ak sa spor týka obchodníkov alebo obchodných alebo úverových
spoločností (článok L. 72131 Obchodného zákonníka).
Ak sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach odkazuje na súdy členského štátu bez ďalšieho spresnenia, miestnou
príslušnosťou je miesto bydliska odporcu alebo jedného z odporcov.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Návrh na začatie konania možno podať na súd poštou.
V konaní začatom podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou
sporu, môžu zúčastnené strany komunikovať so súdmi poštou.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Zúčastnené strany môžu dostať informácie na vyplnenie vzorových tlačív tvoriacich prílohu k nariadeniu v súlade s článkom 11 od:
zamestnancov kancelárií súdov, všeobecných súdov a obchodných súdov, ktorí sú kompetentní na vybavovanie návrhov na
uplatnenie pohľadávky podaných na základe nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo
veciach s nízkou hodnotou sporu; najmä v prípade všeobecných súdov potrebné procedurálne informácie zúčastneným
stranám poskytujú hlavne zamestnanci kontaktného pracoviska pre verejnosť („SAUJ“). Pracovníci SAUJ sa budú
rozmiestňovať na všeobecných súdoch postupne do 31. decembra 2017;
zamestnancov justičných a právnych centier, ktoré sa nachádzajú na celom území štátu;
právnikov, na ktorých sa strany môžu obrátiť v rámci bezplatných služieb organizovaných centrami zodpovednými za prístup
k právu.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Elektronické oznamovanie a doručovanie príslušných listín nie je povolené. Preto na to nie sú k dispozícii žiadne technické
prostriedky.
Komunikácia s francúzskymi súdmi príslušnými na vybavovanie návrhov na uplatnenie pohľadávky podaných na základe
nariadenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uskutočňuje iba poštou.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Žiadna osoba alebo odborne zainteresovaná osoba nie je povinná prijať elektronické oznámenie podľa článku 13.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Ak sa konanie predloží všeobecnému súdu, nevznikajú žiadne súdne poplatky. Súd však môže nariadiť strane, ktorá
prehrala, aby uhradila trovy konania vrátane nákladov na vykonanie rozhodnutia. Náklady na oznámenie prostredníctvom
doporučeného listu znáša súd. Náklady na doručenie, ktoré môžu vzniknúť podľa článku 1387 nariadenia CPC, sú
predmetom súdom vydaného exekučného titulu, ktorého vymáhanie bude zverené štátnej pokladnici. Všeobecný súd môže

tiež nariadiť, aby strana, ktorá prehrala konanie, zaplatila nenahraditeľné trovy konania, teda výdavky na zastupovanie
a pomoc, ktoré vznikli opačnej strane.
Ak sa konanie predloží obchodnému súdu, súdne poplatky závisia od toho, či sa vedie pojednávanie alebo nie. Bez
pojednávania súdne poplatky predstavujú 17,80 EUR (náklady na súdny príkaz na nápravu); s pojednávaním súdne poplatky
predstavujú približne 67 EUR. Tieto sumy nezahŕňajú žiadne iné náklady, ktoré môžu prípadne vzniknúť.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Opravné prostriedky, ktoré môžu byť použité podľa francúzskeho práva v súlade s článkom 17 nariadenia, sú tieto:
odvolanie, ak bol rozsudok vydaný na prvom stupni, to znamená vtedy, keď ide o sumu pohľadávky väčšiu ako 4 000 EUR.
Odvolanie môže podať ktorákoľvek strana v lehote do jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozsudku (články 528 a 538
Občianskeho súdneho poriadku).
námietka prichádza do úvahy pre odporcu, ktorého sa osobne netýkalo oznámenie alebo doručenie rozhodnutia podľa
článku 5 ods. 2, ani neodpovedal spôsobom stanoveným v článku 5 ods. 3 (prípad „rozsudku vyneseného za neúčasti
odporcu v konaní“). Podáva sa na súde, ktorý vydal predmetné rozhodnutie (články 571 až 578 Občianskeho súdneho
poriadku).
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Ak je rozhodnutie vydané na poslednom stupni, strany sa môžu ďalej odvolať na kasačný súd (články 605 až 6181 Občianskeho
súdneho poriadku).
V prípade podvodu môžu účastníci konania podať návrh na obnovu konania na súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (články
593 až 603 Občianskeho súdneho poriadku).
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Jazyky uznávané podľa článku 21 ods. 1 (21a ods. 1 v anglickom jazyku) sú tieto: francúzsky, anglický, nemecký, taliansky,
španielsky.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Orgány príslušné, pokiaľ ide o výkon, sú súdni úradníci a orgány príslušné v prípade zaistenia príjmov, ktoré povolil sudca, sú
vedúci tajomníci všeobecných súdov.
Na účely článku 23,
v prípade rozsudku vyneseného za neúčasti odporcu v konaní môže súd, ktorý rozhoduje o námietke, pred novým
rozhodnutím v prejednávanej veci odvolať svoj rozsudok v tom rozsahu, v ktorom nariadil predbežný výkon, čo má za
následok pozastavenie výkonu (článok 524 Občianskeho súdneho poriadku);
vo všetkých prípadoch môže výkonný sudca po doručení príkazu alebo listiny zaistenia odložiť výkon rozhodnutia
a poskytnúť dlžníkovi pozmenenú splatnosť (článok 510 Občianskeho súdneho poriadku).

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 07/12/2018

Veci s nízkou hodnotou sporu - Chorvátsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
V Chorvátsku sú súdy alebo tribunály, ktoré sú príslušné na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou
sporu, mestské a obchodné súdy.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Formuláre, iné návrhy alebo vyhlásenia sa predkladajú v písomnej forme, faxom alebo e-mailom.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Podľa zákona o bezplatnej právnej pomoci [Narodne novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky č. 143/13 – https://narod
ne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html)] primárnu právnu pomoc poskytujú kancelárie, profesijné združenia
a právne kliniky.
Primárna právna pomoc zahŕňa:
a) všeobecné právne informácie;
b) právne poradenstvo;
c) vypracovanie podaní na verejnoprávne inštitúcie, Európsky súd pre ľudské práva a medzinárodné organizácie v súlade
s medzinárodnými dohodami a pravidlami fungovania týchto orgánov;
d) zastupovanie v konaní pred verejnoprávnymi inštitúciami;
e) právnu pomoc pri mimosúdnom urovnaní sporu.
Zoznam odborných združení a právnych kliník, ktoré poskytujú najmä právnu pomoc, je k dispozícií na adrese: https://pravosudje.
gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190 .
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Písomnosti sa doručujú poštou alebo prostredníctvom osobitného súdneho úradníka, t. j. zamestnanca súdu, prostredníctvom
príslušného súdneho orgánu alebo notára alebo priamo na súde alebo elektronickými prostriedkami v súlade s osobitnými
predpismi.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Neuplatňuje sa.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Súdny poplatok je založený na výške nároku a platí sa:
za žalobný návrh a protinávrh,
za odpoveď na návrh,
za rozhodnutie o návrhu,
za odvolanie proti rozsudku,
za žiadosť o výkon rozsudku,
za žiadosť o preskúmanie rozsudku.

Ak nie je stanovené inak, povinnosť zaplatiť poplatok vzniká v čase predloženia žiadosti, ako je stanovené v článku 4 zákona
o súdnych poplatkoch.
Výška súdnych poplatkov sa môže vypočítať za každý jednotlivý úkon v závislosti od hodnoty predmetu sporu podľa nasledujúcej
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Poplatky stanovené v sadzobníku súdnych poplatkov sú splatné v kolkoch vydaných v Chorvátsku alebo v hotovosti, ak je suma
poplatku vyššia ako 100,00 HRK a ak je stanovené, že poplatok je možné uhradiť priamo na uvedený účet bez ohľadu na výšku
poplatku.
Poplatky sú vyjadrené v absolútnych hodnotách v chorvátskych kunách a v percentách.
Pri výpočte poplatku stanoveného v percentách sa základ poplatku zaokrúhľuje na najbližšiu stovku tak, že poplatok do výšky
50,00 HRK sa zaokrúhľuje na stovku smerom dole, zatiaľ čo poplatok vyšší ako 50,00 HRK sa zaokrúhľuje na stovku smerom hore.
Podľa článku 15a nariadenia č. 861/2007 sa súdny poplatok môže uhradiť bankovým prevodom.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Proti rozsudku je možné podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na súde, ktorý vydal rozsudok, do ôsmich dní odo dňa uverejnenia
rozsudku, ale v prípade, keď sa rozsudok doručí účastníkovi konania, lehota sa počíta odo dňa jeho doručenia.
O odvolaní proti rozsudku v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu rozhoduje samosudca na súde druhého stupňa.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Ak odporca preukáže pravdepodobnosť existencie predpokladov na preskúmanie rozsudku vydaného v európskom konaní vo
veciach s nízkou hodnotou sporu podľa článku 18 nariadenia č. 861/2007, žiadosť o preskúmanie sa podáva vo forme návrhu na
príslušný mestský alebo obchodný súd, ktorý môže vyhlásiť rozsudok za neplatný, zatiaľ čo žiadosť o obnovu predchádzajúceho
stavu sa predkladá súdu alebo tribunálu, na ktorom prebiehalo konanie a ktorý môže takisto obnoviť konanie do stavu pred
vynesením rozsudku.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Predložené dokumenty musia byť preložené do chorvátčiny a overené oprávnenou osobou v jednom z členských štátov.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia je mestský súd, ktorý vydal rozhodnutie o návrhu na výkon rozhodnutia. Miestna
príslušnosť súdu sa určuje podľa pravidiel miestnej príslušnosti súdov v exekučnom konaní.
O zastavení alebo obmedzení výkonu rozhodnutia rozhoduje mestský súd v súlade s článkom 23 nariadenia č. 861/2007.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 23/11/2018

Veci s nízkou hodnotou sporu - Taliansko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Príslušnými súdmi v súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú tieto súdy alebo tribunály: zmierovací
súd (giudice di pace) alebo všeobecný súd v prípadoch, v ktorých sa v talianskych právnych predpisoch stanovuje jeho výlučná
právomoc rozhodovať vo veci (tribunale ordinario).
Všeobecný súd je príslušný najmä v prípade:
1. peňažných nárokov v súvislosti s prenájmom nehnuteľného majetku a podnikov (článok 447a talianskeho Občianskeho súdneho
poriadku);
2. nárokov týkajúcich sa poľnohospodárskych zmlúv (v tomto prípade je príslušné špecializované poľnohospodárske oddelenie
všeobecného súdu v zmysle zákona č. 29 zo 14. februára 1990);
3. nárokov týkajúcich sa patentov a ochranných známok, práva obchodných spoločností a antitrustových otázok alebo nárokov
týkajúcich sa verejných zákaziek na práce, služby alebo dodávky s významom pre Spoločenstvo (v tomto prípade sú príslušné
oddelenia všeobecného súdu, ktoré sa špecializujú na obchodné prípady v zmysle legislatívneho dekrétu č. 168 z 26. júna 2003);
4. nárokov v rámci námorného práva, najmä pokiaľ ide o škody v súvislosti s kolíziou plavidiel; škody spôsobené plavidlami pri ich
kotvení alebo uväzovaní alebo pri akomkoľvek inom manévrovaní v prístavoch a na ďalších zastávkach; škody spôsobené
používaním nakladacieho a vykladacieho mechanizmu a pri manipulácii s tovarom v prístavoch; škody spôsobené plavidlami na
rybárskych sieťach a iných rybárskych zariadeniach; poplatky a náhrady za pomoc, záchranu a obnovu a náhradu výdavkov
a odmien za odstránenie vraku v zmysle článku 589 zákonníka o námornej a leteckej doprave.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Poštou. Podanie online je takisto prijateľné, len v prípade konaní pred všeobecným súdom. Musí tak urobiť obhajca. Podrobnejšie
technické informácie sú k dispozícii na tejto adrese: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
ECC-NET Taliansko (

https://www.ecc-netitalia.it/en/) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje pomoc iba pre spotrebiteľov;

Pri záležitostiach nad rámec právomoci ECC-NET Taliansko ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia).
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I - affari civili internazionali
Via Arenula 70 - 00186 Rím Tel. (+39) 06 68852480
E-mail:

ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Neexistuje žiadne ustanovenie pre ich použitie vo veciach pred zmierovacím súdom. Elektronické služby a komunikácia však
môžu byť použité vo veciach pred všeobecnými súdmi. Podrobnejšie technické informácie sú k dispozícii na tejto adrese: https://
pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Advokáti účastníkov konania, ale len vo veciach, ktorými sa zaoberajú všeobecné súdy.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Platné súdne poplatky sa riadia prezidentským dekrétom č. 115 z 30. mája 2002.
Poplatky pozostávajú z troch častí: A) štandardný poplatok; B) paušálny preddavok na trovy konania; a C) pevný poplatok za
registráciu súdnych dokumentov, ktorý sa vzťahuje len na veci pred kasačným súdom (Corte di cassazione).
A) výška štandardného poplatku závisí od výšky nároku a od toho, či sa vec prerokúva v prvom stupni alebo v odvolacom konaní.
Konkrétne:
a) pri nárokoch do výšky 1 100 EUR je poplatok: 43 EUR pri súdnom konaní na prvom stupni; 64,50 EUR pri odvolacom konaní;
86 EUR v prípade odvolania na kasačnom súde.
b) pri nárokoch od 1 100 EUR do 5 200 EUR je poplatok: 98 EUR pri súdnom konaní na prvom stupni; 147 EUR pri odvolacom
konaní; 196 EUR v prípade odvolania na kasačnom súde.
B) Okrem štandardného poplatku sa platí paušálny preddavok na trovy konania vo výške 27 EUR.
Výnimka: v konaniach na zmierovacích súdoch a pri pokusoch o zmier pred súdnym sporom, keď výška nároku nepresahuje
1 033,00 EUR, a za príslušné úkony a opatrenia sa platí iba štandardný poplatok [s výnimkou preddavku uvedeného v bode B)].
C) Ak sa prípad dostane pred kasačný súd, platí sa ďalší poplatok vo výške 200 EUR bez ohľadu na výšku nároku ako pevný
poplatok za registráciu súdnych písomností.
Pokiaľ ide o prípustné spôsoby platby:
A) štandardný poplatok je možné uhradiť:
a) na talianskych poštových úradoch prostredníctvom poštovej poukážky (bollettino di conto corrente personale);
b) v talianskych bankách prostredníctvom formulára F23;
c) u predajcov kolkov v Taliansku prostredníctvom vhodného formulára na oznámenie platby;
d) bankovým prevodom:
Kód BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100
ktorý je dostupným spôsobom platby pre osoby, ktoré nemajú bydlisko v Taliansku a nemajú bežný účet v banke na základe
zmluvy s daňovým úradom (Agenzia delle Entrate).
B) Paušálny preddavok na trovy konania je možné uhradiť:
a) u predajcov kolkov v Taliansku prostredníctvom vhodného formulára na oznámenie platby;
b) elektronickou formou, ale iba pri veciach, ktorými sa zaoberajú všeobecné súdy.
C) Pevný registračný poplatok je možné uhradiť:
a) v talianskych bankách prostredníctvom formulára F23;
b) bankovým prevodom.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Rozhodnutia zmierovacích súdov možno napadnúť na všeobecných súdoch. Rozhodnutia všeobecných súdov možno napadnúť
na odvolacích súdoch (corte di appello).
Lehota na napadnutie rozhodnutia je 30 dní odo dňa oznámenia rozsudku (článok 325 talianskeho Občianskeho súdneho
poriadku) alebo šesť mesiacov od jeho zverejnenia v prípade neoznámenia rozsudku (článok 327 Občianskeho súdneho poriadku).
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Orgány príslušné na preskúmanie rozsudku sú:
a) pre rozhodnutia zmierovacieho súdu – všeobecný súd;
b) pre rozhodnutia všeobecného súdu – odvolací súd.
Z procesného hľadiska sa uplatňujú pravidlá, ktoré upravujú odvolania a právne námietky vo všeobecnosti (článok 323 a nasl.
Občianskeho súdneho poriadku).
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Prijateľným jazykom je taliančina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Orgány príslušné na výkon rozhodnutí sú všeobecné súdy.
Orgány príslušné na pozastavenie alebo obmedzenie výkonu rozhodnutia v zmysle článku 23 nariadenia sú všeobecné súdy.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 22/03/2021

Veci s nízkou hodnotou sporu - Cyprus

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Okresný súd v meste Nikózia
Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nikózia, Cyprus
Telefón: (+357) 22865518
Fax: (+357) 22304212/22805330
E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Okresný súd v meste Limassol
Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus
Telefón: (+357) 25806100/25806128
Fax: (+357) 25305311
E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Okresný súd v meste Larnaka
Adresa: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaka, P.O. Box 40107, Cyprus
Telefón: (+357) 24802721
Fax: Fax: (+357) 24802800
E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Okresný súd v meste Paphos
Adresa: Roh Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
Telefón: (+357) 26802601
Fax: (+357) 26306395
E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Okresný súd v meste Famagusta
Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus
Telefón: (+357) 23730950/23742075
Fax: (+357) 23741904
E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Dostupné komunikačné prostriedky prípustné na účely európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú: osobné
podanie návrhu v podateľni súdu, zaslanie návrhu poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom, napríklad faxom
alebo e-mailom.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
„Πρωτοκολλητεία“ (podateľne) okresných súdov.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Dokumenty sa doručujú poštou alebo doporučenou poštou s doručenkou a s uvedením dátumu prevzatia. Ak tento spôsob
doručenia nie je možný, doručenie sa môže uskutočniť akýmkoľvek spôsobom uvedeným v článkoch 13 alebo 14 nariadenia (ES)
č. 805/2004.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok nie je implementovaný.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Za vyplnenie formulára sa neúčtujú žiadne súdne poplatky.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Proti rozhodnutiam súdu prvého stupňa vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno podať odvolanie na najvyššom súde.
Odvolanie musí byť podané v lehote 14 dní odo dňa vydania prvostupňového rozhodnutia.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok nie je implementovaný.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Návrh, odpoveď, akýkoľvek protinávrh a odpovede na protinávrhy a akýkoľvek opis súvisiaci s doplňujúcimi dokumentmi musia byť
v gréčtine.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Okresné súdy.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 07/09/2020

Veci s nízkou hodnotou sporu - Luxembursko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Príslušným na vydanie rozhodnutí podľa nariadenia je zmierovací sudca (juge de paix).

Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html
Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434
Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Telefón: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190
Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Telefón: (+352) 530 529
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
V prípade Luxemburska je akceptovaným komunikačným prostriedkom poštová zásielka.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Service d’accueil et d’information juridique - Luxembourg
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 221846
Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Telefón: (+352) 802315
Centre Européen des Consommateurs GIE
271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Tel.: +352 26 84 64 1
Fax: +352 26 84 57 61
E-mail:

info@cecluxembourg.lu

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
V Luxembursku procesné pravidlá zatiaľ nepripúšťajú elektronické komunikačné prostriedky na doručovanie a oznamovanie, preto
sa komunikácia uskutočňuje poštou.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
pozri d)
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu nevznikajú príslušnému súdu v Luxembursku žiadne súdne
poplatky.

Po vydaní rozsudku však súdne poplatky vznikajú pri výkone rozhodnutia a z návrhu na uplatnenie pohľadávky úspešnej strany
v konaní.
Uplatňuje sa zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovujú poplatky pre súdnych úradníkov.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite komory súdnych úradníkov Luxemburského veľkovojvodstva: http://www.huissier.lu/ .
Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností
v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch sa jednorazový fixný poplatok za doručovanie prostredníctvom súdneho
úradníka stanovuje vo výške 138 €.
Platba súdnym úradníkom sa môže uskutočniť bankovým prevodom.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
V prípade, že výška pohľadávky nepresiahne 2 000,00 €, rozhodnutia zmierovacieho sudcu sa vydávajú na poslednom stupni.
Ďalej je možné odvolať sa iba na kasačnom súde.
Ak výška pohľadávky presiahne 2 000,00 €, proti rozhodnutiam vyneseným zmierovacím sudcom na prvom stupni je možné
odvolať sa u predsedu oblastného súdu. Odvolanie sa môže podať buď na žiadosť samotného navrhovateľa alebo jeho právnika.
Pomoc právnika na súde je nepovinná. Lehota na podanie odvolania je 40 dní od oznámenia rozsudku. Účastníkov konania
kancelária predvolá najmenej týždeň pred pojednávaním. Ak žijú v inom členskom štáte Európskej únie, táto lehota sa predĺži o leh
otu zohľadňujúcu vzdialenosť v trvaní 15 dní v súlade s článkom 167 nového Občianskeho súdneho poriadku. Konanie pred
predsedom oblastného súdu je ústne.
Proti rozhodnutiam vydaným zmierovacím sudcom na poslednom stupni, ako aj proti rozhodnutiam vydaným predsedom
oblastného súdu v odvolaní je možné ďalej sa odvolať na kasačnom súde. Príslušným súdom je kasačný súd a pomoc právnika na
súde je povinná.
Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 - Luxembourg
Telefón: 475981-1
Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefón: 803214-1
Fax: 807119
Cour de Cassation
Cité judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 475981-369 / 373
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
O návrhu na preskúmanie má právomoc rozhodnúť zmierovací sudca predsedajúci zmierovaciemu súdu, na ktorom bolo
rozhodnutie vydané, alebo sudca, ktorý ho nahrádza.
Návrh na preskúmanie musí podať buď odporca, alebo jeho zástupca písomným vyhlásením v kancelárii súdu, ktorý vydal
rozhodnutie. Pomoc právnika na súde je nepovinná a strany sa môžu pred súd dostaviť osobne alebo im môžu pomáhať alebo ich
zastupovať osoby uvedené v článku 106 nového Občianskeho súdneho poriadku (odkaz na článok 106 nového Občianskeho
súdneho poriadku: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf –
strany 21 a ďalšie).
Najmenej týždeň pred pojednávaním sa účastníci konania vyzvú, aby sa dostavili do kancelárie súdu, pričom táto lehota sa predĺži,
ak účastníci konania nemajú v Luxembursku bydlisko ani pobyt, v súlade s článkami 103 a 167 nového Občianskeho súdneho
poriadku. Konanie pred zmierovacím súdom je ústne.

Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html
Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434
Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Telefón: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190
Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Telefón: (+352) 530 529
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Luxembursko akceptuje francúzsky a nemecký jazyk.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
1) Súdne rozhodnutia v Luxemburskom veľkovojvodstve vykonáva súdny úradník.
Údaje súdnych úradníkov nájdete na webovej lokalite komory súdnych úradníkov Luxemburského veľkovojvodstva: http://www.
huissier.lu/
2) Orgánom príslušným podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou
hodnotou sporu, je predseda oblastného súdu.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Veci s nízkou hodnotou sporu - Malta

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Súdmi príslušnými vydávať rozhodnutia v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú súd pre veci s nízkou
hodnotou sporu na Malte a súd pre veci s nízkou hodnotou sporu na ostrove Gozo.
Kontaktné informácie:
Súd pre veci s nízkou hodnotou sporu (Malta)
Telefón: 00356 25902000
E-mail: courts.justice@gov.mt
Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.
Súd pre veci s nízkou hodnotou sporu (Gozo)
Telefón: 00356 22156650
E-mail: gozocourts.mgoz@gov.mt
Adresa: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Prijateľné komunikačné prostriedky: doručenie osobne do kancelárie súdu, poštou, faxom a e-mailom.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Ak žalobu podáva spotrebiteľ proti osobe vykonávajúcej obchodnú činnosť, orgánom, ktorý poskytuje praktickú pomoc, je
európske spotrebiteľské centrum na Malte – ECC-Net Malta. Adresa centra:
Consumer House
47A, South Street, Valletta VLT1101, Malta.
E-mail: ecc.malta@gov.mt
Ak žalobu podáva osoba vykonávajúca obchodnú činnosť proti inej osobe vykonávajúcej obchodnú činnosť, praktickú pomoc
poskytuje Malta Enterprise. Adresa:
Malta Enterprise Corporation
Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.
E-mail: info@maltaenterprise.com
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Procesné právne predpisy Malty nestanovujú elektronickú komunikáciu na účely oznamovania. Používanie elektronických
prostriedkov na účely oznamovania nie je možné ani prípustné.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Túto povinnosť nemajú žiadne osoby alebo druhy profesií.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Poplatky sú stanovené takto: 40 EUR za podanie tlačiva A a 7,20 EUR za každé oznámenie doručené odporcovi. Ak sa použije
tlačivo C, výška poplatku je 25 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie. Na účely článku 15a je stanovená platba bankovým
prevodom.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Odvolania voči rozhodnutiam súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu na Malte sa môžu podať na odvolací súd ( Inferior Jurisdiction)
na Malte a v prípade rozhodnutí súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu na ostrove Gozo sa odvolania môžu podať na odvolací
súd (Inferior Jurisdiction) na ostrove Gozo.

Podľa článku 8 kapitoly 380 Zbierky zákonov Malty odvolanie možno podať prostredníctvom žiadosti do dvadsiatich dní od prijatia
rozhodnutia. Článok 8 ods. 2 stanovuje, že odvolanie môže byť vznesené vždy bez ohľadu na výšku pohľadávky v týchto
prípadoch:
a) v akejkoľvek veci spadajúcej do príslušnosti súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu;
b) v prípade otázok týkajúcich sa premlčania;
c) pri akomkoľvek porušení ustanovení článku 7 ods. 2 kapitoly 380. V uvedenom článku sa stanovuje, že súd musí konanie
pozastaviť, ak v rámci popretia nároku obhajoba namieta skutočnosti, ktoré nespadajú do príslušnosti súdu pre veci s nízkou
hodnotou sporu, a/alebo ak na inom príslušnom súde prebieha konanie, ktorého výsledok by mohol ovplyvniť nárok pred súdom
pre veci s nízkou hodnotou sporu;
d) ak súd pre veci s nízkou hodnotou sporu konal v rozpore s pravidlami nestrannosti a spravodlivosti a týmto konaním boli
poškodené práva odvolateľa.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 18 nariadenia sa predkladajú súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu na Malte alebo
na Goze.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Prijateľným jazykom je maltčina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Orgánmi príslušnými pre výkon rozhodnutí sú zmierovací súd na Malte a zmierovací súd na ostrove Gozo, v závislosti od bydliska
osoby, proti ktorej sa výkon rozhodnutia navrhuje.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 14/12/2018

Veci s nízkou hodnotou sporu - Holandsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Vecami týkajúcimi sa európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zaoberá a rozhoduje o nich sudca okresného
súdu (kantonrechter).

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Podľa článku 33 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení môže byť formulár návrhu predložený elektronicky za
predpokladu, že to umožňujú procesné pravidlá súdu. V súčasnosti žiadny zo súdov neumožňuje elektronické podávanie
formulárov. Formuláre je možné podať iba:
poštou,
ich podaním do podateľne súdu.
V spojení s právnymi predpismi o zjednodušení a digitalizácii procesného práva, ktoré sú ešte stále v štádiu prípravy (vrátane
nového článku 33 Občianskeho súdneho poriadku) sa vykonávacím zákonom zaviedli pravidlá pre elektronické podanie. Tieto
pravidlá pravdepodobne nadobudnú účinnosť neskôr.
V novom článku 30c Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že žaloba sa musí podať elektronicky. Podľa odseku 4 článku 30c
fyzické osoby a združenia, ktorých stanovy nie sú vo forme notárskej zápisnice, nie sú povinné predkladať dokumenty
elektronicky, pokiaľ nie sú zastúpené treťou stranou poskytujúcou odbornú právnu pomoc.
Priame elektronické podanie dokumentov, ktorými sa začína konanie, z iného členského štátu nie je v súčasnosti možné. Strany
z iného členského štátu, ktoré majú odborného zástupcu v Holandsku, budú môcť podať dokumenty elektronicky. Zahraničné
subjekty bez právneho zástupcu, ktoré chcú začať konanie, musia dokumenty predložiť v papierovej forme.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Praktickú pomoc poskytuje stredisko právnych služieb (Juridisch Loket), konkrétne európske stredisko pre informovanosť
spotrebiteľov, ktoré sa nachádza v stredisku právnych služieb.
Pozri

http://www.eccnederland.nl a

http://www.juridischloket.nl.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Doručovanie podľa článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia a písomné oznámenia podľa článku 13 ods. 2 uvedeného nariadenia
sa vykonávajú v súlade s článkom 30e Občianskeho súdneho poriadku. Holandsko vychádza z predpokladu, že po nadobudnutí
účinnosti uvedených právnych predpisov sa konania budú začínať elektronicky.
Podľa článku 30e Občianskeho súdneho poriadku sa iné dokumenty, ktorých predloženie sa výslovne nepožaduje, a aj ďalšia
komunikácia medzi súdom a stranami sprístupnia v elektronickej forme, pokiaľ sa neuplatňuje článok 30c ods. 5. Podľa článku 30c
ods. 5 účastníci konania, ktorí nie sú povinní využívať a ani nevyužívajú elektronickú komunikáciu, využívajú papierovú formu
komunikácie.
Právne predpisy o zjednodušení a digitalizácii procesného práva zatiaľ technicky neumožňujú účastníkom konania, ktorých miesto
pobytu je v inom členskom štáte, aby predložili dokumenty priamo [pozri bod b) vyššie] alebo prostredníctvom digitálneho súdneho
systému. Ani zahraničné obchodné spoločnosti, ani fyzické osoby nie sú povinné predkladať dokumenty v elektronickej forme.
V prípade, že účastník konania z iného členského štátu má právneho zástupcu v Holandsku, konanie prebieha elektronickou
formou a súd môže teda doručovať dokumenty uvedené v článku 13 ods. 1 elektronicky.
Účastníkom konania, ktorí nie sú povinní predkladať dokumenty elektronicky a nemajú právneho zástupcu, sa dokumenty doručujú
poštou.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Pozrite si informácie uvedené v časti d).
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Súdne poplatky platia iba osoby, ktoré podávajú návrhy na okresný súd. Odporcovia nemusia platiť súdne poplatky. Pokiaľ ide
o výšku súdnych poplatkov, v Holandsku sa v príslušných prípadoch rozlišuje medzi:
nárokmi nižšími ako 500 EUR alebo nárokmi na neurčitú sumu a
nárokmi vo výške od 500 EUR až do 12 500 EUR.
Existujú tri paušálne sadzby. Výška sadzby závisí od toho, či je navrhovateľ právnická osoba, fyzická osoba alebo fyzická osoba
s obmedzenou finančnou spôsobilosťou.

Sadzby sú k dispozícii na adrese

www.rechtspraak.nl.

Platby na diaľku v prospech holandských súdov sa môžu uskutočniť bankovým prevodom. Údaje o bankovom účte súdu sú
uvedené vo výpise poplatkov zaslanom súdnym úradníkom (griffienota). Súdne poplatky by sa mali previesť na uvedený účet.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Podľa vnútroštátnych právnych predpisov možno odvolania proti rozhodnutiam vydaným sudcom okresného súdu v prípadoch
európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v sume 1 750 EUR alebo vyššej podať na odvolacom súde (gerechtshof).
Lehota na podanie odvolania je 30 dní odo dňa vydania rozhodnutia.
Informácie o súdoch v Holandsku sú k dispozícii na adrese:

http://www.rechtspraak.nl.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Odporca môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia z dôvodov uvedených v článku18 ods. 1 nariadenia na okresnom súde,
ktorý vydal rozhodnutie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tento návrh musí byť podaný v tridsaťdennej
lehote uvedenej v článku 18 ods. 2.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Osvedčenia súdu z iného členského štátu v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia sa musia vyhotoviť v holandčine alebo preložiť do
holandčiny.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Orgány oprávnené na výkon rozhodnutia v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú holandskí súdni exekútori.
Orgány oprávnené na uplatňovanie článku 23 nariadenia (ES) č. 861/2007 sú uvedené v článku 8 vykonávacieho aktu pre
európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
Článok 8 vykonávacieho aktu pre európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu:

V prípade návrhov na výkon rozhodnutia uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia sa uplatní článok 438 Občianskeho súdneho
poriadku.
Článok 438 Občianskeho súdneho poriadku

1. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom rozhodnutia, sa predkladajú okresnému súdu (rechtbank), ktorý by bol príslušný za
obvyklých okolností alebo v ktorého územnej pôsobnosti sa má uskutočniť zaistenie majetku, v ktorého územnej pôsobnosti sa
nachádza jedna alebo viac častí sporného majetku alebo sa v nej má uskutočniť výkon rozhodnutia.
2. Na získanie predbežného opatrenia môže byť konanie o nariadení predbežného opatrenia (kort geding) predložené aj sudcovi,
ktorý rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (voorzieningsrechter) na príslušnom súde podľa odseku 1. Sudca,
ktorý rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, môže v prípade potreby bez toho, aby boli dotknuté jeho ostatné
právomoci, pozastaviť výkon rozhodnutia na určitý čas alebo až do vynesenia rozsudku v spore alebo môže rozhodnúť o tom, že
výkon bude pokračovať iba v prípade zloženia zábezpeky. Sudca môže nariadiť vydanie zaistenej veci so zložením alebo bez
zloženia zábezpeky. Počas výkonu rozhodnutia môže sudca nariadiť, aby sa napravili neúplné formality s uvedením, ktoré
z neúplných formalít sa musia opäť vykonať a kto má znášať súvisiace náklady. Sudca môže nariadiť, aby akákoľvek tretia strana,
ktorá pristúpila k prípadu, musela súhlasiť s pokračovaním výkonu rozhodnutia alebo spolupracovala v konaní, či už so zložením,
alebo bez zloženia zábezpeky stranou, ktorá požaduje výkon rozhodnutia.
3. Ak samotná vec nevedie ku konaniu o nariadení predbežného opatrenia, sudca, ktorý sa zaoberá návrhom, môže namiesto
zamietnutia návrhu postúpiť na žiadosť navrhovateľa vec okresnému súdu s uvedením dátumu, ku ktorému sa súd musí vecou
zaoberať. Odporca, ktorý sa nedostaví na súd v deň, na ktorý bol predvolaný a nie je na súde zastúpený svojím advokátom, bude
vyhlásený za neprítomného, ak bol predvolaný, aby sa dostavil na konanie v tento deň s náležitým ohľadom na lehotu určenú
v predvolaní alebo lehotu stanovenú sudcom, ktorý rozhoduje v konaní o nariadení predbežného opatrenia na žiadosť
navrhovateľa.
4. Ak sa súdnemu exekútorovi, ktorý je zodpovedný za výkon rozhodnutia, predloží námietka vyzývajúca na okamžité prijatie
predbežného opatrenia, exekútor sa môže dostaviť pred sudcu v konaní o predbežnom opatrení so správou vypracovanou
k predmetu konania a požiadať ho, aby rozhodol o prijatí predbežného opatrenia medzi zúčastnenými stranami. Sudca, ktorý
rozhoduje o nariadení predbežného opatrenia, rozhodne o prerušení konania až dovtedy, kým účastníci konania nebudú

predvolaní, ak sa vzhľadom na povahu námietky domnieva, že je potrebné okamžité rozhodnutie. Súdnemu exekútorovi, ktorý
vykonáva svoju právomoc bez súhlasu strany, ktorá požaduje výkon rozhodnutia, môže súd nariadiť, aby sám znášal trovy
konania, ak vyjde najavo, že jeho konanie bolo nedôvodné.
5. Tretia strana môže vzniesť námietku proti výkonu rozhodnutia doručením predvolania strane, ktorá požaduje výkon rozhodnutia,
a strane, proti ktorej sa výkon požaduje.
Odseky 3 a 5 budú zmenené s cieľom zohľadniť právne predpisy týkajúce sa zjednodušení a digitalizácie procesného práva, ktoré
sú ešte v štádiu prípravy:

3. Ak prípad neumožňuje začať konanie o nariadení predbežného opatrenia, sudca, ktorý sa zaoberá návrhom, môže namiesto
zamietnutia návrhu postúpiť vec na žiadosť navrhovateľa okresnému súdu. Súd, ktorému je vec postúpená, bezodkladne stanoví
dátum pre ďalší procesný úkon. Odporca, ktorý sa nedostaví na súd v deň, na ktorý bol predvolaný a nie je zastúpený na súde
svojím advokátom, bude vyhlásený za neprítomného iba v prípade, že bol predvolaný, aby sa zúčastnil na konaní v daný deň,
s náležitým ohľadom na lehotu určenú v predvolaní alebo lehotu stanovenú sudcom, ktorý rozhoduje v konaní o nariadení
predbežného opatrenia na žiadosť navrhovateľa.
5. Tretia strana môže vzniesť námietku proti výkonu rozhodnutia doručením predvolania navrhovateľovi a strane, proti ktorej sa
výkon požaduje.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Veci s nízkou hodnotou sporu - Rakúsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Pre vedenie prvostupňového konania podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 v znení nariadenia (ES) 2421/2015, ktorým sa ustanovuje
európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sú v Rakúsku vecne príslušnými okresné súdy (Bezirksgerichte). Miestna
príslušnosť sa riadi – pokiaľ to už nevyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012
o príslušnosti súdov a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – ustanoveniami rakúskych právnych
predpisov o súdnych právomociach.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Návrhy v konaniach podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 v znení nariadenia (ES) 2421/2015, ktorým sa ustanovuje európske
konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je možné podať – okrem papierovej formy – aj elektronicky cez internetový
elektronický justičný systém (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV). ERV je v zásade otvorený všetkým fyzickým a právnickým

osobám. Technickým predpokladom na tento účel je však špeciálny softvér a medzizapojenie odosielajúceho orgánu. Priebežne
aktualizovaný zoznam odosielajúcich orgánov je dostupný na internetovej stránke
http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .
Okrem toho je možné zasielať podania a prílohy elektronicky použitím funkcie občianskej karty (čipová karta alebo podpis na
mobilnom zariadení – pozri https:// http://www.buergerkarte.at/ pomocou formulárov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke
justície „ https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html“.
Podanie faxom alebo e-mailom však nie je prípustné.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Pomoc a všeobecné informácie získajú strany – pokiaľ existuje medzinárodná príslušnosť Rakúska – od príslušného okresného
súdu.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Pre elektronické doručovanie súdu voči stranám prípadne ich zástupcom je k dispozícii elektronický justičný systém (ERV). Je to
technicky presne definovaný spôsob odosielania v rámci okruhu účastníkov, v ktorom sú jednotliví členovia identifikovaní. ERV je
v zásade otvorený všetkým fyzickým a právnickým osobám. Technickými predpokladmi na tento účel sú špeciálny softvér
a medzizapojenie odosielajúceho orgánu. Priebežne aktualizovaný zoznam týchto odosielajúcich orgánov je dostupný na
internetovej stránke
http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .
Elektronické doručovanie sa môže uskutočňovať aj podľa ustanovení 3. odseku zákona o doručovaní (§§ 28 a nasl. ZustG –
Zustellgesetz) prostredníctvom doručovacej služby správy, ak nie je možné doručenie v ERV.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Účasť na rakúskom ERV (nie však na iných elektronických systémoch doručovania) je povinná pre advokátky a advokátov, ako aj
obhajkyne a obhajcov v trestných veciach, notárky a notárov, úverové a finančné inštitúcie [§ 1 ods. 1 a 2 zákona o bankovníctve
(Bankwesengesetz – BWG)], podniky podľa § 1 ods. 1 č. 1, 2, 4, 6, 7 a 8 zákona o dohľade nad poisťovňami z roku 2016
(Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 – VAG 2016), nositeľov sociálneho poistenia [§§ 23 až 25 všeobecného zákona o sociálnom
poistení (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG), § 15 živnostenského zákona o sociálnom poistení (Gewerbliches
Sozialversicherungsgesetz – GSVG), § 13 zákona o sociálnom poistení pracovníkov v poľnohospodárstve (BauernSozialversicherungsgesetz – BSVG), § 9 zákona o zdravotnom a úrazovom poistení úradníkov (Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz – B-KUVG), § 4 zákona o poistení notárov z roku 1972 (Notarversicherungsgesetz – NVG 1972)],
penzijné inštitúcie (§ 479 ASVG), fond pre dovolenky a odstupné stavebných pracovníkov (§ 14 Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse – BUAG), mzdový fond farmaceutov [Pharmazeutische Gehaltskasse (§ 1 zákona o mzdovom fonde z roku
2002 – Gehaltskassengesetz 2002)], rakúsky garančný fond [§ 13 zákona o garančnom poistení (InsolvenzEntgeltsicherungsgesetz – IESG)] a spoločnosť IEF-Service GmbH [§ 1 zákona o IEF-Service GmbH (IEF-Service-GmbH-Gesetz
– IEFG)], hlavný zväz rakúskych nositeľov sociálneho poistenia [Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; (§
31 ASVG)], finančnú prokuratúru [§ 1 zákona o finančnej prokuratúre (Finanzprokuraturgesetz – ProkG)] a advokátske komory.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
V rakúskom práve o súdnych poplatkoch nie sú pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovené žiadne
samostatné vnútroštátne úpravy. Pre žalobu a nasledujúce prvostupňové konanie sa uplatňuje tarifná položka 1 (Tarifpost 1 – TP
1) zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG), pre odvolanie a nasledujúce druhostupňové konanie tarifná
položka 2 (Tarifpost 2 – TP 2) zákona o súdnych poplatkoch (GGG), ktoré sú stanovené pre všetky vnútroštátne občianske
procesy.
Výška súdnych poplatkov sa vypočíta podľa hodnoty predmetu sporu (sporová hodnota nároku uplatneného v žalobe, ako aj
neskôr rozšírením žaloby) prípadne podľa záujmu odvolania a počtu strán. Na účel znázornenia sú kompletne uvedené aktuálne
sadzby podľa tarifnej položky 1 GGG a tarifnej položky 2 GGG:
Tarifná položka Hodnota predmetu sporu
1
do

150 EUR

Výška poplatkov

22 EUR

viac ako

150 EUR do

300 EUR

43 EUR

viac ako

300 EUR do

700 EUR

61 EUR

viac ako

700 EUR do

2 000 EUR

102 EUR

viac ako

2 000 EUR do

3 500 EUR

163 EUR

viac ako

3 500 EUR do

7 000 EUR

299 EUR

Tarifná položka Záujem odvolania
2

Výška poplatkov

do

150 EUR

18 EUR

viac ako

150 EUR do

300 EUR

39 EUR

viac ako

300 EUR do

700 EUR

67 EUR

viac ako

700 EUR do

2 000 EUR

137 EUR

viac ako 2 000 EUR do

3 500 EUR

271 EUR

viac ako 3 500 EUR do

7 000 EUR

544 EUR

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. V ňom je stanovené, že poplatky sa uhrádzajú použitím bankových kariet s bank
omatovou funkciou alebo kreditných kariet, vkladom alebo prevodom na účet príslušného súdu alebo vkladom v hotovosti na
danom súde.
Ďalej je možné všetky poplatky uhradiť aj odúčtovaním a inkasom, ak je súd (alebo všeobecne rakúska justícia) vzhľadom na účet
uvedený stranou povinnou k úhrade zmocnený k inkasu súdnych poplatkov na justičný účet a podanie zahŕňa údaj o účte,
z ktorého majú byť poplatky stiahnuté, a maximálnu možnú čiastku na odúčtovanie.
Ak sa podanie predkladá cestou elektronického justičného systému (ERV), poplatky musia byť povinne uhradené prostredníctvom
odúčtovania a inkasa. Oznámenie maximálnej čiastky na odúčtovanie nie je v tomto prípade možné.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Proti rozsudku rakúskeho okresného súdu vyneseného na prvom stupni podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 v znení nariadenia
(ES) 2421/2015, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je prípustný právny prostriedok
odvolania. Odvolanie sa musí podať písomne do 4 týždňov od doručenia rozsudku na tom okresnom súde, ktorý vydal rozsudok
na prvom stupni. Musí byť podpísané advokátkou alebo advokátom. Pri následnom odvolacom konaní je zastupovanie advokátkou
alebo advokátom taktiež povinné.
Napadnutie rozhodnutia o trovách konania sa uskutočňuje – pokiaľ samotný rozsudok nebol napadnutý – cestou odvolania vo veci
náhrady nákladov. Toto odvolanie sa musí podať do 14 dní od doručenia rozsudku na súde, ktorý rozsudok vydal.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Podľa § 548 ods. 5 rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku je súd prvého stupňa, ktorý je príslušný pre európske konanie vo
veciach s nízkou hodnotou sporu, príslušným aj pre preskúmanie podľa článku 18 nariadenia.
Podmienkou konania o preskúmaní je výslovná žiadosť obžalovaného. Obžalovaný v nej má preukázať okolnosti, na ktorých sa
jeho žiadosť o preskúmanie zakladá. Súd sa obmedzuje na preskúmanie tvrdení obžalovaného. Ústne pojednávanie stanoví súd
iba vtedy, ak to považuje za potrebné.
Ak podľa názoru súdu nie sú podmienky článku 18 ods. 1 nariadenia splnené, žiadosť sa podľa článku 18 ods. 3 zamietne;
pôvodný rozsudok zostáva v tomto prípade v platnosti. Toto rozhodnutie je možné napadnúť pomocou opravného prostriedku
„Rekurs“. Ak sú však podmienky článku 18 ods. 1 nariadenia splnené, súd teda považuje uplatnené odôvodnenia za oprávnené,
vyhlási ním pôvodne vydaný rozsudok za neplatný, teda ho zruší. Opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný.
Právny spor sa vráti do stavu, v ktorom sa nachádzal vo fáze konania vedúceho k vyhláseniu o neplatnosti. Počas trvania konania
o preskúmaní podľa článku 18 môže obžalovaný podľa článku 23 nariadenia požiadať vo vykonávajúcom štáte o pozastavenie
alebo obmedzenie výkonu.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Prijateľným jazykom v zmysle článku 21a ods. 1 je nemčina.
Okrem nemeckého jazyka smú rakúski občania a štátni príslušníci zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore
požívať pred okresnými súdmi Oberpullendorf a Oberwart maďarský jazyk, pred okresnými súdmi Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg
slovinský jazyk a pred okresnými súdmi Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart
chorvátsky jazyk.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Pre vykonávanie súdnych rozhodnutí, ako aj na účely uplatňovania článku 23 sú príslušné okresné súdy. Miestna príslušnosť sa
riadi podľa ustanovení rakúskeho exekučného poriadku.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 25/03/2021

Veci s nízkou hodnotou sporu - Poľsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Okresné súdy (sądy rejonowe) alebo krajské súdy (sądy okręgowe).
V zásade má právomoc (na prvom stupni) okresný súd. Krajský súd má však právomoc (na prvom stupni) vo veciach, ktoré
vzhľadom na ich charakter patria do vecnej príslušnosti krajských súdov bez ohľadu na hodnotu nároku. Patria k nim napríklad
majetkové nároky na ochranu autorských práv.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Písomné podania v papierovej forme.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Kancelárie služieb zákazníkom (Biura Obsługi Interesantów) na okresných a krajských súdoch.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Elektronické spôsoby komunikácie nie sú povolené.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Neexistuje takáto povinnosť.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Za návrhy vo veciach prejednávaných v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa účtuje poplatok
stanovený vo výške 100 PLN. Rovnaký poplatok sa účtuje aj za podanie odvolaní.
Súdne poplatky v občianskoprávnych veciach je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom na bežný účet príslušného súdu
(informácie o účte možno získať priamo z webového sídla súdu alebo z webového sídla ministerstva spravodlivosti), priamo
v pokladni súdu alebo vo forme súdnych kolkových známok získaných v pokladni súdu.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Ak nastanú okolnosti uvedené v článku 7 ods. 2 nariadenia, príslušný súd vydá rozsudok, proti ktorému môže dotknutá osoba
podať odvolanie na súde druhého stupňa (t. j. odvolania proti rozsudkom okresného súdu sa podávajú na krajskom súde
a odvolania proti rozsudkom krajského súdu sa podávajú na odvolacom súde). Odvolania sa podávajú na súde, ktorý vydal
napadnutý rozsudok do dvoch týždňov od doručenia odôvodneného rozsudku navrhovateľovi. Ak dotknutá strana nepožiada
o doručenie odôvodneného rozsudku do jedného týždňa od vyhlásenia rozsudku (alebo v prípade rozsudku vyneseného na
neverejnom zasadnutí do jedného týždňa od doručenia rozsudku), lehota na podanie odvolania začne plynúť po uplynutí lehoty na
podanie takejto žiadosti. (Článok 316 § 1, článok 367 § 1 a článok 367 § 2 v spojení s článkami 369 a 50526 Občianskeho
súdneho poriadku). Ak nastanú okolnosti stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia, súd vydá rozsudok pre zmeškanie. Žalovaný
môže podať námietky proti rozsudku pre zmeškanie na súde, ktorý rozsudok pre zmeškanie vydal. V prípade nepriaznivého
výsledku má navrhovateľ právo podať odvolanie podľa všeobecných podmienok. (Článok 339 § 1, článok 342 a článok 344 § 1
Občianskeho súdneho poriadku).
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Návrh na zrušenie rozsudku (článok 50527a Občianskeho súdneho poriadku). Na preskúmanie tohto návrhu je príslušný súd, ktorý
vydal rozsudok.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Poľština.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Príslušnými orgánmi na výkon rozsudkov vydaných v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú súdni exekútori ( k
omornicy). Sťažnosti proti opatreniam prijatým súdnymi exekútormi možno podať na príslušnom okresnom súde. Právny základ:
článok 767 § 1 Občianskeho súdneho poriadku.
Návrh na zamietnutie výkonu rozhodnutia sa musí predložiť krajskému súdu s územnou pôsobnosťou podľa bydliska alebo sídla
dlžníka alebo v prípade neexistencie takéhoto súdu krajskému súdu, v ktorého jurisdikcii výkon rozhodnutia prebieha alebo sa má
vykonávať.
Orgán zodpovedný za vykonávanie opatrení podľa článku 23 nariadenia je príslušný okresný súd. Právny základ: článok 1153 20 §
1 a § 2 Občianskeho súdneho poriadku (v prípade výkonu rozhodnutia vykonaného v Poľsku na základe rozsudku vydaného
v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v inom členskom štáte EÚ) alebo článok 8202 Občianskeho súdneho
poriadku (v prípade výkonu rozhodnutia vykonaného v Poľsku na základe vykonateľného titulu vo forme rozsudku vydaného
poľským súdom v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a obsahujúceho vyhlásenie vykonateľnosti).
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 04/04/2019

Veci s nízkou hodnotou sporu - Portugalsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Miestne občianske súdy a súdy so všeobecnou právomocou.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Doporučená pošta, fax a elektronický prenos údajov.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
DGAJ – Generálne riaditeľstvo pre správu súdov (

http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
K dispozícii sú tieto komunikačné prostriedky:
Elektronická komunikácia prostredníctvom informačného systému na podporu činnosti súdov, URL https://citius.
tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, ak si strany vymenovali právnych zástupcov. Na tento účel musí právny
zástupca strany najprv požiadať o registráciu orgán poverený správou prístupu do informačného systému [článok 132 ods. 1
a 3, a články 247 a 248 Občianskeho súdneho poriadku a články 3, 5, 25 a 26 ministerskej vykonávacej vyhlášky (Portaria)
č. 280/2013 z 26. augusta 2013].
Komunikácia doporučeným listom zaslaným na adresu bydliska strany alebo jej hlavného sídla alebo na adresu zvolenú na
účely oznamovania, ak si strana nevymenovala právneho zástupcu (článok 249 Občianskeho súdneho poriadku).
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Právni zástupcovia, sudcovia, prokurátori a súdni úradníci prostredníctvom informačného systému na podporu činnosti súdov (
ps://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (články 3 a 5 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013
z 26. augusta 2013).

htt

V prípade právnych zástupcov musia najprv požiadať o registráciu orgán poverený správou prístupu do informačného systému. Je
potrebné poznamenať, že v systéme sa potvrdí dátum oznámenia a za tento deň sa považuje tretí deň po jeho vyhotovení alebo
prvý nasledujúci pracovný deň (články 247 a 248 Občianskeho súdneho poriadku).
Ak si strana nevymenovala právneho zástupcu, oznámenia sa zasielajú doporučeným listom na adresu bydliska alebo hlavného
sídla strany alebo na adresu zvolenú na prijímanie oznámení. Oznámenie sa považuje za doručené tretí deň po dátume
registrácie alebo prvý nasledujúci pracovný deň (článok 249 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
• V prípadoch, ak ide o sumu do výšky 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 účtovná jednotka),
• V prípadoch, ak ide o sumu vyššiu ako 2 000,00 EUR, ale nie viac ako 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 účtovné jednotky).
Ak sa ukáže, že prípad je mimoriadne zložitý, sudca môže rozhodnúť o uplatnení týchto trov konania:
• V prípadoch, ak ide o sumu do výšky 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 účtovnej jednotky),

• V prípadoch, ak ide o sumu vyššiu ako 2 000,00 EUR, ale nie viac ako 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 účtovné jednotky).
(Článok 6 ods. 1 a ods. 5 nariadenia o trovách konania schváleného zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008
v platnom znení).
Ak podľa článku 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1896/2006 podá odporca v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze
odpor a konanie pokračuje, suma zaplatená v rámci tohto konania sa zníži o sumu trov konania, ktoré vznikli v súvislosti
s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu na strane navrhovateľa.
Zníženie môže byť 102 EUR (1 účtovná jednotka) alebo 153 EUR (1,5 účtovnej jednotky). (Článok 7 ods. 6 nariadenia o trovách
konania schváleného zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v platnom znení).
Ak je podaný protinávrh – v takom prípade sa sumy zahrnuté do oboch pohľadávok na účely výpočtu nákladov sčítajú, čo môže
viesť k prípadom, keď príslušná suma predstavuje až 10 000,00 EUR – náklady na prípady, keď sú príslušné sumy medzi 8 000,01
EUR a 10 000,00 EUR, 3 účtovné jednotky (306,00 EUR) alebo 4,5 účtovnej jednotky (459,00 EUR) pre mimoriadne zložité
prípady. Treba poznamenať, že pri nárokoch, ktorých hodnota sa pohybuje medzi 5 000,01 EUR a 8 000,00 EUR, predstavujú
poplatky 2 účtovné jednotky (204,00 EUR) alebo 3 účtovné jednotky (306,00 EUR) v obzvlášť zložitých prípadoch [článok 11
nariadenia o trovách konania, schválené zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení posledných zmien a
doplnení, v spojení s článkami 145 (5) 530 (2), 299 (1) a (2) a 297 (2) Občianskeho súdneho poriadku].
Prijateľný spôsob platby je bankový prevod.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Odvolania sú prípustné iba v prípadoch uvedených v článku 629 ods. 2 alebo v článku 696 Občianskeho súdneho poriadku.
Preto podľa článku 629 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bez ohľadu na hodnotu sporu a stratu, ktorú znáša neúspešná
strana v konaní, je odvolanie vždy prípustné:
a) na základe porušenia pravidiel medzinárodnej právomoci súdov, pravidiel vecnej alebo hierarchickej príslušnosti, alebo ak
existuje rozpor s právoplatným rozhodnutím súdu;
b) proti rozhodnutiam týkajúcich sa hodnoty sporu alebo vedľajšieho predmetu sporu, ak hodnota sporu presahuje právomoc súdu,
ktorému bol spor predložený;
c) proti rozhodnutiam vydaným v rovnakej právnej oblasti a na rovnakom právnom základe, ktoré sú v rozpore s jednotnou
judikatúrou najvyššieho súdu;
d) proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorý je v rozpore s iným rozsudkom rovnakého alebo iného odvolacieho súdu v rovnakej
právnej oblasti a na tom istom právnom základe a proti ktorému nemožno podať riadny opravný prostriedok z iných dôvodov ako
z dôvodu prekročenia právomoci tohto súdu, okrem prípadov, keď bol vynesený rozsudok stanovujúci jednotnú judikatúru, ktorá je
v súlade s rozhodnutím.
Podľa článku 696 Občianskeho súdneho poriadku môžu byť konečné rozhodnutia predmetom preskúmania, len ak:
a) iné konečné rozhodnutie preukázalo, že rozhodnutie bolo dôsledkom pochybenia sudcu pri výkone jeho služobných povinností;
b) sa preukáže, že listinný dôkaz alebo výpoveď pred súdom alebo vyhlásenie znalca alebo arbitra sú nepravdivé a v
ktoromkoľvek z týchto prípadov mohli byť určujúcim faktorom pri rozhodnutí, ktoré sa má preskúmať, a táto skutočnosť sa
neprerokovala počas konania, v ktorom bolo rozhodnutie vydané;
c) sa predložil dokument, o ktorom účastník konania nevedel alebo ktorý nemohol použiť v konaní, počas ktorého bolo vydané
preskúmavané rozhodnutie, a že sám osebe je dostatočným dôvodom na zmenu rozhodnutia v prospech strany, ktorá bola
v konaní neúspešná;
d) priznanie, späťvzatie žaloby alebo dohoda, na ktorých bolo rozhodnutie založené, sú neplatné alebo môžu byť vyhlásené za
neplatné;
e) došlo ku konaniu a výkonu rozhodnutia v neprítomnosti odporcu a preukáže sa, že nebolo vydané predvolanie alebo že vydané
predvolanie je neplatné;
f) je nezlučiteľné s konečným rozhodnutím medzinárodného odvolacieho orgánu, ktorý je pre Portugalsko záväzný;
g) spor bol založený na simulovanom právnom úkone strán a súd, ktorý si neuvedomil, že bol spáchaný podvod, nevyužil
právomoc, ktorá mu bola zverená podľa článku 612.

Podľa článku 638 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je lehota na podanie odvolania 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Podľa článku 697 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku mimoriadny opravný prostriedok na preskúmanie nemožno podať, ak
od konečného rozhodnutia uplynulo viac ako päť rokov. Lehota na podanie takéhoto opravného prostriedku je 60 dní a plynie:
i) v prípade článku 696 písm. a) odo dňa konečného rozhodnutia, na ktorom je preskúmanie založené;
ii) v prípade článku 696 písm. f) odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, na ktorom je preskúmanie založené;
iii) v ostatných prípadoch odo dňa, keď odvolateľ získal dokument alebo bol informovaný o okolnostiach, na ktorých je
preskúmanie založené;
iv) v prípade článku 696 písm. g) je lehota na podanie odvolania dva roky a plynie odo dňa oznámenia rozhodnutia odvolateľovi
bez toho, aby bola ovplyvnená uvedená päťročná lehota.
Súdy príslušné rozhodovať v odvolacom konaní sú „Tribunais de Relação“ (odvolacie súdy) za okolností uvedených v článku 629
ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a súdy, ktoré vydali rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, ako je uvedené v odseku a), za
okolností stanovených v článku 696 Občianskeho súdneho poriadku.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Odvolanie sa podáva na súde, ktorý vydal rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, a odvolateľ musí uviesť skutočnosti, ktoré sú
dôvodom odvolania. Pri podaní odvolania musí odvolateľ predložiť osvedčenie o rozhodnutí alebo dokument, na ktorom sa žiadosť
zakladá (článok 697 ods. 1 a článok 698 Občianskeho súdneho poriadku).
Súdy príslušné rozhodovať v odvolacom konaní sú súdy, ktoré vydali rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, ako je uvedené
v odseku a).
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Angličtina, francúzština a španielčina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Vo veciach výkonu rozhodnutia sú príslušné „juízos de execução“ (exekučné súdy). V prípade, že neexistujú exekučné súdy,
príslušnými súdmi sú miestne občianske súdy a súdy so všeobecnou právomocou.
Na účely výkonu rozhodnutí vydaných portugalskými súdmi sa návrh na výkon rozhodnutia podáva v konaní, v ktorom bolo
rozhodnutie vydané (článok 85 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Návrh na výkon rozhodnutia, sprievodné dokumenty
a kópia rozhodnutia sa potom urýchlene zašlú príslušnému exekučnému súdu, ak existuje (článok 85 ods. 2 Občianskeho súdneho
poriadku).
Ak bolo rozhodnutie vydané v inom členskom štáte, príslušný súd je súd v mieste bydliska odporcu (článok 90 Občianskeho
súdneho poriadku).
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 08/03/2021

Veci s nízkou hodnotou sporu - Rumunsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Súdmi príslušnými na rozhodovanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú podľa článku 94 ods. 1 písm. k) Občianskeho
súdneho poriadku (zákon č. 134/2010 v znení neskorších predpisov[1], ďalej len „CCP“) okresné súdy (judecătorii).

[1] Vydaný v Úradnom vestníku Rumunska, časť I, č. 247 z 10. apríla 2015.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
V súlade s bežným postupom stanoveným v článku 148 ods. 2 CCP sa môže návrh podať na súd osobne alebo
prostredníctvom zástupcu, v písomnej alebo elektronickej podobe, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené zákonom (nariadenie
sa uplatňuje, ak je to vhodné, aj v prípadoch, keď sa v CCP stanovuje, že podania, vyjadrenia a závery strán alebo
akékoľvek iné dokumenty podané na súd majú byť v písomnej podobe – článok 148 ods. 3 CCP).
V súlade s bežným postupom stanoveným v článkom 199 ods. 1 CCP sa návrh (cererea de chemare în judecată) podaný
osobne, prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom, naskenovaný a odoslaný e-mailom alebo ako elektronický
dokument zaregistruje a označí pečiatkou s uvedením dátumu prijatia.
N.B.: V rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ktoré je uplatniteľné na vnútorné spory) navrhovateľ
také konanie začne tým, že vyplní a formulár návrhu a podá ho alebo ho odošle príslušnému súdu poštou alebo akýmikoľvek
inými prostriedkami, pri ktorých je možné vydať potvrdenie o jeho prijatí (článok 1029 ods. 1 CCP).
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Plánujeme zmeniť právne predpisy s cieľom uľahčiť vybavovanie žiadostí o praktickú pomoc s vypĺňaním formulárov. Keď sa
vykonajú nevyhnutné legislatívne zmeny, informácie aktualizujeme.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Článok 154 ods. 6 CCP
6. Súdne predvolania a iné procesné písomnosti je možné doručovať prostredníctvom súdneho úradníka, faxom, e-mailom alebo
inými prostriedkami, ktoré umožňujú prenesenie obsahu dokumentu a potvrdenie jeho prijatia, pokiaľ dotknutá strana na tento účel
poskytla súdu svoje kontaktné údaje. Súd pri odosielaní procesného dokumentu na účely potvrdenia prijatia odosiela zároveň
formulár, ktorý obsahuje tieto údaje: názov súdu, dátum, meno dotknutého úradníka a názov odosielaných dokumentov. Adresát
vyplní tento formulár, pričom uvedie dátum prijatia, zrozumiteľne vypíše meno a uvedie sa podpis osoby zodpovednej za prijatie
zásielky. Tento formulár sa odosiela späť súdu faxom, e-mailom alebo inými prostriedkami.
Článok 205 ods. 2 písm. a) CCP
V odpovedi sa uvedie: meno a priezvisko, osobné identifikačné číslo, miesto trvalého pobytu alebo iné miesto pobytu odporcu a pri
právnických osobách názov a sídlo a prípadne registračný kód alebo daňové identifikačné číslo, číslo zápisu do obchodného
registra alebo registra právnických osôb a bankový účet, pokiaľ ho odporca neuviedol už vo svojom vyjadrení. Zodpovedajúcim
spôsobom sa uplatňujú ustanovenia článku 148 ods. 1 bodu II. Ak odporca žije v zahraničí, v odpovedi sa takisto uvedie adresa
v Rumunsku, na ktorú sa budú odosielať všetky zásielky súvisiace s prípadom.
Článok 194 písm. a) CCP
V návrhu sa uvedie:
a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo iné miesto pobytu strán a pri právnických osobách ich sídlo. Ďalej sa v ňom
uvedie osobné identifikačné číslo alebo prípadne registračný kód alebo daňové identifikačné číslo, číslo zápisu do obchodného
registra alebo registra právnických osôb a bankový účet navrhovateľa a odporcu, pokiaľ majú tieto identifikačné prvky alebo im boli

pridelené v súlade so zákonom, v rozsahu, v akom sú navrhovateľovi známe. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú
ustanovenia článku 148 ods. 1 bodu II. Ak navrhovateľ žije v zahraničí, v odpovedi sa uvedie aj adresa v Rumunsku, na ktorú sa
budú odosielať všetky zásielky súvisiace s prípadom.
Článok 148 ods. 1 až 3 CCP
1. Každé podanie adresované súdu musí byť vyhotovené v písomnej podobe a musí obsahovať názov súdu, ktorému je určené,
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo iné miesto pobytu strán alebo prípadne názov a sídlo ich obchodnej spoločnosti,
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo iné miesto pobytu ich zástupcov, prípadne predmet a hodnotu sporu a dôvody podania
návrhu a podpis. V návrhu sa prípadne musí uviesť aj e-mailová adresa a kontaktné údaje určené stranami na tento účel
a telefónne číslo, faxové číslo a pod.
2. Návrhy, ktoré boli vyhotovené osobne alebo prostredníctvom zástupcu, môžu byť mať elektronickú podobu, ak sú splnené
podmienky stanovené právnymi predpismi.
3. Ustanovenia odseku 2 sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú v prípadoch, v ktorých sa v tomto zákone vyžaduje, aby sa
podania, vyjadrenia alebo závery strán alebo akékoľvek iné procesné dokumenty na súd podávali v písomnej podobe.
Článok 169 CCP
Po začatí konania na súde je možné návrhy, odpovede a iné dokumenty zasielať na súd priamo alebo prostredníctvom advokáta
alebo právneho poradcu, pokiaľ ho strany majú. V takom prípade adresát podania potvrdí prijatie jeho kópie na súde alebo
prípadne akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sa dodrží uvedený postup.
Článok 199 ods. 1 CCP
1. Návrh podaný osobne, prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom, naskenovaný a odoslaný e-mailom alebo ako
elektronický dokument sa zaregistruje a označí pečiatkou s uvedením dátumu prijatia.
Článok 149 ods. 4 CCP
4. Ak bol návrh v súlade si zákonom zaslaný faxom alebo e-mailom, úradník je automaticky povinný vyhotoviť jeho kópie, pričom
náklady znáša strana, ktorá ich mala vyhotoviť. Naďalej sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú ustanovenia článku 154 ods. 6.
V rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ktoré je uplatniteľné na vnútorné spory) navrhovateľ také
konanie začne tým, že vyplní formulár návrhu a podá ho alebo ho odošle príslušnému súdu poštou alebo akýmikoľvek inými
prostriedkami, pri ktorých sa zabezpečí vydanie potvrdenia o jeho prijatí (článok 1029 ods. 1 CCP).
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Ak súd v súlade so zákonom zasiela procesné dokumenty v elektronickej podobe, strany sú povinné zásielky v tejto forme
prijať. Toto sa uplatní, iba ak strany (alebo ich zástupcovia vrátane advokátov) poskytli svoju e-mailovú adresu [ pozri aj
odpoveď na písm. d)].
Ak strana v súlade so zákonom zasiela procesné dokumenty v elektronickej podobe, strany sú povinné zásielky v tejto forme
prijať.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Článok 10 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 o súdnych kolkoch
1. V súvislosti s výkonom rozhodnutia podliehajú návrhy uvedené ďalej týmto poplatkom:
(…)
b) návrh na odklad výkonu rozhodnutia (vrátane predbežnej vykonateľnosti) – 50 RON.
2. Ak je výkon rozhodnutia napadnutý, poplatok sa vypočíta na základe hodnoty tovaru, ktorý je predmetom napadnutého výkonu
rozhodnutia, alebo na základe výšky predmetného dlhu, pokiaľ je hodnota dlhu nižšia než hodnota tovaru. Výška tohto poplatku
nesmie presiahnuť 1000 RON bez ohľadu na hodnotu sporu. Ak predmet výkonu rozhodnutia nie je možné vyjadriť v peniazoch,
námietka proti výkonu rozhodnutia bude podliehať poplatku 100 RON.

3. Ak sa námietka proti výkonu rozhodnutia za podmienok stanovených v článku 712 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
vzťahuje na skutkové alebo právne dôvody týkajúce sa podstaty zákona, výška kolkového poplatku sa určí v súlade s článkom 3
ods. 1.
Článok 33 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 o súdnych kolkoch
Súdne kolky sa platia vopred, ak sa v právnych predpisoch nestanovuje inak.
Článok 40 ods. 1 a 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 o súdnych kolkoch
Ak osoba, ktorá je povinná zaplatiť kolok, nemá miesto trvalého pobytu ani iné miesto pobytu či prípadne sídlo v Rumunsku, kolok
sa platí na miestny účet správnej jednotky, v ktorej má sídlo súd, na ktorom sa začalo konanie na základe žaloby alebo návrhu,
a to v hotovosti, bankovým prevodom alebo on-line systémom. Tento účet je osobitným príjmovým účtom pre „súdne a iné kolky“
miestneho rozpočtu územnej správnej jednotky, v ktorej má fyzická osoby svoj trvalý pobyt alebo iné miesto pobytu alebo prípadne
kde má právnická osoba svoje sídlo.
S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň predvídateľnosti plánujeme legislatívu zmeniť, aby sa zabezpečil súlad osobitne
s článkom 15a písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 861
/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým
sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Keď sa vykonajú nevyhnutné legislatívne zmeny, informácie
aktualizujeme.
N.B.: Na webovom sídle http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx sa pre každý súd nachádza podsekcia s názvom „Bine
de știut“ (užitočné informácie), ktorá obsahuje informácie o účtoch, na ktoré je možné zaplatiť kolky.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
V súlade s článkom 17 nariadenia je možné odvolanie podať na tribunál (súd druhého stupňa) do 30 dní od vydania
rozhodnutia [články 466 ods. 1, 468 ods. 1 a 94 ods. 1 písm. k) v spojení s článkom 95 ods. 2 CCP].
N.B.: V osobitnom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ktoré je uplatniteľné na vnútorné spory) je rozhodnutie
okresného súdu predmetom odvolania iba na tribunáli a toto odvolanie treba podať do 30 dní od vydania rozhodnutia (článok
1033 ods. 1 CCP).
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Pravidlá bežného konania:
– opravný prostriedok smerujúci k zrušeniu konečného rozsudku (contestație în anulare) je prípustný, pokiaľ navrhovateľ nebol
riadne predvolaný a nebol prítomný na konaní; tento opravný prostriedok sa podáva na súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie
(články 503 ods. 1 a 505 ods. 1 CCP);
– obnova konania (revizuire), ktorá sa týka veci samej (alebo nie) sa môže vyžadovať, pokiaľ strana nemohla byť v dôsledku
okolností, na ktoré nemala vplyv, prítomná na súde a nemohla to oznámiť súdu; návrh na obnovu konania sa musí podať na súd,
ktorý vydal rozhodnutie, vo vzťahu ku ktorému sa navrhuje obnova konania (článok 509 ods. 1, 2 a 9 a článok 510 ods. 1 CCP);
– strane, ktorá zmešká lehotu, sa poskytne nová lehota, ak predloží riadne podložené dôvody zmeškania; na tento účel strana
zabezpečí súlad s procesným dokumentom najneskôr do 15 dní, odkedy pominula udalosť, ktorá strane bránila v splnení
povinnosti, a zároveň požiada o novú lehotu; v prípade opravných prostriedkov je táto lehota rovnaká ako tá, ktorá je stanovená
pre konania o opravných prostriedkoch; o žiadosti o novú lehotu bude rozhodovať súd príslušný na rozhodovanie o návrhu
týkajúcom sa práva, ktoré sa uplatnilo v lehote (článok 186 CCP).
Plánujeme legislatívu zmeniť, aby sa zabezpečil súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421, ktorým
sa mení nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu,
a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Keď sa vykonajú nevyhnutné
legislatívne zmeny, informácie aktualizujeme.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Rumunčina.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná

príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 19/04/2021
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Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sú príslušné tieto súdy:
miestne súdy v prípade občianskoprávnych vecí {článok 30 zákona o občianskom súdnom konaní [Uradni list RS (Úradný vestník
Slovinskej republiky; UL RS) č. 73/07 – oficiálne konsolidované znenie, 45/08 – 45/08 – zákon o rozhodcovskom konaní (ZArbit),
111/08 – rozhodnutie ústavného súdu, 57/09 – rozhodnutie ústavného súdu, 12/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 50/10 –
rozhodnutie ústavného súdu, 107/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 75/12 – rozhodnutie ústavného súdu, 40/13 – rozhodnutie
ústavného súdu, 92/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 10/14 – rozhodnutie ústavného súdu, 48/15 – rozhodnutie ústavného súdu,
6/17 – rozhodnutie ústavného súdu a 10/17, ďalej len „ZPP“]} a okresné súdy v hospodárskych veciach (článok 32 ZPP).
Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa obchodných sporov sa riadi článkami 480 až 484 ZPP. Znenie ZPP je dostupné na webovom
sídle právneho informačného systému Slovinskej republiky: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Komunikačné prostriedky prijateľné na účely európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a dostupné súdom v súlade
s článkom 4 ods. 1 sú tieto:
– štandardný formulár žiadosti A (príloha I) sa podáva na príslušný súd v písomnej forme poštou, prostredníctvom komunikačných
technológií (napríklad faxom), doručením priamo orgánu alebo prostredníctvom osoby, ktorá sa profesionálne zaoberá podávaním
žiadostí (článok 105b ZPP).
Žiadosti ešte nie je možné podať elektronicky.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Orgány alebo organizácie, ktoré sú príslušné poskytovať praktickú pomoc v súlade s článkom 11 sú tieto:
Bezplatnú praktickú pomoc pri vyplňovaní formulárov a všeobecné informácie o postupe poskytujú justiční pracovníci príslušného
súdu. Praktickú pomoc spotrebiteľom poskytuje aj Európske spotrebiteľské centrum, Kotnikova 5, 1000 Ľubľana, e-mail: epc.
mgrt@gov.si, tel. (01) 400 37 29, webové sídlo: https://www.epc.si/.
Spotrebitelia môžu takisto požiadať a získať bezplatnú právnu pomoc za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v zákone
o bezplatnej právnej pomoci (UL RS č. 96/04 – oficiálne konsolidované znenie, 23/05, 15/14 – rozhodnutie ústavného súdu a 19
/15, ďalej len „ZBPP“). Bezplatnú právnu pomoc je možné priznať na právne poradenstvo, právne zastupovanie a iné právne
služby upravené v ZBPP a ako oslobodenie od platenia trov konania.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Spôsoby elektronických služieb a komunikácie, ktoré sú technicky dostupné a prípustné v súlade s článkom 13 ods. 1, 2 a 3
a spôsoby vyjadrenia predchádzajúceho súhlasu k elektronickému doručovaniu písomností podľa článku 13 ods. 1 a 2 sú tieto:
Písomnosti uvedené v článku 5 ods. 2 a 6 a rozsudky vydané podľa článku 7 sa doručujú v súlade so ZPP.
V článkoch 132 až 150 ZPP sa upravuje doručovanie písomností a nahliadnutie do spisu.
V článku 132 ZPP sa stanovujú rôzne spôsoby doručovania písomností – poštou, zabezpečeným e-mailom, súdnym exekútorom,
na súde alebo iným zákonom stanoveným spôsobom (doručenie právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá profesionálne doručuje
písomnosti).
V občianskom súdnom konaní zatiaľ nie je možné doručovať písomnosti elektronicky; súdne dokumenty v týchto konaniach sa
preto musia doručovať vo fyzickej podobe, spravidla poštou.
Čas a miesto doručovania písomností: počas dňa od 6.00 do 22.00 hod. alebo 24 hodín denne prostredníctvom e-mailu (článok
139 ods. 1 ZPP)
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Osoby alebo prípadne druhy povolaní, ktoré majú zákonnú povinnosti prijať doručovanie písomností alebo inú písomnú
komunikáciu elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 sú tieto:
V občianskom súdnom konaní zatiaľ nie je možné doručovať písomnosti elektronicky; súdne písomnosti v týchto konaniach sa
preto musia doručovať vo fyzickej podobe, spravidla poštou.
Ak je elektronické doručovanie súdnych písomností technicky uskutočniteľné, súdy doručia súdne písomnosti vnútroštátnym
orgánom, advokátom, notárom, súdnym exekútorom, znalcom, odhadcom, tlmočníkom, správcom konkurznej podstaty alebo iným
osobám alebo orgánom, ktorých povaha práce predstavuje väčšiu spoľahlivosť, vždy elektronicky (do zabezpečenej e-mailovej
schránky).
Zoznam osôb a orgánov, ktorých povaha práce predstavuje väčšiu spoľahlivosť, vypracuje a uverejní Najvyšší súd Slovinskej
republiky na svojom webovom sídle (portál e-Sodstvo). Osoby a orgány uvedené v zozname musia otvoriť zabezpečenú e-mailovú
schránku, ktorej adresu musia zaslať Najvyššiemu súdu Slovinska; tieto osoby a orgány musia oznámiť najvyššiemu súdu aj
zmenu tejto adresy. Adresa uverejnená v zozname sa považuje za oficiálnu adresu zabezpečenej e-mailovej schránky.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, t. j. spôsob ich výpočtu a prijateľné spôsoby platby
v súlade s článkom 15a, sú tieto:
Výška súdnych poplatkov je stanovená v zákone o súdnych poplatkoch (UL RS č. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – rozhodnutie
ústavného súdu, 19/15 – rozhodnutie ústavného súdu, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L a 35/18 – rozhodnutie ústavného
súdu, ďalej len „ZST-1“). Súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú rovnaké ako tie, ktoré sa
účtujú za vnútroštátne zjednodušené súdne konania.
Za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí jednorazový poplatok, ktorého výška závisí od hodnoty
predmetu konania:
Ak je hodnota predmetu konania .... EUR alebo
súdny poplatok je .................. EUR
menej
300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Navrhovateľ musí zaplatiť uvedený súdny poplatok na začiatku európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Poplatok
je možné uhradiť vopred, t. j. pri podaní žiadosti na súde; alebo žiadosť možno podať na súde pred uhradením poplatku, pričom
žiadateľ musí počkať, kým mu súd zašle platobný príkaz, v ktorom je uvedená nielen výška poplatku, ale aj ďalšie informácie,
ktoré sú potrebné na vykonanie platby (napr. lehota na úhradu).
Súdne poplatky sa môžu uhradiť na diaľku, čím sa umožní stranám zaplatiť poplatky v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom
sa nachádza súd, prostredníctvom aspoň jedného z týchto spôsobov platby:
a) bankovým prevodom;
b) platba kreditnou alebo debetnou kartou alebo
c) inkasom z bankového účte žiadateľa.
V zmysle článku 6 ZST-1 sa môžu súdne poplatky v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu zaplatiť v hotovosti,
elektronicky alebo inými platnými platobnými spôsobmi.
V praxi sa v súčasnosti používajú na zaplatenie súdnych poplatkov iba bankové prevody, aj keď v pokladni súdu je možné
uskutočniť platby kartou.
Všetky banky majú online platobnú službu na poskytovanie elektronických platieb. V prípade elektronických platieb
prostredníctvom elektronického bankovníctva sa musia súdne poplatky uhradiť na účty súdov zriadených osobitne na úhradu
súdnych poplatkov, ktoré sú uverejnené na webových sídlach jednotlivých súdov. Odkazy na príslušné webové sídla, ktoré
poskytujú údaje o účte a ďalšie informácie potrebné na zaplatenie súdnych poplatkov, sú vedené v kontaktných údajoch každého
jednotlivého súdu podľa písmena a).
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Opravné prostriedky dostupné v súlade s článkom 17, lehoty na podanie opravných prostriedkov a súd, na ktorý sa takéto opravné
prostriedky musia podať, sú tieto:
Opravné prostriedky sa musia podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozsudku (článok 458 ZPP). Opravné prostriedky sa musia
podať na súd, ktorý vydal rozsudok v prvostupňovom konaní (miestny súd) (článok 342 ZPP).
Opravné prostriedky v obchodných veciach sa musia podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozsudku (článok 458 ZPP v spojení
s článkom 480 a článkom 496 ZPP). Opravné prostriedky sa musia podať na súd, ktorý vydal rozsudok v prvostupňovom konaní (o
kresný súd) (článok 342 ZPP).
O opravných prostriedkoch rozhodujú vyššie súdy (višja sodišča) (článok 35 a článok 333 ZPP).
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Postupy pre podávanie žiadostí o preskúmanie súdneho konania stanovené v článku 18 a súdy príslušné na takéto preskúmanie
sú tieto:
Súdny prostriedok nápravy pre účastníka konania je podanie návrhu na obnovenie predchádzajúceho stavu (článok 116 ZPP). Ak
súd povolí obnovenie predchádzajúceho stavu, vráti súdne konanie do stavu pred zmeškaním a všetky rozsudky vydané súdom
na základe zmeškania sa zrušia.
Súdnym prostriedkom nápravy účastníka konania po uplynutí šiestich mesiacov od zmeškania je podanie návrhu na obnovu
konania v súlade s článkom 394 ods. 3 ZPP a ukončenie konania konečným rozhodnutím, ktoré bolo opätovne otvorené.
Súd, ktorý vydal rozsudok, má právomoc rozhodovať o obidvoch opravných prostriedkoch.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

V súlade s článkom 21a ods. 1 sú prijateľné tieto jazyky:
Úradnými jazykmi sú slovinčina a dva jazyky národnostných menšín, ktoré oficiálne používajú súdy v oblastiach, kde tieto
národnostné menšiny žijú (článok 6 ods. 104 ZPP). Jazyky národnostných menšín sú taliančina a maďarčina.
Na národnostne zmiešané obce sa vzťahuje zákon o založení obcí a hraniciach územia obcí (UL RS č. 108/06 – oficiálne
konsolidované znenie a 9/11; ďalej len „ZUODNO“). „Národnostne zmiešané obce sú podľa článku 5 ZUODNO tie, ktoré sú takto
označené v súčasných štatútoch obcí Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran“.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Orgány príslušné na výkon a uplatnenie článku 23 sú tieto:
Právomoc rozhodovať o výkone prináleží miestnym súdom (článok 5 zákona o vymáhaní a zabezpečení občianskoprávnych
nárokov (UL RS č. 3/07 – oficiálne konsolidované znenie, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – zákon o rozhodcovskom konaní (ZArbit),
28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 45/14 – rozhodnutie ústavného súdu, 53/14, 58/14 – rozhodnutie
ústavného súdu, 54/15, 76/15 – rozhodnutie ústavného súdu a 11/18). Právomoc týchto súdov sa vzťahuje aj na uplatňovanie
článku 23.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 07/10/2019
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Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Na vydanie rozsudku v prvej inštancii je podľa § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „civilný sporový
poriadok”) príslušný okresný súd. Miestne príslušný je všeobecný súd žalovaného, pričom v prípade fyzickej osoby je to súd, v
obvode ktorého má fyzická osoba trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby je to súd, v obvode ktorého má právnická osoba
adresu sídla, v prípade zahraničnej právnickej osoby, v obvode ktorého má umiestnenú organizačnú zložku. Ak nemožno určiť
mieste príslušný súd podľa adresy trvalého bydliska alebo adresy sídla, príp. poslednej adresy trvalého pobytu alebo sídla,
príslušný je súd, v obvode ktorého má majetok.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Použijú sa všeobecné pravidlá pre podanie na súd. Toto podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo elektronicky.
Podanie v elektronickej podobe vo veci samej je potrebné autorizovať podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákonov o e-Governmente).

Ak by bolo podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné ho v lehote desiatich dní dodatočne
autorizované doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak by takéto neautorizované elektronické podanie vo veci
samej nebolo dodatočne v lehote zaslané listinnou formou alebo elektronickou formou s autorizáciou, neprihliada sa naň, t. j. hľadí
sa naň, ako keby nebolo podané.
Autorizácia sa vykoná zaručeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis je možné získať zakúpením
kvalifikovaného certifikátu u akreditovanej certifikačnej autority. Informácie o akreditovaných certifikačných autoritách získate na
stránkach NBÚ SR. Podrobné informácie o zaručenom elektronickom podpise môžete získať na stránkach http://www.nbu.gov.
sk/, https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka, http://www.ardaco.com/
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Kompletné informácie o rozsahu uplatňovania európskeho konania s nízkou hodnotou sporu, vrátane informácií o tom, ktoré súdy
alebo tribunály sú v dotknutom členskom štáte príslušné vydať rozsudok budú prístupné na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky - odkaz: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Rovnako na tejto stránke možno
nájsť aj formuláre ktoré sa používajú v konaní.
V rámci právnej pomoci majú žiadatelia, ktorí spĺňajú zákonom ustanovené podmienky, možnosť požiadať o poskytnutie právnej
pomoci aj prostredníctvom Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc prostredníctvom svojich zamestnancov a
určených advokátov. Podmienky na poskytnutie právnej pomoci sú uvedené v § 17 z ákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005
Z. z.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Podľa Civilného sporového poriadku je preferovaným spôsobom doručovania doručenie na pojednávaní alebo pri inom úkone
súdu a doručovanie do elektronickej schránky zriadenej podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon o eGovernmente. Podľa tohto predpisu majú súdy povinnosť od 01.11.2016 doručovať elektronicky len, ak je elektronická schránka
aktivovaná na doručovanie. Režim aktivácie elektronickej schránky je pritom odlišný pre právnické osoby a pre fyzické osoby.
Fyzické osoby si o aktiváciu musia požiadať. Pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri elektronickú schránku od
01.07.2017 aktivuje povinne štát a od tohto dátumu im budú orgány verejnej správy vrátane súdov zasielať svoje rozhodnutia
výlučne elektronicky.
Ak nemožno doručiť písomnosť na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu, ani do elektronickej schránky a ak nejde o doručenie
písomnosti do vlastných rúk, súd na žiadosť strany doručí písomnosť na elektronickú adresu. Pokiaľ ide o doručovanie písomností
do vlastných rúk písomnosti sa doručujú prostredníctvom potvrdení o doručení – tzv. doručenka tým, že adresát potvrdí prijatie
písomnosti na tejto doručenke.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Povinnosť prijímať dokumenty zasielané elektronicky do elektronických schránok majú od 01.07.2017 všetky právnické osoby
zapísané v obchodnom registri, ktorým je táto elektronická schránka aktivovaná obligatórne, pokiaľ si však aj iné fyzické či
právnické osoby elektronickú schránku aktivujú na doručovanie, budú sa doručovať písomnosti do elektronickej schránky i týmto
subjektom.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
V zmysle z ákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu - vyplneného vzorového
tlačiva A na uplatnenie pohľadávky, ktorým sa začína európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Sadzba súdneho
poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) alebo pevnou sumou. V prípade
podania návrhu na uplatnenie pohľadávky v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu je výška poplatku daná v sadzobníku v
položke číslo 1 a to z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, kedy je výška poplatku 6 %, najmenej
16,50 €, najviac 16 596,50 €, v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura. Zákon zároveň neobsahuje osobitné ustanovenia o
súdnych poplatkom vyberaných v európskom konaniach s nízkou hodnotou sporu.
Poplatky vyberané súdmi sa môžu platiť napríklad v hotovosti, alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom
prípade poplatok neprevyšuje 300 €. Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvej inštancii alebo za ktorého úkon sa
poplatok vyberá.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Proti rozsudku súdu prvého stupňa je prípustné odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na
súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom
súde. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí 15 dňovej lehoty preto, že odvolateľ sa spravoval
nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania
alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od
doručenia rozhodnutia. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané na nepríslušnom súde preto, že odvolateľ sa spravoval
nesprávnym poučením o súde príslušnom na podanie odvolania. To platí aj vtedy, ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o súde
príslušnom na podanie odvolania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Na
konanie a rozhodnutie o odvolaní sú príslušné krajské súdy.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Príslušným súdom na preskúmanie rozsudku bude súd, ktorý rozhodol v prvej inštancii. Podľa Civilného sporového poriadku je
možné podať žalobu na obnovu konania, ak možnosť preskúmania rozsudku vyplýva z osobitného predpisu, ktorým je aj
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s
nízkou hodnotou sporu.
V žalobe na obnovu konania je potrebné okrem všeobecných náležitostí podania uviesť označenie rozhodnutia, proti ktorému
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, dôvody obnovy konania, skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že žaloba je podaná včas, dôkazy,
ktorými sa má dôvodnosť žaloby preukázať, ako aj to, čoho sa domáha ten, kto obnovu konania navrhuje.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Slovenský jazyk
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Domáhať sa výkonu rozhodnutia je možné prostredníctvom návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý sa podáva exekučnému súdu.
Týmto exekučným súdom je od 1.4.2017 Okresný súd Banská Bystrica.
Exekučné konanie je upravené v zákone č.

233/1995 Z. z.

Návrh na vykonanie exekúcie možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. V prípade, ak
oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú dátovú schránku, môže podať návrh prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho
exekútora v Slovenskej republike.
Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí exekučný súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na
vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových
prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Pravidlo náhodného
výberu exekútora je založené na územnom princípe. Veci sa prideľujú výberom z tých exekútorov, ktorí boli vymenovaní pre
územný obvod toho krajského súdu, v ktorom má povinný trvalý pobyt alebo sídlo. Ak nemožno zistiť adresu trvalého pobytu alebo
sídla povinného na území Slovenskej republiky podľa predchádzajúceho, v takom prípade sú vyberaní exekútori z obvodu, v
ktorom mal povinný naposledy trvalý pobyt alebo sídlo, inak sa vec pridelí náhodným výberom exekútorovi vymenovanému pre
územný obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 14/09/2020
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Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Právomoc vyniesť rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu má Helsinský okresný súd (Helsingin
käräjäoikeus).
Kontaktné informácie vo fínskom a švédskom jazyku sú k dispozícii on-line na webovom sídle
ministerstvo spravodlivosti.

www.oikeus.fi, ktoré spravuje

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Formulár uvedený v článku 4 ods. 1 nariadenia sa môže zaslať priamo do podateľne Helsinského okresného súdu poštou, faxom
alebo e-mailom, ako je stanovené v zákone o elektronických službách a komunikácii (verejný sektor) 13/2003.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Európske spotrebiteľské centrum vo Fínsku (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) v rámci fínskeho orgánu pre hospodársku
súťaž a ochranu spotrebiteľov (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) poskytuje pomoc a všeobecné informácie o rozsahu pôsobnosti
európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ako aj všeobecné informácie o tom, ktoré súdy a tribunály sú príslušné
na vynesenie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
Vo Fínsku môžu účastníci konania získať právnu pomoc zo štátnych zdrojov za podmienok stanovených v zákone o právnej
pomoci 257/2002. Zákon spĺňa požiadavky smernice Rady 2003/8/ES o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných
sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Vo Fínsku postup podlieha kapitole 11 súdneho poriadku o doručovaní oznámení v konaní a
a komunikácii vo verejnom sektore 13/2003.

zákonu o elektronických službách

V súlade s paragrafom 3 ods. 3 kapitoly 11 súdneho poriadku sa procesné dokumenty môžu zasielať ako elektronické správy
spôsobom, ktorý uviedol adresát. Účastník konania môže poskytnúť súdu aj elektronickú adresu na doručovanie, na ktorú sa môžu
doručovať dokumenty počas súdneho konania.
Potvrdenie o prijatí môže byť zaslané súdu vo forme elektronickej správy, napríklad ako príloha e-mailu.
V praxi sa ako prostriedky elektronickej komunikácie v súdnom konaní používajú e-mail a fax.
Neexistuje žiadna právna povinnosť prijímať elektronické doručovanie alebo komunikáciu.
Vo Fínsku neexistujú žiadne osobitné procesné pravidlá týkajúce sa predchádzajúceho schválenia používania prostriedkov
elektronickej komunikácie.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Neuplatňuje sa.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

V súlade s paragrafom 2 ods. 6 zákona o súdnych poplatkoch 1455/2015 sa účtuje poplatok 86 EUR za sporové súdne konanie
na okresnom súde v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa
ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
V prípade odvolacieho konania sa účtuje poplatok ako pri vnútroštátnom konaní podľa zákona o súdnych poplatkoch.
Vo Fínsku sa poplatok za súdne konanie účtuje až po uzavretí veci. Spravidla sa faktúra, t. j. formulár na úhradu poplatku, zašle
dotknutej strane.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Opravný prostriedok proti rozsudku vynesenému v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sa môže podať na
Helsinskom odvolacom súde (Helsingin hovioikeus), ako je stanovené v kapitolách 25 a 25a súdneho poriadku (odvolanie proti
rozhodnutiu okresného súdu na odvolacom súde).
Podľa paragrafu 5 kapitoly 25 súdneho poriadku musí účastník konania, ktorý sa chce odvolať proti rozhodnutiu okresného súdu,
vyhlásiť svoj zámer podať odvolanie, pod hrozbou straty práva byť vypočutý. Vyhlásenie o zámere podať odvolanie sa musí podať
najneskôr v siedmy deň odo dňa, keď bolo rozhodnutie okresného súdu vynesené alebo oznámené účastníkom konania.
Podľa paragrafu 11 kapitoly 25 súdneho poriadku, ak bolo podané a prijaté vyhlásenie o zámere podať odvolanie, dotknutej strane
sa poskytnú pokyny k odvolaniu, ktoré sú priložené ku kópii rozhodnutia okresného súdu. Lehota na podanie odvolania je 30 dní
odo dňa, keď bolo rozhodnutie okresného súdu vynesené alebo oznámené účastníkom konania (paragraf 12 kapitoly 25 súdneho
poriadku). Účastník konania musí doručiť odvolanie do podateľne okresného súdu najneskôr pred skončením úradných hodín
v posledný deň na podanie odvolania. Odvolanie, ktoré nebolo doručené včas, bude vyhlásené za neprípustné.
Na podanie odvolania proti rozhodnutiu okresného súdu je potrebné povolenie odvolacieho súdu na pokračovanie v konaní
v súlade s kapitolou 25a súdneho poriadku.
Odvolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa musí podať na najvyšší súd (korkein oikeus), ako je uvedené v kapitole 30
súdneho poriadku. Lehota na podanie žiadosti o povolenie odvolania a lehota na podanie odvolania je 60 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia odvolacieho súdu účastníkom konania. Žiadosť o povolenie odvolania na najvyššom súde sa musí doručiť do
podateľne odvolacieho súdu, ktorý vydal rozsudok.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Vnútroštátne ustanovenia sa v súčasnosti pripravujú.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Fínčina, švédčina a angličtina.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Príslušným orgánom na výkon rozsudkov vydaných v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu vo Fínsku je súdny exekútor ( ulo
sottomies). Začatie výkonu rozsudku sa riadi kapitolou 3 exekučného poriadku 705/2007. Právomoc konať má súdny exekútor
alebo iný miestny orgán príslušný na výkon rozsudkov v mieste pobytu alebo bydliska odporcu. Súdny exekútor je takisto
oprávnený aj na účely uplatňovania článku 23. O opatreniach uvedených v tomto článku rozhoduje okresný exekútor ( kihlakunnanv
outi).
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Veci s nízkou hodnotou sporu - Švédsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Príslušným súdom na preskúmanie návrhu na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je okresný súd ( tin
gsrätt).
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Návrhy na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sa musia podať príslušnému okresnému súdu priamo alebo
poštou.
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Okresný súd, alebo ak bol podaný opravný prostriedok proti rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu,
odvolací súd (hovrätt) alebo Najvyšší súd (Högsta domstolen). Informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle švédskych súdov
http://www.domstol.se/.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Orgán môže doručovať dokumenty elektronicky (napr. e-mailom alebo faxom). Pri výbere spôsobu doručenia je najprv potrebné
prihliadať na to, aby bolo doručenie primerané obsahu a rozsahu dokumentu a aby spôsobilo čo najnižšie náklady a nepríjemnosti.
Dokumenty sa nemôžu doručovať spôsobom, ktorý je vzhľadom na okolnosti daného prípadu neprimeraný.
Iné písomnosti sa môžu zaslať poštou alebo elektronicky (napr. e-mailom alebo faxom).
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Neexistuje povinnosť prijať elektronicky doručované dokumenty.
Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby
Poplatok za návrh je 900 SEK. Poplatok je možné zaplatiť kartou (Mastercard/Visa) alebo bankovým prevodom prostredníctvom
webového sídla švédskych súdov http://www.betala.domstol.se/.
Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať
Odvolanie proti rozsudku okresného súdu je možné podať na odvolacom súde. Odvolania musia byť doručené okresnému súdu
v lehote troch týždňov odo dňa prijatia rozsudku účastníkmi konania. Odvolania musia byť adresované príslušnému odvolaciemu
súdu.
Ak jedna strana podala odvolanie proti rozsudku okresného súdu, druhá strana môže okrem uvedeného podať odvolanie proti
rozsudku v lehote jedného týždňa odo dňa uplynutia lehoty na podanie odvolania prvou stranou. Takéto odvolanie zanikne
v prípade späťvzatia prvého odvolania alebo jeho zaniknutia z nejakého iného dôvodu.
Odvolanie proti rozsudku odvolacieho súdu je možné podať na Najvyššom súde. Odvolania musia byť doručené odvolaciemu súdu
do štyroch týždňov odo dňa doručenia rozsudku.
Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania
Návrhy na preskúmanie sa musia predložiť príslušnému odvolaciemu súdu.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Osvedčenie o rozsudku vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí vydať vo švédčine alebo
v angličtine alebo sa musí preložiť do švédčiny alebo angličtiny, aby mohlo byť prijaté.
Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon
Švédsky exekučný orgán (Kronofogdemyndigheten) je príslušný na výkon rozhodnutí vo Švédsku a tiež prijíma rozhodnutia podľa
článku 23.
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Veci s nízkou hodnotou sporu - Gibraltár

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy
Právomoc vyniesť rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu má v Gibraltári Najvyšší súd Gibraltáru.
Konanie sa uskutoční pred súdnym úradníkom Najvyššieho súdu, ktorý je určeným sudcom pre veci s nízkou hodnotou sporu.
Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky
Komunikačným prostriedkom prípustným pre súdy v Gibraltári je iba pošta (vzhľadom na potrebu vybrať súdny poplatok na začatie
konania).
Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc
Odvolanie v Gibraltári je prípustné podľa ustanovení rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu z roku 2000, ktorý v zásade určuje,
že takéto odvolanie má byť adresované doplnkovému sudcovi alebo predsedovi Najvyššieho súdu.
V ďalšom sa postup pre takéto odvolania riadi ustanoveniami uvedenými v časti 52 Pravidiel občianskoprávneho konania a ich
sprievodných pokynoch. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu z roku 2000 a časť 52.4 určujú lehoty, v rámci ktorých sa musí
podať takéto odvolanie.
Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania
Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.
Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy
písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami
Príslušným orgánom na účely výkonu súdnych rozhodnutí a na účely uplatňovania článku 23 je Najvyšší súd Gibraltáru.
Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky
Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto
textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná
príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje
obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto
stránku nájdete v právnom oznámení.
Posledná aktualizácia: 11/11/2020

