
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in 

nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. 

Odgovornost za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.

Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 17. 12. 2018.

Sodstvo Republike Slovenije
—

Za enostavnejše 
reševanje 
čezmejnih sporov 
znotraj držav EU

Dodatne vsebine
—
www.eu-drzavljan.si

Prednosti ESMV pred običajnim 
pravdnim postopkom?
—

Evropski postopek v sporih 
majhne vrednosti

Postopek se lahko uporablja za 
denarne in nedenarne zahtevke. 
Če zahtevek ni denaren, ga je 
treba izraziti v denarni vrednosti.

Pravno zastopanje v primeru 
evropskega spora majhne 
vrednosti ni zahtevano, kar lahko 
zniža stroške postopka.

Sodba je pisna. Možnost pravnih 
sredstev zoper odločbo ureja 
nacionalna zakonodaja.

V postopku so lahko obravnavani 
sporni in nesporni zahtevki.

Komu je storitev namenjena?
—
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti 
je poenostavljen postopek, s katerim lahko 
posamezniki in podjetja pospešijo reševanje 
čezmejnih sporov.

Kot posameznik lahko v državah članicah EU s tem 
postopkom rešujete premoženjskopravne spore, 
npr. nakup blaga in storitev za osebno uporabo, 
poškodbe na premoženju, denarne terjatve, 
denarne zahtevke v zvezi z najemom ali zakupom 
nepremičnin.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je kot 
alternativni postopek na voljo tudi podjetjem, in 
sicer v sporih majhne vrednosti s posamezniki 
ali podjetji.

Za potrošnike
—

Za podjetja
—



Stroški
—
V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti 
upnik plača sodno takso ob vložitvi zahtevka 
za začetek postopka na sodišče. Upniku lahko 
nastanejo tudi drugi stroški (npr. stroški prevodov).

Pogoji uporabe ESMV-ja
—

 → vsaj ena od strank ima prebivališče v 
državi članici, ki ni država članica, pred 
sodiščem katere poteka postopek,

 → omejitev po vrednosti zahtevka (vrednost 
zahtevka brez stroškov ali obresti ne presega 
5.000 EUR),

 → za civilne in gospodarske zadeve in

 → ni ga mogoče uporabiti na Danskem.

Evropski postopek v sporih 
majhne vrednosti 
—
Gre za formalni postopek poenostavljenega načina 
reševanja čezmejnih sporov, v katerih vrednost 
zahtevka ne presega 5000 EUR. 

Katere podatke potrebujete?
—

 → vse podatke o strankah,

 → vrsto zahtevka vključno z opisom okoliščin,

 → znesek zahtevka in

 → opis dokazov v podporo zahtevku.

Sodišče mora v 30 dneh po 
prejemu odgovora tožene 
stranke odločiti o sporu majhne 
vrednosti ali pa od strank pisno 
zahtevati dodatne informacije oz. 
ju povabiti na glavno obravnavo.

Koraki postopka, če ste upnik
—

Na www.e-justice.
europa.eu, izpolnite 
Obrazec A in ga 
posredujte 
ustreznemu sodišču.

Sodišče pravilno 
izpolnjen obrazec 
zahtevka vroči toženi 
stranki. Po vročitvi 
ima ta 30 dni časa za 
odgovor na tožbo.

Sodišče preveri, ali je 
vloga popolna.

Sodišče v 30 dneh po 
prejemu (morebitnega) 
odgovora tožene 
stranke odloči o sporu 
majhne vrednosti.

Pri izpolnjevanju obrazca A bodite pozorni na natančnost navedenih podatkov, predvsem na pravni naziv 
podjetja, če ste v sporu s pravno osebo. V tem primeru lahko uporabite Evropski poslovni register. 

Sodišče izda 
odločbo.

Če toženec ne odgovori, 
se zahtevek samodejno 

obravnava kot neizpodbijan. 


