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Pravni nasvet

Izterjava dolga od nemškega dolžnika  
v 4 korakih za MSP
Enostaven postopek, ki se ga mala in srednja podjetja lahko poslužijo v 

primeru izterjave dolga od nemškega dolžnika. 
Andreja Kos, Pravna služba GZS
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Neporavnane terjatve lahko za mala in srednja 
podjetja predstavljajo velike finančne težave, ki 
lahko v skrajnem primeru povzročijo stečaj podjetja. 
V primeru izterjave dolga od nemškega dolžnika se 
lahko mala in srednja podjetja poslužijo enostavnega 
postopka, postopka za izdajo evropskega plačilnega 
naloga (v nadaljevanju: EPN), ki je urejen v Uredbi 
Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne, 12. decembra 2006, o 
uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (v nadalje-
vanju: UEPN). Upnikom omogoča izterjavo nespornih 
zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na 
podlagi enotnega postopka z uporabo standardnih 
obrazcev. 

Postopek za izdajo EPN se izvede za izterjavo 
denarnih zahtevkov za določene denarne zneske, 
ki so v trenutku predložitve vloge za EPN že zapadli 
v plačilo (4. člen UEPN). Navzočnost v postopku 
pred sodiščem ni potrebna. Zahtevek se predloži na 
standardnem obrazcu, ki je v vseh uradnih jezikih 
dostopen na spletni strani evropskega portala e-pra-
vosodje, pri okrajnem sodišču v Nemčiji, v skladu z 
Uredbo (ES) št. 44/2001. Če imate v pogodbi navedeno 
pristojno sodišče, se vloži pri tem. 

Pristojno sodišče nato preveri, ali so izpolnjeni vsi 
zahtevani podatki in preveri utemeljenost zahtevka. 
Če nemško sodišče, ki obravnava zahtevek, ugotovi, 
da je ta utemeljen, dolžniku odredi plačilo zneska. 
Dolžnika hkrati tudi pouči, da lahko nalog izpodbija v 
roku 30 dni od prejema ter da nalog postane pravno-
močen in izvršljiv, če ugovor ni vložen.  

Postopek za izdajo evropskega plačilnega naloga

1. korak:

Izpolnite standardni obrazec A 

Zahtevek za EPN se predloži na izpolnjenem stan-
dardnem obrazcu, ki je odstopen na spletni strani: 
https://e-justice.europa.eu/content_european_
payment_order_forms-156-sl.do.  

2. korak:

Vložite vaš zahtevek na sodišče 

Zahtevek za EPN se vloži pri okrajnem sodišču v 
Nemčiji, v skladu z Uredbo (ES) št. 44/2001.
Za vso Nemčijo je pristojno okrožno sodišče 
(Amtsgericht) Berlin-Wedding. 

Kontaktni podatki sodišča:

Amtsgericht Wedding

13343 Berlin

Telefon: +49 (0)30 901560

Telefaks: +49 (0)30 90156203

Če je v pogodbi navedeno pristojno sodišče, se vloži 
pri tem. Sodišče pregleda vlogo in če je obrazec 
pravilno izpolnjen, načeloma v roku 30 dni izda EPN.

3. korak: 

Dolžnik prejme vaš zahtevek

Dolžnik lahko plača vaš zahtevek ali pa ga izpodbija 
z ugovorom v roku 30 dni od dneva prejema. V tem 
primeru se pred okrajnem sodiščem začne redni 
sodni postopek.

4. korak:  

Sodišče odloči o zahtevku

Če dolžnik ugovora ne vloži, je evropski plačilni nalog 
neposredno izvršljiv. gg

Izpolniti je treba 
standarden obrazec. 

Nesporne zahtevke 
lahko uredite 
z enostavnim 

postopkom. 
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