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Процедурата в действие
СЛУЧАЙ 1: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ПАРИЧНА СУМА
Нидерландски потребител/потребителка купува
лаптоп от френски онлайн магазин, но лаптопът
пристига повреден. След няколко опита за гарантирано
възстановяване на заплатената парична сума
потребителят/потребителката се обръща към адвокат,
който му/ѝ препоръчва да използва ЕПИММИ.

1.

Адвокатът изтегля и попълва исков формуляр А
от раздела Динамични формуляри на портала за
електронно правосъдие и го изпраща на съда в
Нидерландия заедно с разписката за лаптопа,
обменените имейли с магазина и снимка на повредата.

2.

В рамките на 14 дни съдът изпраща копие от
формуляра на онлайн магазина, като му дава
30 дни за отговор.

3.

Магазинът отговаря, като използва формуляра
за отговори В.

4.

Съдът разпорежда магазинът да възстанови на
потребителя/потребителката заплатената сума и
съдебните разноски.

СЛУЧАЙ 2: НЕПЛАЩАНЕ НА СМЕТКА
Графичен дизайнер/графична дизайнерка в Испания твърди,
че немски клиент не е платил фактура на стойност 800 EUR.

1.

Той/тя попълва исков формуляр А.

2.

В срок от 14 дни съдът изпраща копие от
формуляра на немското дружество.

3.

Немското дружество отговаря, че иска
устно изслушване.

4.

Съдът изслушва и двете страни чрез видео връзка
и се произнася частично в полза на графичния
дизайнер/графичната дизайнерка — немското
дружество трябва да му плати част от сметката.

Практическо ръководство за

прилагането на европейската процедура
за искове с малък материален интерес
съгласно Регламент (EО) № 861/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване на европейска
процедура за искове с малък материален интерес
Правосъдие
и потребители

Покажете на хората по-лесен начин за обезщетение,
когато нещата се объркат. Изтеглете Ръководството за
практикуващи юристи относно Европейската процедура
за искове с малък материален интерес, за да научите
всичко за процедурата и за новите мерки, които ще
я направят по-бърза и по-ефективна: https://e-justice.
europa.eu/content_small_claims-42-bg.do
За повече информация относно гражданското
правосъдие в ЕС посетете портала за електронно
правосъдие на интернет адрес: https://e-justice.europa.eu/
home.do?plang=bg&action=home
Последвайте ни
https://www.facebook.com/EUJustice/
https://twitter.com/EU_commission

Европейската съдебна мрежа
по граждански и търговски дела
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Нова визия на
Европейската
процедура за искове
с малък материален
интерес
Бързо и ефективно
разрешаване
на трансгранични
спорове
Правосъдие и
потребители

По-бързо уреждане на иск
Европейската процедура за искове
с малък материален интерес (ЕПИММИ)
е удобен инструмент за потребителите
и малките и средни предприятия за
събиране на дългове и обезщетения
в размер до 5 000 EUR извън пределите
на тяхната държава.
Използвайте я, за да помогнете на хората
да си върнат парите по-бързо и да им
дадете увереност да търгуват и пазаруват
в чужбина с доверие.

ПРЕДИМСТВА НА ЕПИММИ
•

В тази обща схема участват съдилищата
на 26-те държави на ЕС (всички държави
на ЕС с изключение на Дания).

•

Процедурата не е скъпа и си струва
да се оспорват искове с малък
материален интерес.

•

С процедурата се пести време, тъй като
е предимно писмена.

•

Нейната опростеност прави правното
представителство по избор —
но то е позволено.

•

Съдилищата могат да използват
технологии, като например
видеоконференции, за да сведат времето
и разходите на всички до минимум.

•

Решение, постановено в една от
държавите, е приложимо и в останалите.

Нова подобрена
процедура

Какво трябва да знаят
съдилищата

Процедурата стартира през 2007 г. (Регламент
861/2007) и е разширена през 2015 г. (Регламент
2015/2421), за да стане по-бърза и приложима за
повече случаи. Новите мерки, които са в сила от юли
2017 г., включват:

➔ От юли 2017 г. има нови изисквания относно
пропорционалността на съдебните такси
и разходите.

➔ Увеличаване на стойността на исканията от
2 000 EUR на 5 000 EUR.
➔ По-изразен тласък, за да се предостави на ищците
повече практическа помощ в държавите членки,
например чрез европейските потребителски
центрове.
➔ По-ясни критерии относно времето за провеждане
на устни изслушвания.
➔ Насърчава се използването на електронната
комуникация, за да се пестят разходи и време.

ЕПИММИ
прави
правосъдието
по-достъпно.

➔ Исканите удостоверения за изпълнение следва да
се издават без допълнителни разходи на други
езици на ЕС. За тази цел се предлагат многоезични
стандартни формуляри на официалните езици на
институциите на ЕС.
➔ Съдилищата следва да използват новите
технологии като помощ при събирането на
доказателства и устните изслушвания само ако
е необходимо да се постанови решение.
➔ Съдилищата могат да обслужват искови формуляри
и документи по електронен път, ако са налични
и приети.

