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Често задавани въпроси
★ Имам въпрос относно формуляра
→ Всички държави от ЕС предлагат безплатна
практическа помощ. Вижте портала за електронно
правосъдие или попитайте във вашата местна
бизнес или потребителска асоциация.
★ Имам ли нужда от адвокат?
→ Процедурата е достатъчно проста, за да бъде
изпълнена без професионална правна консултация.
Ако желаете обаче, можете да си наемете адвокат.

Предприятието ви има да взема парични суми в друга
държава от ЕС? Европейската процедура за искове с
малък материален интерес е по-бърз и по-лесен начин
за събиране на дългове. Научете как.
Изтеглете ръководство за Европейската процедура за
искове с малък материален интерес от интернет адреса:
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-bg.do

★ Имам ли право на безплатна правна помощ?
→ Да, ако не можете да си позволите разходите.
Посетете: https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid55-bg.do.
★ Какви документи трябва да приложа към
исковия формуляр?
→ Всичко, което подкрепя иска ви: кореспонденция,
фактури, договори, свидетелски показания.
★ Ще трябва ли да се явя в съда?
→ Обикновено не. Тази процедура е предимно писмена
процедура. Изслушванията се провеждат само
когато е необходимо и можете да поискате видео
връзка.
★ Колко ще струва искът?
→ Ще трябва да платите такса за подаване на молбата
на съда, който разглежда вашия случай.
→ Съдилищата се опитват да поддържат
пропорционални разходи за исковете с ниска
стойност.
→ Ако загубите делото, ще трябва да възстановите
разходите на другата страна, но само тези, които
съдът счете за необходими и пропорционални.
→ Може да се наложи да заплатите за превода на
документи и за получаване на доказателства от
свидетели, например експерти. Съдилищата обаче
се опитват да сведат разходите до минимум.
→ Можете да поискате възстановяване на разходите си.

Ръководство за потребителите относно

Европейската процедура за искове
с малък материален интерес
Кратко въведение в основните практически аспекти
на използването на процедурата въз основа на регламента
Правосъдие и
потребители

Посетете Европейския портал за електронно
правосъдие на интернет адреса: 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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Събиране на
дължими парични
суми в друга
държава от ЕС
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МСП относно
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процедура за искове
с малък материален
интерес
Правосъдие и
потребители

Може ли европейската
процедура за искове
с малък материален
интерес да помогне
на предприятието ми?
Имате да вземате парични суми от клиент/клиентка или
доставчик от друга държава от ЕС?
Подаването на иск зад граница може да представлява
проблем. Вие не искате в края на едно продължително
съдебно дело в чужда държава да останете без
средства.
Но съществува рентабилен начин за възстановяване
на дължимите ви парични средства: Европейската
процедура за искове с малък материален интерес. Не е
нужно да имате адвокат — можете да получите помощ
за формулярите и процедурата е сравнително бърза.
Не позволявайте на страха от загуба на парични
средства да ви спре да осъществявате стопанска
дейност зад граница.

93 %

от МСП в Европа имат 10 служители
или по-малко.1
Процедурата за искове с малък
материален интерес може да
помогне на предприятията, които не
разполагат с време, да съберат това,
което им се дължи.

Подходящ
ли е искът ми?

СТЪПКА 1

ДА
АКО:

▶ искът е за парична сума или обезщетение от
предприятие, организация или клиент в друга
държава от ЕС;
▶ стойността на иска не надвишава 5 000 EUR.

Попълнете исков формуляр А, като приложите
подкрепящи документи. Формулярът може да бъде
изтеглен от следния интернет адрес: https://e-justice.
europa.eu/content_small_claims_forms-177-bg.
do?clang=bg#action

СТЪПКА 2
Подайте го в съответния съд на физически носител или
по електронен път (което е прието).

СТЪПКА 3

НЕ

АКО СЕ ОТНАСЯ ДО:
▶ дългове в същата държава, в която се намира
вашето предприятие;
▶ стойността на иска е над 5 000 EUR;
▶ спор с публичен орган във връзка с данъци, такси
или социално осигуряване;
▶ трудова заетост, развод, наследствено или семейно
право;
▶ спор срещу лице/предприятие със седалище
в Дания.
Процедурата обхваща и обезщетения за стоки и услуги,
а не само за материални продукти.

1. Източник: Годишен доклад относно Европейските МСП 2016/2017 г.

Пет лесни стъпки

Съдът изпраща копие на иска ви до ответника
в рамките на 14 дни. Ответникът трябва да отговори
в срок от 30 дни.

СТЪПКА 4
Ако съдът разполага с достатъчно информация,
в срок до 30 дни той постановява решение. Той може
да поиска повече информация или изслушване.

СТЪПКА 5
Можете да поискате съдът да ви издаде безплатно
удостоверение относно решението за изпълнение.

