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Bieži uzdotie jautājumi
★ Man ir jautājums par veidlapu
→ Visas ES valstis piedāvā bezmaksas praktisko palīdzību.
Meklējiet informāciju e-tiesiskuma portālā vai arī
vaicājiet savai vietējai uzņēmēju vai patērētāju
asociācijai.
★ Vai man ir vajadzīgs jurists?
→ Nē. Procedūra ir pietiekami vienkārša, lai to varētu
izmantot bez profesionālām juridiskām konsultācijām.
Taču, ja vēlaties, varat piesaistīt arī juristu.

Vai jūsu uzņēmumam pienākas nauda no kādas personas
citā ES valstī? Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir
ātrāks un vienkāršāks veids, kā atgūt parādus. Uzziniet, kā.
Lejupielādējiet rokasgrāmatu par Eiropas procedūru maza
apmēra prasībām šeit: https://e-justice.europa.eu/content_
small_claims-42-lv.do

★ Vai man ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko
palīdzību?
→ Jums var būt šādas tiesības, ja nevarat atļauties segt
izmaksas. Apmeklējiet šo tīmekļa vietni: https://ejustice.europa.eu/content_legal_aid-55-lv.do.
★ Kādi dokumenti jāpievieno prasības pieteikuma
veidlapai?
→ Visi dokumenti, kas pamato jūsu prasību:
korespondence, rēķini, līgumi, liecinieku liecības.
★ Vai man būs jāierodas tiesā?
→ Parasti nē. Šī ir galvenokārt rakstiska procedūra. Tiesas
sēdes tiek organizētas tikai vajadzības gadījumā, un jūs
varat pieprasīt videokonferenci.
★ Cik šāda prasība izmaksās?
→ Jums būs jāmaksā pieteikuma iesniegšanas maksa
tiesā, kura izskatīs jūsu lietu.
→ Tiesas cenšas nodrošināt, lai maza apmēra prasību
izmaksas būtu samērīgas.
→ Zaudējuma gadījumā jums būs jāsedz otrai pusei
radušās izmaksas, taču tikai tās, kuras tiesa uzskata par
kompensējamām un samērīgām.
→ Jums var nākties maksāt par dokumentu tulkošanu
un ekspertu liecību iegūšanu, taču tiesas cenšas līdz
minimumam samazināt izmaksas.
→ Jūs varat pieprasīt radušos izmaksu atlīdzināšanu.

Lietotāju rokasgrāmata

Eiropas procedūra maza
apmēra prasībām
Regulā paredzētās procedūras izmantošanas galvenie
praktiskie aspekti. Īss pārskats
Tiesiskums
un patērētāji

Apmeklējiet e-tiesiskuma portālu: https://e-justice.europa.
eu/home.do?plang=lv&action=home
Sekojiet mums
https://www.facebook.com/EUJustice/
https://twitter.com/EU_commission

Eiropas Tiesiskās sadarbības
tīkls civillietās un komerclietās
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Atgūstiet naudu,
kas jums pienākas
citā ES valstī
Padomi MVU par
Eiropas procedūru
maza apmēra
prasībām

Tiesiskums
un patērētāji

Vai Eiropas procedūra
maza apmēra prasībām
varētu palīdzēt manam
uzņēmumam?
Vai jums pienākas nauda no kāda klienta vai piegādātāja
citā valstī?
Prasību iesniegšana pārrobežu lietās var šķist sarežģīta.
Jūs nevēlaties maksāt par ilgstošu tiesas procesu citā valstī.
Taču ir kāds izdevīgs veids, kā atgūt jums pienākošos
naudu — Eiropas procedūra maza apmēra prasībām.
Jums nav vajadzīgs jurists, ir pieejama palīdzība veidlapu
aizpildīšanā, un procedūra norit samērā ātri.
Neļaujiet bailēm no naudas zaudēšanas atturēt jūs no
pārrobežu uzņēmējdarbības.

93 %

Eiropas MVU nodarbina 10 vai mazāk
darbinieku.1
Procedūra maza apmēra prasībām
var palīdzēt šiem uzņēmumiem,
kuriem vienmēr trūkst laika, atgūt tiem
pienākošos naudu.

Vai mana prasība ir
piemērota šai procedūrai?

1. SOLIS

JĀ

JA VIEN:
▶ prasāt naudu vai kompensāciju no uzņēmuma,
organizācijas vai patērētāja citā ES valstī;
▶ prasības summa nepārsniedz 5000 EUR.

Aizpildiet prasības pieteikuma A veidlapu, pievienojot
apliecinājuma dokumentus. Veidlapu var lejupielādēt šeit:
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms177-lv.do?clang=lv#action

2. SOLIS
Iesniedziet to attiecīgajā tiesā fiziskā vai elektroniskā
(ja iespējams) veidā.

3. SOLIS

NĒ
JA:

▶ prasība attiecas uz parādiem valstī, kurā atrodas jūsu
uzņēmums;
▶ prasības summa pārsniedz 5000 EUR;
▶ prasība attiecas uz strīdu ar kādu valsts iestādi par
nodokļiem, nodevām vai sociālo nodrošinājumu;
▶ prasība ir saistīta ar darba tiesībām, laulības šķiršanas
tiesībām, mantojuma tiesībām vai ģimenes tiesībām;
▶ prasība attiecas uz strīdu ar kādu personu/uzņēmumu
Dānijā.
Procedūra ietver arī kompensāciju par precēm un
pakalpojumiem un attiecas ne tikai uz materiālām lietām.

1. Avots: 2016./2017. gada ziņojums par Eiropas MVU

Pieci vienkārši soļi

Tiesa 14 dienu laikā nosūta jūsu prasības kopiju
atbildētājam. Atbildētājam ir 30 dienas laika atbildes
sniegšanai.

4. SOLIS
Ja tiesas rīcībā ir pietiekami daudz informācijas, tā
30 dienu laikā pieņem spriedumu. Tiesa var pieprasīt
papildu informāciju vai lietas mutisku izskatīšanu.

5. SOLIS
Jūs varat tiesai pieprasīt bezmaksas apliecinājumu par
izpildāmo spriedumu.

