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Korduma kippuvad
küsimused
★ Mul on küsimus vormi kohta.
→ Kõigis liikmesriikides pakutakse tasuta praktilist abil.
Külastage e-õiguskeskkonna portaali või küsige abi
kohalikult ettevõtjate või tarbijate ühenduselt.
★ Kas ma vajan advokaati?
→ Ei. See menetlus on piisavalt lihtne, et saate seda
kasutada ilma õigusnõustajata. Võite siiski juristiga nõu
pidada, kui soovite.

Kas keegi teises liikmesriigis on teie ettevõttele raha võlgu?
Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on võla
sissenõudmise kiirem ja lihtsam viis. Uurige, kuidas see
toimub.
Laadige alla Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse
juhend: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims42-et.do

★ Kas mul on õigus saada tasuta õigusabi?
→ Võimalik, kui need kulud ei ole teile taskukohased.
Külastage veebilehte https://e-justice.europa.eu/
content_legal_aid-55-et.do.
★ Mis dokumente peaksin nõudevormile lisama?
→ Kõik, mis toetab teie nõuet: kirjavahetus, arved,
lepingud või tunnistaja ütlus.
★ Kas ma pean kohtusse minema?
→ Tavaliselt ei pea. See on peamiselt kirjalik menetlus.
Kohtuistungeid peetakse ainult vajaduse korral ja te
võite taotleda video teel osalemist.
★ Kui palju läheb nõue maksma?
→ Te peate tasuma teie asjaga tegeleva kohtu lõivu.
→ Kohtud püüavad hoida väiksemate kohtuvaidluste kulud
proportsionaalsed.
→ Kui te osutute kaotajaks, tuleb teil hüvitada
vastaspoole kulud, kuid ainult need, mis on kohtu
seisukohalt vajalikud ja proportsionaalsed.
→ Võimalik, et peate tasuma dokumentide tõlkimise ja
eksperttunnistajatelt tõendite kogumise eest. Kohtud
püüavad siiski kulud minimaalsel tasemel hoida.
→ Võite taotleda oma kulude hüvitamist.

Kasutusjuhend

Euroopa väiksemate nõuete menetlus
Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise
peamistest praktilistest aspektidest
Õigus- ja
Tarbijaküsimused

Külastage e-õiguskeskkonna portaali: https://e-justice.
europa.eu/home.do?plang=et&action=home
Jälgige meid
https://www.facebook.com/EUJustice/
https://twitter.com/EU_commission

Euroopa õigusalase koostöö
võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades
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Nõudke raha, mida
keegi teises ELi
liikmesriigis teile
võlgneb
Nõuanded VKEdele
Euroopa väiksemate
kohtuvaidluste
menetluse kohta

Õigus- ja
tarbijaküsimused

Kas Euroopa väiksemate
kohtuvaidluste menetlus
võiks minu ettevõtet
aidata?
Kas teises liikmesriigis asuv klient või tarnija võlgneb teile
raha?
Piiriülene raha sissenõudmine võib tunduda väga keeruline.
Keegi ei taha sattuda kitsikusse pärast pikaleveninud
kohtuvaidlust välismaal.
Siiski on olemas kulutõhus viis teile võlgnetavat raha
kätte saada – see on Euroopa väiksemate kohtuvaidluste
menetlus. Teil pole vaja advokaati, vormide täitmisel saate
abi ja kogu menetlus on suhteliselt kiire.

Kas minu nõue sobib?

1. SAMM

JAH

Täitke nõudevorm A ja lisage tõendavaid dokumente.
Tüüpvormi saab alla laadida järgmiselt veebilehelt:
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms177-et.do?clang=et#action

▶ nõuate raha või hüvitist ettevõttelt, organisatsioonilt või
kliendilt teisest liikmesriigist;

2. SAMM

KUI:

▶ nõue ei ületa 5000 eurot.

Ärge loobuge piiriülesest äritegevusest raha kaotamise
hirmus.

93%

Euroopa VKEdest
on kuni kümne töötajaga.1

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus
saab aidata nendel ajahädas
ettevõtjatel saada kätte, mis neile
võlgnetakse.

Viis lihtsat sammu

Esitage see trükitud kujul või elektrooniliselt
(kui see on vastuvõetav).

3. SAMM

EI

KUI SEE PUUDUTAB:
▶ võlgnevust samas riigis, kus tegutseb teie ettevõte;

Kohus saadab teie nõude koopia vastaspoolele
14 päeva jooksul. Vastaspoolel on vastamiseks aega
30 päeva.

4. SAMM

▶ väärtust üle 5000 euro;
▶ vaidlust avaliku sektori asutusega maksude, lõivude või
sotsiaalkindlustuse kohta;
▶ töösuhet, lahutust, pärimist või perekonnaõigust;
▶ vaidlust isiku või ettevõttega Taanis.
Menetlus käsitleb hüvitisi kaupade ja teenuste eest, mitte
üksnes füüsiliste asjade eest.

Kui kohtul on piisavalt teavet, teeb ta otsuse 30 päeva
jooksul. Kohus võib küsida lisateavet või pidada
kohtuistungi.

5. SAMM
Täitmise jaoks võite paluda kohtul tasuta väljastada
otsuse kinnituse.

1. Allikas: aastaaruanne Euroopa VKEde kohta 2016/2017

