Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Как следва да се процедира? - Финландия
СЪДЪРЖАНИЕ
1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?
2 Има ли срок за завеждане на дело?
3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?
4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и
къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?
5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената
на иска?
6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?
7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга
административна единица?
8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли
да изпратя иска си по факс или по електронна поща?
9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата
молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?
10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от
подаването на исковата молба?
11 Мога ли да поискам правна помощ?
12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните
органи дали исковата молба отговаря на изискванията?
13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия
(като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?
Понякога прибягване до процедура за алтернативно разрешаване на спорове може да бъде по-добрия вариант. Вж.
„Алтернативно разрешаване на спорове“.
2 Има ли срок за завеждане на дело?
За различните видове искове са приложими различни срокове. За допълнителна информация относно сроковете можете
да разговаряте с адвокат или със служба за правна помощ.
3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?
Вж. раздела „Компетентност“.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде
живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?
Вж. раздела „Компетентност — Финландия“.
5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на
иска?
Вж. раздела „Компетентност — Финландия“.
6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?
Физическите лица могат да завеждат граждански искове без да се ползват от процесуално представителство. При сложни
случаи обаче услугите на адвокат могат да Ви бъдат от полза.
7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна
единица?
Деловодствата на съдилищата са първите, към които трябва да се обърнете.
8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да
изпратя иска си по факс или по електронна поща?
Производствата във финландските съдилища се водят на финландски или шведски език. Исковете (молбите за
призоваване) трябва да бъдат изготвени в писмена форма и обикновено на финландски език. На Оландските острови
трябва да се използва шведски език. Гражданите на Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Дания могат при
необходимост да използват собствения си език. Искове могат да се подават по факс или електронна поща. При някои
видове производства е на разположение и автоматизирана обработка. Вж. „Автоматизирана обработка — Финландия“.
9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба?
Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?
Не съществуват специални формуляри. Вашият иск трябва ясно да излага какви са претенциите Ви, както и основанията
за тях. Като правило трябва да приложите към иска си всички договори, документи за поети задължения или други
писмени доказателства, на които възнамерявате да се позовете в подкрепа на искането си.
10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването
на исковата молба?
След като делото приключи, съдът ще начисли такса за разглеждането му. Размерът на таксата зависи от фазата на
производството, на която е разрешен спорът. Възможно е по някои дела решението да бъде постановено само въз основа
на писмени доказателства. По повечето дела обаче до решение се достига след провеждането на съдебно заседание. За
допълнителна информация посетете https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/charges
/chargescollectedbycourts.html.
Размерът на адвокатските хонорари и моментът, в който се дължат, се определят с договор и за тях няма специални
правила.
11 Мога ли да поискам правна помощ?
Право на правна помощ имат лицата с ниски доходи. Правна помощ не се предоставя за искове с незначителен
материален интерес. За допълнителна информация посетете https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.
12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи
дали исковата молба отговаря на изискванията?
Искът се счита за внесен на датата, на която съдът е получил исковата Ви молба. При поискване съдът може да изпрати
потвърждение за получаване, но не дава информация за редовността на молбата.
13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като
например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Съдът информира заинтересованите страни за това как ще протече производството и им предоставя приблизителен
график за предстоящите процесуални действия. Можете също така да се свържете със съда, за да се информирате за
хода на делото Ви.
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна
мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от
компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат
каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държватачленка, отговорна за тази страница.
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