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Как да заведете дело в съда?
Швеция
1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?
Може да е по-добре да използвате алтернативна процедура за разрешаване на спорове, като например медиация.
2 Има ли срок за завеждане на дело?
В някои случаи съществуват разпоредби, съгласно които делото трябва да се заведе в определен срок, като в противен случай може например да
бъде изгубена възможността да се иска плащане на дълг. Срокът за завеждане дело пред съда зависи от вида на съответното дело. На въпроси
относно сроковете за завеждане на дела би могъл да отговори например адвокат или консултант по правата потребителите.
3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?
Информация за компетентността на съдилищата можете да намерите тук.
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?
Вашето място на пребиваване, мястото на пребиваване на другата страна и други фактори могат да са от значение за това къде следва да бъде
заведено делото. Повече информация можете да намерите тук.
5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?
Характерът на спора, цената на иска и други обстоятелства може да имат значение за определяне на вида съд, пред който следва да бъде
предявен искът. Повече информация можете да намерите тук.
6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?
Физическите лица имат право сами да предявят иск пред съда. От това следва, че в Швеция няма изискване лицето да е представлявано или да
има адвокат. Не съществува адвокатски монопол, т.е. не е необходимо процесуалният представител или юридическият съветник да е адвокат.
Казано накратко, ищецът може да заведе дело самостоятелно, без да назначава адвокат.
7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?
Исковата молба се подава в съда. Тя може да бъде подадена в деловодството на съда, пусната в кутията за писма в съда, предадена на служител
на съда или изпратена по пощата.
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?
В съдилищата в Швеция се използва шведският език. Следователно исковата молба трябва да е съставена на шведски език. Ако обаче даден
документ е предоставен на друг език, в някои случаи съдът може да нареди на страната да го преведе на шведски. В някои изключителни случаи
съдът може да организира превода на документа.
Исковата молба се подава в писмен вид и трябва да е собственоръчно подписана. Ако исковата молба не е собственоръчно подписана и е
подадена например по факс или по електронната поща, съдът трябва да поиска искът да бъде потвърден чрез предоставяне на оригинален
подписан документ. Ако не постъпи такова потвърждение, съдът отхвърля исковата молба.
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?
Няма изискване за използване на специални формуляри за предявяване на иск. Съществува формуляр на искова молба по граждански дела,
който може да бъде използван без оглед на цената на иска по съответното дело. Този формуляр може да бъде изтеглен от уебсайта на шведската
Национална администрация на съдилищата („Domstolsverket“) на шведски и английски език.
Исковата молба трябва да съдържа данни за страните, петитум, основание на иска, информация относно доказателствата, на които се позовава
ищецът, и относно това какво се стреми да докаже той с всяко отделно доказателство, както и информация за обстоятелствата, на основание на
които съдът е компетентен да разгледа делото.
Писмените доказателства, на които се позовава ищецът, следва да бъдат внесени заедно с исковата молба.
Ако исковата молба е непълна, съдът трябва да изиска допълнителна информация. Ако тази допълнителна информация не бъде предоставена,
съдът отхвърля исковата молба.
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?
Ищецът заплаща такса за предявяване на иск по гражданско дело. Таксата се заплаща в районния съд („tingsrätt“) при подаване на исковата
молба. Понастоящем таксата е в размер на 450 SEK, което се равнява приблизително на 50 EUR. Ако таксата за подаване на искова молба не
бъде платена, съдът нарежда на ищеца да изпълни задължението си за плащане. Ако въпреки това плащането не бъде извършено, съдът
отхвърля исковата молба.
Въпросите, свързани с плащането на адвокатски хонорари, са предмет на договаряне между клиента и адвоката. Прието е да се договарят както
исканията за авансови плащания, така и последващото фактуриране на извършените услуги. Съществуват специални правила за делата, по които
е предоставена правна помощ.
11 Мога ли да поискам правна помощ?
Информация по този въпрос можете да намерите тук.
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?
В Швеция искът се счита за предявен на датата, на която исковата молба е постъпила в съда. Исковата молба се счита за постъпила в съда на
датата на получаване в съда или от надлежно упълномощен служител на документите или разписката за таксуване на пощенската пратка,
съдържаща документите.
Ако може да се приеме, че документите или известието за тях са предадени в деловодството на съда или са разпределени в пощенската служба
за изпращане на съда на определена дата, те се считат за получени на тази дата, ако бъдат получени от надлежно упълномощен служител на
следващия работен ден.

Не се предоставя автоматично потвърждение, че искът е приет за редовно предявен. Информация за това може да получите, като се свържете
със съда, например по телефона.
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)?
В съответствие с разпоредбите на шведския Процесуален кодекс („rättegångsbalken“) съдът трябва да изготви график за разглеждане на делото в
най-кратък срок. За някои дела обаче не се налага изготвяне на график. В повечето случаи липсват достатъчно основания за изготвяне на график,
преди да е получена писмената защита.
Винаги е възможно да получите актуална информация за движението делото, като се свържете със съда, например по телефона.
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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 държвата-членка, отговорна за тази страница.

