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Как да заведете дело в съда?
Гърция
1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?
Понякога е уместно да използвате „алтернативни способи за разрешаване на спорове“. Вижте съответната тема.
2 Има ли срок за завеждане на дело?
Има различни давностни срокове за предявяване на искове и тези срокове зависят от характера на казуса. Подробна информация относно
крайните срокове за предявяване на искове може да бъде предоставена от юридически съветник или от служба за информиране на гражданите.
3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?
Вж. „Компетентност на съдилищата“.
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. „Компетентност на съдилищата — Гърция“.
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. „Компетентност на съдилищата — Гърция“.
Процедура за предявяване на иск:
6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?
Искът задължително се предявява от адвокат, с изключение на следните случаи: 1) дела, завеждани в районен граждански съд (Irinodikio),
2) обезпечителни мерки, 3) предотвратяване на непосредствена опасност (член 94, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс) и
4) производства по трудови правоотношения пред едноличните първоинстанционни съдилища (Monomelos Protodikio) или пред районните
граждански съдилища (член 665, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс). Като общо правило, следователно, трябва да участва
процесуален представител. Има някои видове производства, като например за обезпечителни мерки, спорове с малък материален интерес,
трудови спорове и други, в които засегнатото лице може да участва от свое име.
7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?
Молбата за иницииране на производство се подава в регистратурата на компетентния съд. За изготвянето на исковата молба засегнатото лице
следва да се обърне към адвокат, който ще внесе исковата молба в регистратурата на компетентния съд.
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?
a) молбата задължително се изготвя на гръцки език;
б) като общо правило, молбата се внася в писмена форма. Тя може да бъде отправена устно пред районния граждански съд, ако в мястото, където
е седалището на съда, няма назначени адвокати или местни нелицензирани юридически съветници (dikolavoi). В този случай се изготвя протокол
(членове 111, 115 и 215, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс); и
в) молбата може също така да бъде внесена по електронен път, ако е подписана с квалифициран електронен подпис (член 117, параграф 2 и
член 119, параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс; Президентски декрет 25/2012).
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 са установени специални формуляри за завеждане на искове. Досието включва исковата молба, когато такава молба се изисква (тя не е
задължителна за районните граждански съдилища и за обезпечителни мерки) и писмените доказателства, ако такива доказателства са
представени от страните по делото.
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?
Заплащат се следните съдебни такси: страната по делото следва да заплати съответните разходи и такси. Така например при подаването на иска
ищецът заплаща гербова такса, съдебна гербова такса и вноски в различните фондове (като Адвокатския фонд (TN), Социалния фонд на
адвокатите в Атина (TPDA) и др.). Срокът и начинът на плащане на адвокатския хонорар се договарят със съответната страна по делото.
11 Мога ли да поискам правна помощ?
Да, можете при условията на членове 194—204 от Гражданския процесуален кодекс (когато засегнатото лице не може да заплати съдебните
разходи, без това да навреди на неговата издръжка или издръжката на семейството му). Изискват се следните документи: 1) удостоверение от
кмета или председателя на общината по местоживеенето на ищеца за неговото професионално, финансово и семейно състояние и
2) удостоверение от началника на данъчната служба по местоживеенето на ищеца, съдържащо данни за това дали през последните три години
лицето е подавало данъчна декларация за данък върху доходите или за други преки данъци, както и потвърждение за верността на данъчната
декларация.
Следващи стъпки във връзка с иска:
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 предявен с внасянето на исковата молба в регистратурата на съда, до който е адресирана и след връчването на копие от
молбата на ответника (член 215 от Гражданския процесуален кодекс). Изготвянето и внасянето на протокол представлява потвърждение за
предявяването на иска. След внасянето на исковата молба в компетентния съд се изготвя акт за внасяне и се определя датата на съдебното
заседание, с което на ищеца се предоставят данните във връзка с внасянето.
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)?
Датата на съдебното заседание се определя от регистратурата на компетентния съд, като страната по делото се призовава на всяко следващо
заседание на съда и се уведомява за всяко действие, извършено в хода на производството. Всяка от страните може да поиска ускоряване на
производството. Указания се дават също така от упълномощения адвокат.

На последно място, независимо от разглеждания въпрос, присъствието на адвокат е задължително във второинстанционния съд, т.е. апелативния
съд, дори когато участието на процесуален представител не е задължително в посочените по-горе производства пред първоинстанционния съд
(въпрос № 1). Същото естествено се отнася за производствата пред Върховния съд на Гърция и пред Наказателния съд (Arios Pagos).
Последна актуализация: 23/04/2018
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.

