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Как да заведете дело в съда?
Ирландия
1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?
Хората се обръщат към съда обикновено след като другите опити за уреждане на спора са били безуспешни. Алтернатива на обръщането към
съда е използването на процедури за алтернативно разрешаване на спорове. (Вижте темата „Алтернативно разрешаване на спорове“).
2 Има ли срок за завеждане на дело?
Сроковете за завеждане на дело са различни и зависят от конкретния казус. Въпросът за сроковете може да бъде разяснен от юридически
съветник или в бюро за информация на гражданите във връзка с достъпа до правосъдие.
3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?
Вижте темата „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?
По отношение на по-нисшестоящите съдилища (т.е. районните и окръжните съдилища) трябва да се обърнете към съда, в чийто район ответникът
или един от ответниците обичайно пребивава или упражнява своята професия, стопанска дейност или занятие. В повечето случаи това е
районният или окръжният съд по мястото, в което според ищеца е сключен договора; за деликтните искове — мястото, в което според ищеца е
извършено деликтното действие; за семейните производства — мястото, където живее ищецът и за производствата, отнасящи се до ползването
или собствеността на недвижим имот — мястото, където се намират помещения или земи, обект на иска.
За повече информация относно съдебната компетентност вижте темата „Компетентност на съдилищата“.
Уебсайтът на ирландската Служба на съдилищата обяснява устройството на системата от съдилища. Службата също така издава брошура,
озаглавена „Explaining the Courts“ („Разясняване на работата на съдилищата“), която е предназначена за информиране на обществеността. Повече
информация за системата от съдилища може да се получи също така от Съвета за информиране на гражданите.
5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?
Съдът, пред който следва да се предяви иска, се определя от характера на иска (облигационен, деликтен и т.н.) и неговата стойност.
За повече информация вижте темата „Компетентност на съдилищата“.
6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?
Невинаги е необходимо да използвате посредник, това може да решите вие в зависимост от сложността на вашия казус. Ако решите да
използвате посредник, той трябва да е адвокат (solicitor). Дружеството на юристите е органът, който акредитира адвокати и управлява
адвокатската колегия.
7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?
Искът трябва да бъде подаден в съответното бюро на Службата на съдилищата в зависимост от размера на претендираното от вас обезщетение
(за повече информация вижте темата „Компетентност на съдилищата“). Службата на съдилищата има бюра в цялата страна, справка за адреса и
работното време на всяко бюро може да направите в уебсайта на Службата на съдилищата.
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?
Искът в Ирландия може да бъде подаден на английски или на ирландски език. Искът трябва да бъде изготвен по специален формуляр, зависещ от
институцията, която сезирате. Не може да изпратите иска по факс или по електронна поща, а трябва да го внесете лично в съответното бюро на
Службата на съдилищата. Искът не може да бъде предявен устно.
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?
Има специални формуляри за предявяване на искове, повече от които могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Службата на съдилищата, а
останалите се съдържат в Правилника на съдилищата. В тези формуляри e посочено кои елементи трябва да бъдат включени в досието. Може да
поискате някои указания от служителите в Службата на съдилищата, но те ще ви дадат само процесуална информация, тъй като нямат право да
дават съвети по естеството на иска или да препоръчват как да го придвижите.
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?
Съдебни такси се заплащат за почти всички видове искове. Таксата се заплаща при подаването на иска в съответното бюро на Службата на
съдилищата. Подробна информация за различните видове такси може да получите от уебсайта на Службата на съдилищата. Адвокатският
хонорар, в случай че използвате услугите на адвокат, не е включен в съдебната такса и не се регламентира от Службата на съдилищата. При
поискване адвокатът ще ви съобщи предварително размера на хонорара си и кога този хонорар следва да бъде платен.
11 Мога ли да поискам правна помощ?
Вижте темата „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?
Искът се смята за официално предявен, когато бюрото на Службата на съдилищата издаде „Уведомление за подаден иск“. В зависимост от
сезираната институция, уведомлението може да бъде издадено едва след връчването му на другата страна. В съда за искове с малък материален
интерес, регистратурата на съда ще изпрати иска ви на другата страна. В другите съдилища вие трябва да връчите иска си самостоятелно или да
възложите на посредник да го връчи от ваше име. Това може да разберете в бюрото на Службата на съдилищата, където сте решили да подадете
иска. Служителите в бюрото ще ви уведомят, ако не сте изпълнили всички процесуални условия, но само съдията може да реши дали вашата
искова 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)?

Сроковете са определени в Правилника на всеки съд и информация за тях може да получите в бюрото на Службата на съдилищата, където
подавате исковата молба.
Последна актуализация: 18/11/2019
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.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт
предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

