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1 Kакво означава принудително изпълнение в областта на гражданските и търговските дела?
„Принудително изпълнение“ означава принудителното изпълнение на съдържанието на съдебно решение или разпореждане със съдействието на
съда, а в някои случаи — с допълнителна помощ от други компетентни служители/служби (напр. поземления регистър ( Ktimatológio). Страна,
получила съдебно решение или разпореждане, може да поиска от съда да предприеме мерки за принудително изпълнение.
2 Кой орган или кои органи са компетентни да извършват принудително изпълнение?
Съдебната служба (съдебни изпълнители) и поземленият регистър. Органът, компетентен за пристъпи към принудителното изпълнение на
заповед за събиране на просрочени плащания за издръжка, е полицията.
3 При какви условия може да се издаде подлежащ на принудително изпълнение документ или решение?
Съдебните решения или заповеди подлежат на принудително изпълнение след постановяването им. Наличието на краен срок за подаване на
жалба не предполага само по себе си спиране на принудителното изпълнение; за тази цел жалбоподателят трябва да подаде мотивирано искане
за спиране на изпълнението.
3.1 Производство
Актове, които не са издадени от съда (напр. арбитражно решение), не подлежат сами по себе си на принудително изпълнение, но може да се
допусне принудителното им изпълнение след обявяването им от съда за изпълняеми. Съдът, който е компетентен да издава заповед за
принудителното изпълнение на акт, който не е издаден от съд или е издаден от чуждестранен съд, е районният съд по местопребиваване на
лицето, срещу което ще бъде допуснато принудителното изпълнение, или съдът по семейни дела в случай на решения за издръжка. Обикновено
съдебните решения се изпълняват от адвоката, който е завел делото пред съда, посредством един от методите за принудително изпълнение,
изброени в раздел 3.1. по-долу.
По отношение на регистрацията и принудителното изпълнение на чуждестранно съдебно решение съгласно многостранно или двустранно
споразумение, процедурата се изпълнява от Министерството на правосъдието и обществения ред, като централен орган, чрез правната служба (

Nomikí Ypiresía). В други случаи процедурата може да бъде изпълнена от адвокати на частна практика.
Разноските за процедурата не могат да се определят предварително, но се изчисляват от секретаря на съда въз основа на разпоредбите за
таксите и се възлагат на лицето, срещу което е постановено съдебното решение.
Принудителното изпълнение се изпълнява главно от съдебни изпълнители (dikastikoí epidótes), които са държавни служители, назначени на
постоянна длъжност в съдилищата. За да се ускори процедурата по принудително изпълнение, от 1996 г. връчването на документите по всички
граждански дела е поверено на частни дружества, така че съдебните изпълнители могат да се съсредоточат върху принудителното изпълнение на
съдебните решения.
3.2 Основни изисквания
Критериите при принудително изпълнение на съдебно решение между страни в Кипър могат да се различават в зависимост от конкретния случай.
Необходимо е да има съдебно решение, решението, с което се поражда задължението, да бъде връчено и да е налице отказ/невъзможност от
страна на ответника да плати посочената в решението сума.
Обикновено критериите за издаване на заповед за изпълнение на съдебно решение, постановено в друга държава, са определени в съответно
споразумение. Обичайно условие в този случай е ответникът да е бил надлежно уведомен за производството срещу него в чуждата държава.
4 Цел и естество на принудителните мерки
4.1 Кои видове активи могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?
Вещите, срещу които може да се насочи принудителното изпълнение, могат да включват банкови сметки, дружествени дялове, регистрирани
превозни средства, недвижими имоти и други вещи. Изключени са много лични вещи, които са от съществено значение за оцеляването или
изпълнението на професионалните задължения на ответника.
Мерките за принудително изпълнение включват:
заповед за принудително отнемане и продажба (éntalma katáschesis kai pólisis) на движими вещи
заповед за предаване (éntalma parádosis) на движими вещи (ако движимите вещи са предмет на иска, напр. при иск за нарушение на договор за
наем с последващо закупуване, който е предмет на договора)
изпълнителен лист в полза на взискателя за принудително отнемане на вещи, които се държат от трета страна ( éntalma katáschesis eis cheíras trítou
)
заповед за плащане на месечни вноски на задължението, посочено в съдебното решение
заповед за приспадане от (diátagma apokopís) месечните доходи на длъжника по съдебно решение (която се връчва на работодателя за
изпълнение)
заповед за въвод във владение (éntalma parádosis katochís) на недвижими имоти
заповед за продажба на (éntalma pólisis) недвижими имоти
заповед за поставяне на недвижими имоти под отговорно пазене (mesengýisi) (издадена по искане на длъжника по съдебното решение, докато
съдът се увери, че в срок до три години доходът от недвижимото имущество може да покрие задължението, лихвите и всички разноски по
съдебното решение)
вписване на тежест върху недвижими имоти (epivárynsi) чрез вписването на съдебното решение
образуване на производство по несъстоятелност
прекратяване дейността на дружество
Когато има решение за издръжка, принудителното изпълнение включва възможността за издаване на заповед за задържане ( fylakistiríou éntalma)
срещу длъжника.

4.2 Какви са последиците от принудителните мерки?
Длъжникът и всяка трета страна трябва да се съобразят с решението, допускащо мярката за принудително изпълнение. Ако длъжникът откаже или
пренебрегне изпълнението на актове/действия, определени в решението за налагане на мерки за принудително изпълнение, срещу него може да
бъде образувано производство за лишаване от свобода за неизпълнение на съдебно решение.
Банка, на която е връчена заповед за запор в полза на кредитора върху сума, дължима на трето лице, е длъжна да замрази съответната сметка,
освен когато е налице основание да оспори заповедта. В този случай тя трябва да се яви пред съда, който е разпоредил заповедта, и да
представи основания за неприлагането ѝ.
Всички неоспорени разпореждания са окончателни и имат сила на пресъдено нещо.
4.3 Какъв е срокът на действие на тези мерки?
Мерките за принудително изпълнение са валидни шест месеца след тяхното постановяване. Съдебно решение за допускане на мерки за
принудително изпълнение, е валидно шест месеца от датата на неговото постановяване. В случай на неизпълнение в рамките на този срок
съдебното решение може да бъде подновено от съда съгласно правило 40D.8 от Гражданския процесуален кодекс.
5 Има ли възможност за обжалване на решението, с което се постановява такава мярка?
В зависимост от случая е възможно да се подаде жалба, напр. с цел да се спре принудителното изпълнение или да се отмени вписване в
регистъра.
6 Подлежи ли принудителното изпълнение на ограничения, по- специално във връзка със защитата на длъжника или сроковете?
С цел да се защити длъжникът, всички лични вещи, които са от съществено значение за оцеляването или за изпълнение на професионалните
задължения на длъжника, не подлежат на принудително изпълнение.
Също така, когато длъжникът е държавна или обществена служба, от принудителното изпълнение са освободени вещи и оборудване,
предназначени за цели от съществено значение за обществеността, включително оборудване, принадлежащо на въоръжените сили и силите на
сигурността, предмети с художествено, археологическо, културно, религиозно и историческо значение и валутни резерви.
Освен това изпълнението на заповед за принудително отнемане и продажбата на движими вещи се извършват в часовете между изгрев и залез
слънце.
Принудително отнето имущество (различно от парични средства или ценни книжа) следва да бъде продавано само след като са минали поне три
дни от деня, следващ деня на отнемането, освен ако не подлежи на износване и повреждане, или ако собственикът поиска това писмено; до
приключване на продажбата, имуществото трябва да бъде съхранявано на подходящо място или може да остане под надзора на подходящо лице.
Последна актуализация: 13/05/2019
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.

