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Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων
Poljska
Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών
Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής
Izvorna jezična inačica ove stranice
nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών
Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ) - Μέσα παραλαβής πράξεων
Οι πράξεις μπορούν να αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς.
Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ) - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι
Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στην Πολωνική, Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα.
Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή
Ministerstwo Sprawiedliwości (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Departament Współpracy Międzynarodowej και Prawa Europejskiego (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Ευρωπαϊκού Δικαίου)
Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa,
Πολωνία
Tηλ./φαξ: +48 22 628-09-49
Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην πολωνική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.
Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων
Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα I του κανονισμού είναι η πολωνική, η
αγγλική και η γερμανική.
Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης
Στο πολωνικό δίκαιο δεν προβλέπεται τακτή προθεσμία για την επίδοση ενός εγγράφου.
Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης
Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα I του κανονισμού είναι η πολωνική, η
αγγλική και η γερμανική.
Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης
Η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων είναι δωρεάν.
Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους
Στην Πολωνία δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στην επικράτεια της χώρας, εκτός εάν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να
κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων.
Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση
Στην Πολωνία δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στην επικράτεια της χώρας.
Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου
Σε περίπτωση που αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά απόφασης υποβληθεί μετά
την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, η αίτηση εξετάζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2
Άνευ αντικειμένου
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/03/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

