HU
Főoldal>Jogi lépések indítása>Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza>Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet
Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet
Ciprus
65. cikk (3) bekezdés – Tájékoztatás arról, hogyan kell megállapítani – a nemzeti joggal összhangban – a határozatoknak a rendelet 65. cikkének (2)
bekezdésében említett joghatásait
Nem alkalmazandó.
74. cikk – A nemzeti végrehajtási jogszabályok és eljárások leírása
Az eljárások részletes leírása A határozatok végrehajtására vonatkozó eljárások linken található.
A 75. cikk a) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a 36. cikk (2) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és a 47. cikk (1) bekezdése
szerinti kérelmeket be kell nyújtani
Cipruson a kerületi bíróságok (Eparchiaká Dikastíria)
Nicosiai kerületi bíróság
Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Ciprus
Telefon: (+357) 22865518
Fax: (+357) 22304212 / 22805330
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Limassoli kerületi bíróság
8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Ciprus
Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
Fax: (+357) 25305311
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Larnacai kerületi bíróság
Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Ciprus
Telefon: (+357) 24802721
Fax: (+357) 24802800
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Paphosi kerületi bíróság
Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Ciprus
Telefon: (+357) 26802601
Fax: (+357) 26306395
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Famagustai kerületi bíróság
2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Ciprus
Telefon: (+357) 23730950 / 23742075
Fax: (+357) 23741904
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
A 75. cikk b) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozatot
érintő jogorvoslatot be kell nyújtani a 49. cikk (2) bekezdése szerint
Cipruson Ciprus Legfelsőbb Bírósága (Anótato Dikastírio Kýprou)
Legfelsőbb Bíróság
Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Ciprus
Telefon: (+357) 22865741
Fax: (+357) 22304500
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
A 75. cikk c) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez bármely további jogorvoslatot be kell nyújtani az 50. cikk szerint
Cipruson Ciprus Legfelsőbb Bírósága (Anótato Dikastírio Kýprou)
Legfelsőbb Bíróság
Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Ciprus
Telefon: (+357) 22865741
Fax: (+357) 22304500
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
A 75. cikk d) pontja – A határozatokkal, a közokiratokkal és a perbeli egyezségekkel kapcsolatos tanúsítványok lefordítására elfogadott nyelvek
– Cipruson görög és angol.
A 76. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok
– Cipruson a bíróságokról szóló törvény (14/60. törvény) 21. cikke.
A 76. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A rendelet 65. cikkében említett perbehívási szabályok
Nem alkalmazandó.
A 76. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A rendelet 69. cikkében említett egyezmények
az 1982. évi szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről,
az 1981. évi megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről,

az 1984. évi megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Görög Köztársaság között a jogi együttműködésről a polgári jogi, családjogi, kereskedelmi jogi és
büntetőügyekben,
az 1983. évi megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről,
az 1984. évi megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Népköztársaság (amelynek többek között Szlovénia is jogutódja) között a
polgári és bűnügyi jogsegélyről,
az 1996. évi megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a jogi együttműködésről polgári és büntetőügyekben.
Utolsó frissítés: 18/04/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

