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Ciprus
71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok
A 27. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok a nicosiai, a limassoli, a
larnacai/famagustai és a paphosi családjogi bíróságok.
Nicosiai családjogi bíróság (Oikogeneiakó Dikastírio)
tel.: (+357) 22865601
fax: (+357) 22302068
Limassoli családjogi bíróság
tel.: (+357) 25806185
fax: (+357) 25305054
Larnacai/famagustai családjogi bíróság
tel.: (+357) 24802754
fax: (+357) 24802800
Paphosi családjogi bíróság
tel.: (+357) 26802626
fax: (+357) 26306395
e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
A 32. cikk (2) bekezdése szerinti, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása a Családjogi Fellebbviteli Bíróság (

Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio) hatáskörébe tartozik.
Székhelye a Legfelsőbb Bíróságon található, elérhetősége:
Supreme Court of Cyprus (Ciprusi Legfelsőbb Bíróság)
Odos Charalambou Mouskou 1404
Nicosia
Ciprus
tel.: (+357) 22865741
fax: (+357) 22304500
e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás
A ciprusi jogrendszerben nincs harmadfokú eljárás, azaz nincs lehetőség a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására.
71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás
Az e cikkben foglalthoz hasonló felülvizsgálat a polgári perrendtartás (Thesmoí Politikís Dikonomías) 48. cikkének 9(h) és 9(n) pontja értelmében a határozat
hatályon kívül helyezése (aítisi paramerismoú tis apófasis) iránti kérelem formájában kérelmezhető. A kérelmet ahhoz a családjogi bírósághoz kell
benyújtani, amely a hatályon kívül helyezendő határozatot hozta.
71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok
Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)
International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)
Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosia
Ciprus
Kapcsolattartók:
Konstantina Sophocleous
közigazgatási tisztviselő
International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)
Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)
Tel.: +357 22805973
fax: + 357 22518328
E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy
Troodia Dionisiou
közigazgatási tisztviselő
International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)
Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)
Tel.: (+357) 22805932
fax: (+357) 22518328
e-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy
71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok
Nicosiai családjogi bíróság
tel.: (+357) 22865601
fax: (+357) 22302068

Limassoli családjogi bíróság
tel.: (+357) 25806185
fax: (+357) 25305054
Larnacai/famagustai családjogi bíróság
tel.: (+357) 24802754
fax: (+357) 24802800
Paphosi családjogi bíróság
tel.: (+357) 26802626
fax: (+357) 26306395
e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek
Görög és angol.
71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek
Görög és angol.
Utolsó frissítés: 28/10/2019
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.

