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Verjaringstermijnen
Cyprus
1 Welke termijnen worden gehanteerd in het burgerlijk procesrecht?
Dit zijn de belangrijkste termijnen op basis van de regels voor civiele procedures:
Termijn om gerechtelijke documenten te registreren:
In het geval van een algemeen bekrachtigde dagvaarding moet de eiser een conclusie van eis bij de rechtbank indienen en deze binnen 10 dagen na de
datum waarop de verweerder zijn/haar memorandum van verschijning heeft ingediend aan de verweerder bezorgen, tenzij de rechtbank anders bepaalt.
Het verweerschrift van een verweerder die zijn/haar memorandum van verschijning al heeft ingediend moet binnen 14 dagen na ontvangst van de conclusie
van eis worden ingediend, tenzij deze termijn door de rechtbank wordt verlengd.
Termijn om een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te leggen:
Een rechterlijke uitspraak kan ten uitvoer worden gelegd binnen 6 jaar na de datum waarop deze uitvoerbaar is geworden. Als het niet mogelijk is een
rechterlijke uitspraak binnen de gestelde termijn ten uitvoer te leggen, kan de eiser een verzoek indienen om de uitspraak te vernieuwen (hetgeen een
indirecte verlenging van de termijn inhoudt).
2 Lijst van feestdagen die worden aangemerkt als niet-werkdag zoals voorgeschreven in Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van 3 juni 1971.
Op zaterdag en zondag en op de volgende dagen wordt er in Cyprus niet gewerkt:
Nieuwjaarsdag: 1 januari
Driekoningen: 6 januari
Schone Maandag (veranderlijke feestdag)
Nationale feestdag: 25 maart (begin van de revolutie van 1821)
Nationale feestdag: 1 april (begin van de Cypriotische onafhankelijkheidsstrijd 1955- 1959)
Dag van de Arbeid: 1 mei
Goede Vrijdag: vrijdag voor Pasen
Paasmaandag: maandag na Pasen
Pinksteren (veranderlijke feestdag)
Onze-Lieve-Vrouwe Hemelvaart: 15 augustus
Onafhankelijkheidsdag: 1 oktober
Nationale feestdag: 28 oktober ('NEE'-dag 1940)
Kerstavond: 24 december
Eerste Kerstdag: 25 december
Tweede Kerstdag: 26 december
Daarnaast zijn de volgende periodes op grond van regel 61 voor civiele procedures officiële vrije dagen voor het rechtsstelsel:
De periode van 10 juli tot en met 9 september (zomervakantie).
De periode van 24 december tot en met 6 januari (kerstvakantie).
De periode van de donderdag voor Pasen tot en met de zondag van Sint-Thomas (paasvakantie).
Hoorzittingen of andere procedures kunnen in bovengenoemde periodes alleen worden gehouden op basis van instructies van het Hooggerechtshof of van
een rechter indien de procedure onder zijn/haar bevoegdheid valt.
3 Welke algemene regels gelden er voor de termijnen in de verschillende civiele procedures?
Op de verschillende civiele procedures zijn de regels voor civiele procedures van toepassing.
De bepalingen van de wet inzake verjaring 165(I)/2002 gelden voor de termijnen waarbinnen een zaak aanhangig kan worden gemaakt.
4 Indien een handeling of formaliteit binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, wat is dan het moment van aanvang?
De termijn start op de dag na betekening, aangezien 'dagen' overeenkomstig artikel 2 van de wet inzake wetsinterpretatie 'etmalen' betekenen.
5 Is het moment waarop een termijn begint te lopen afhankelijk van de manier waarop het document wordt bezorgd of betekend (betekening door een
deurwaarder of per post)?
Overeenkomstig de regels voor civiele procedures moeten documenten in de Republiek Cyprus persoonlijk door een gerechtsdeurwaarder [deurwaarder]
worden betekend (behalve in uitzonderlijke gevallen waarin het Hof op verzoek anderszins heeft bepaald). De datum van betekening heeft geen invloed op
de termijn.
6 Als de termijn ingaat vanaf een gebeurtenis, wordt de dag van deze gebeurtenis dan meegerekend in de berekening van de termijn?
Nee. Zie het antwoord op vraag 4.
7 Indien de looptijd van een termijn in dagen is vastgesteld, geldt het aantal dagen dan in kalenderdagen of alleen in werkdagen?
Als een termijn in dagen wordt uitgedrukt, worden hiermee 'kalenderdagen' bedoeld, tenzij de rechtbank in een bepaalde zaak anders heeft bepaald. De
rechtbank kan bijvoorbeeld bepalen dat het bezwaar van de verweerder 'binnen 3 werkdagen vanaf vandaag' moet worden geregistreerd of dat de
beschikking 'binnen 5 werkdagen na het opstellen ervan' moet worden betekend (bijv. aan de verweerder in een ex-parte procedure of aan een
bankinstelling in het kader van een procedure ten behoeve van het bevriezen van een bankrekening).
De wet inzake wetsinterpretatie bepaalt dat 'dagen' altijd 'etmalen' betekenen.
8 En als die termijn in weken, maanden of jaren is vastgesteld?
De termijn wordt uitgedrukt in kalenderweken of -maanden.
9 Wanneer verstrijken dergelijke termijnen?
In deze gevallen vervalt de termijn na het verstrijken van het laatste uur van de laatste dag van de week, de maand of het jaar van de termijn.
10 Indien de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een niet-werkdag, wordt deze dan verlengd tot de volgende werkdag?
Ja, in deze gevallen wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

11 Zijn er omstandigheden waarin termijnen worden verlengd? Wat zijn de voorwaarden voor dergelijke verlengingen?
Overeenkomstig regel 57, bepaling 2, voor civiele procedures kan de rechtbank alle termijnen verlengen en verkorten die in bovenstaande regels worden
genoemd of die in een relevante beschikking worden beschreven, zonder dat hiervoor voorwaarden gelden of met inachtneming van voorwaarden in het
belang van het recht.
12 Welke termijnen gelden voor het instellen van een beroep?
Tegen een voorlopige of definitieve beschikking met betrekking tot een kwestie die geen zaak vormt en tegen de afwijzing van een voorlopig verzoek kan
beroep worden aangetekend binnen 14 dagen na de datum waarop de beschikking bindend is geworden of de datum waarop het verzoek is afgewezen.
In alle andere gevallen (bijv. beroep tegen een definitieve uitspraak in een burgerlijke zaak) moet het beroep worden aangetekend binnen 6 weken na de
datum waarop de uitspraak bindend is geworden.
Deze termijn kan alleen in zeer zeldzame en uitzonderlijke gevallen worden verlengd.
De termijnen voor het aanhangig maken van een zaak worden beschreven in de wet inzake verjaring 165(I)/2002.
13 Kunnen rechtbanken termijnen veranderen, met name de termijnen waarbinnen een partij moet verschijnen, of een bijzondere datum vaststellen waarop
een partij moet verschijnen?
Nadat de aanhangigmaking is betekend, heeft de verweerder 10 dagen de tijd om zijn/haar memorandum van verschijning in te dienen.
De andere datums waarop de partijen voor de rechtbank dienen te verschijnen worden door de rechtbank zelf vastgesteld.
De eerste verschijningsdatum wordt in het geval van een verzoek door de griffie van de rechtbank vastgesteld na indiening van het verzoek, tenzij er een
speciale reden bestaat om een specifieke verschijningsdatum vast te stellen. In dat geval wordt de specifieke datum pas vastgesteld na toestemming van de
rechtbank die de zaak behandelt.
Zie het antwoord op vraag 11 voor meer informatie over het wijzigen van andere termijnen.
14 Indien een partij die verblijft op een plaats waar hij voor een termijnverlenging in aanmerking komt, van een tot hem gerichte beslissing in kennis wordt
gesteld op een plaats waar degenen die daar verblijven niet voor een termijnverlenging in aanmerking komen, verliest die partij dan het recht op
termijnverlenging?
Als in de jurisdictie het Cypriotisch recht van toepassing is, gelden dezelfde regels en dezelfde termijnen, ongeacht de woonplaats van de partij aan wie de
betekening is gedaan.
15 Welke sancties staan op de niet-naleving van een termijn?
Als een verweerder zijn/haar memorandum van verschijning niet indient of vervolgens zijn/haar verweerschrift niet binnen de gestelde termijnen overlegt, kan
de eiser een verzoek indienen voor een uitspraak in zijn/haar voordeel.
Op dezelfde manier kan een verweerder een verzoek tot afwijzing van de zaak indienen als de eiser in het geval van een algemeen bekrachtigde
dagvaarding zijn/haar conclusie van eis niet binnen de gestelde termijn heeft ingediend.
Daarnaast kan de rechtbank een bezwaar tegen een verzoek dat na het verlopen van de gestelde termijn is ingediend negeren, waardoor de verweerder die
in gebreke is gebleven zijn/haar recht kan verliezen om tijdens de procedure te worden gehoord.
16 Als de termijn is verstreken, welke rechtsmiddelen hebben dan de partijen die deze hebben laten verstrijken, d.w.z. de niet verschenen partijen?
Een in gebreke blijvende eiser waarvan de zaak is afgewezen, kan verzoeken de zaak weer te openen.
Een in gebreke blijvende verweerder die in het ongelijk is gesteld, kan verzoeken de uitspraak te vernietigen.
Dergelijke verzoeken wordt bij wijze van uitzondering toegewezen.
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