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Αρχική σελίδα>Προσφυγή στη δικαιοσύνη>Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων>Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 655/2014
Περί τίνος πρόκειται;
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) επιτρέπει σε δικαστήριο χώρας της ΕΕ να δεσμεύσει κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό του
οφειλέτη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαστήριο που
διεξάγει τη διαδικασία ή η χώρα κατοικίας του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του
οφειλέτη.
Η διαδικασία διευκολύνει την είσπραξη της οφειλής.
Η διαδικασία απόκτησης ΕΔΔΛ καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014.
Πρόκειται για εναλλακτική λύση σε σχέση με τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες σε κάθε χώρα της ΕΕ.
Εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2017.
Πλεονεκτήματα
Η διαδικασία είναι ταχεία και γίνεται χωρίς ενημέρωση του οφειλέτη (ex parte).
Αυτό το στοιχείο του αιφνιδιασμού εμποδίζει τους οφειλέτες να μεταφέρουν αλλού, να αποκρύψουν ή να ξοδέψουν τα χρήματα.
Εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ;
Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτό σημαίνει ότι:
οι πιστωτές με έδρα τη Δανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΔΔΛ
δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ΕΔΔΛ για δανικό ή βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό.
Πώς θα υποβάλετε αίτηση
Θα βρείτε όλα τα έντυπα αίτησης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα έντυπα ηλεκτρονικά.
Θυμηθείτε: Δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε ακριβή στοιχεία για τον λογαριασμό που θα δεσμευθεί (π.χ. αριθμό λογαριασμού) αν δεν τα έχετε — μόνο το
όνομα της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Αν δεν γνωρίζετε το όνομα της τράπεζας στην οποία έχει τον λογαριασμό του ο οφειλέτης, μπορείτε,
βάσει του κανονισμού, να ζητήσετε από το δικαστήριο να το βρει.
Το περιεχόμενο όλων των εντύπων που αφορούν την ΕΔΔΛ ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1823 της Επιτροπής.
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού - Γερµανία
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης
Αρμόδια δικαστήρια
(211 Kb)
είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte) και τα πρωτοδικεία (Landgerichte).
Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διαταγής δέσμευσης λογαριασμού στις περιπτώσεις που ο δανειστής διαθέτει ήδη δημόσιο έγγραφο είναι το
δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε το δημόσιο έγγραφο.
Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του γερμανικού δικαίου για την οργάνωση των δικαστηρίων και τους
εφαρμοστέους δικονομικούς κώδικες.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Αρμόδια αρχή για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης
(Bundesamt für Justiz).
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης είναι τα εξής:
Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Βόννη
Γερμανία
Τηλ.: +49-228 99 410-40
Ηλ. ταχυδρομείο:
EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από
την Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Αρχή (Bundesamt für Steuern) να λάβει από τα πιστωτικά ιδρύματα και να της διαβιβάσει τα παρακάτω στοιχεία:
την ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού, καθώς και, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, την ημερομηνία γέννησής του.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης
Αρμόδια δικαστήρια
(233 Kb)
είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte), τα πρωτοδικεία (Landgerichte), τα εφετεία (Oberlandesgerichte), τα εργατοδικεία
(Arbeitsgerichte), και τα δευτεροβάθμια εργατοδικεία (Landesarbeitsgerichte).
Το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της διαταγής δέσμευσης ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που απέρριψε την αίτηση ή, αν το δικαστήριο που
απέρριψε την αίτηση είναι δικαστήριο πρώτου βαθμού, ενώπιον του ανώτερου αυτού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης
και άλλων εγγράφων
Αρμόδια δικαστήρια
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είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή
Αρμόδια δικαστήρια
(194 Kb)
είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte).
Για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης, αρμόδιο είναι το, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, κατά τόπο αρμόδιο ειρηνοδικείο (Amtsgericht) ως δικαστήριο
της εκτέλεσης. Ωστόσο, αν η διαταγή εκδόθηκε από γερμανικό δικαστήριο, αρμόδιο για την εκτέλεση της διαταγής είναι το εν λόγω δικαστήριο ως δικαστήριο
της εκτέλεσης.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου
Τα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, ο οφειλέτης δεν
αποτελεί τον μοναδικό δικαιούχο υπόκεινται, σύμφωνα με τη γερμανική εθνική νομοθεσία περί κατάσχεσης, σε κατάσχεση χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα
των λοιπών δικαιούχων του λογαριασμού.
Τα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς του οφειλέτη τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται τρίτος για λογαριασμό του οφειλέτη υπόκεινται, σύμφωνα με τη
γερμανική εθνική νομοθεσία περί κατάσχεσης, σε κατάσχεση σε βάρος του οφειλέτη.
Τα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς τρίτου τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται ο οφειλέτης για λογαριασμό του τρίτου δεν υπόκεινται, σύμφωνα με τη
γερμανική εθνική νομοθεσία, σε κατάσχεση σε βάρος του οφειλέτη.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση
Οι γερμανικοί εθνικοί κανόνες για τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση περιλαμβάνονται στα άρθρα 850k και 850l
(117 Kb)
του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO).
Τα ποσά τα οποία αφορά το άρθρο 850k παράγραφος 1 πρώτη περίοδος σύμφωνα με το άρθρο 850c παράγραφος 1 πρώτη περίοδος, σε συνδυασμό με το
άρθρο 850c παράγραφος 2α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκύπτουν επί του παρόντος από την ανακοίνωση για τα όρια του ακατάσχετου, της 27ης
Απριλίου 2015, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα
(114 Kb)
στο παρόν πληροφοριακό έντυπο και στην οποία γίνεται συναφώς παραπομπή.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων
λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη
Σύμφωνα με το γερμανικό εθνικό δίκαιο, οι τράπεζες δεν δικαιούνται να χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή την παροχή
στοιχείων λογαριασμού.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο
φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης
Τα τέλη που χρεώνονται από το δικαστήριο για τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ορίζονται
στον νόμο περί δικαστικών δαπανών (Gerichtskostengesetz) και στον νόμο περί δικαστικών δαπανών σε οικογενειακές υποθέσεις (Gesetz über
Gerichtskosten in Familiensachen — FamGKG). Οι εν λόγω νόμοι διατίθενται δωρεάν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://www.gesetze-im-internet.de
/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf και
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.
Για μια συνοπτική παρουσίαση των τελών που χρεώνονται βάσει των παραπάνω νόμων, βλ. την απάντηση ως προς το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ).
Τα έξοδα που χρεώνουν οι δικαστικοί επιμελητές σε σχέση με τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655
/2014 ορίζονται στον νόμο περί δικαστικών επιμελητών (Gerichtsvollzieherkostengesetz — GvKostG). Ο εν λόγω νόμος διατίθεται δωρεάν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.
Για την επίδοση στην τράπεζα ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού που έχει εκδοθεί στη Γερμανία, αν πρόκειται να επιδοθεί από δικαστικό
επιμελητή στη Γερμανία, χρεώνονται έξοδα. Αν ο δικαστικός επιμελητής επιδώσει τη διαταγή δέσμευσης προσωπικά, επιβάλλεται τέλος ύψους 10 EUR,
σύμφωνα με το στοιχείο 100 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών επιμελητών (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz — KV
GvKostG), καθώς και έξοδα μετακίνησης με βάση την απόσταση που διένυσε ο δικαστικός επιμελητής: 3,25 EUR για αποστάσεις έως 10 χλμ., 6,50 EUR για
αποστάσεις από 10 χλμ. έως 20 χλμ., 9,75 EUR για αποστάσεις από 20 χλμ. έως 30 χλμ., 13 EUR για αποστάσεις από 30 χλμ. έως 40 χλμ. και 16,25 EUR
για αποστάσεις άνω των 40 χλμ. (σύμφωνα με το στοιχείο 711 του KV GvKostG). Αν ο δικαστικός επιμελητής πραγματοποιήσει την επίδοση με άλλα μέσα,
επιβάλλεται τέλος ύψους 3,00 EUR (σύμφωνα με το στοιχείο 101 του KV GvKostG). Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης χρεώνεται το σύνολο των
ταχυδρομικών τελών (σύμφωνα με το στοιχείο 701 του KV GvKostG). Σε όλα τα τέλη προστίθεται ένα εφάπαξ ποσό ανά εντολή για την κάλυψη των λοιπών
δαπανών σε μετρητά, το οποίο αντιστοιχεί στο 20 % των καταβλητέων τελών, αλλά το οποίο δεν υπολείπεται των 3,00 EUR και δεν υπερβαίνει τα 10,00
EUR (σύμφωνα με το στοιχείο 716 του KV GvKostG).
Το ίδιο εφαρμόζεται αναλογικά στις περιπτώσεις που το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης λογαριασμού στη Γερμανία αναθέτει σε δικαστικό
επιμελητή την επίδοση της διαταγής στον οφειλέτη κατόπιν αιτήματος του δανειστή.
Για τις ενέργειες της αρχής πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 δεν επιβάλλονται τέλη, υπό την επιφύλαξη της
αναφερόμενης στην απάντηση σχετικά με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) προσαύξησης των δικαστικών τελών που χρεώνονται στις διαδικασίες
έκδοσης διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών
Η κατάταξη των κατασχέσεων λογαριασμών με βάση αποφάσεις του εθνικού δικαίου που είναι ισοδύναμες με τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 καθορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία επίδοσης στην τράπεζα, με τις προηγούμενες κατασχέσεις να προηγούνται των
μεταγενέστερων.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής
Για την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδια είναι τα παρακάτω δικαστήρια
(233 Kb)
.
Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte), τα πρωτοδικεία (Landgerichte), τα εφετεία (Oberlandesgerichte), τα εργατοδικεία (Arbeitsgerichte), και τα δευτεροβάθμια
εργατοδικεία (Landesarbeitsgerichte).
Για την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων του άρθρου 34 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδια είναι τα παρακάτω δικαστήρια
(194 Kb)
.
Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte).
Για τα ένδικα βοηθήματα του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 αρμόδιο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης.
Για τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη κατά το άρθρο 34 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδιο είναι το κατά τις γενικές διατάξεις
αρμόδιο ειρηνοδικείο, ως δικαστήριο της εκτέλεσης.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του
Για την εκδίκαση των ένδικων μέσων του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδια είναι τα παρακάτω δικαστήρια
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.

Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte), τα πρωτοδικεία (Landgerichte), τα εφετεία (Oberlandesgerichte), τα εργατοδικεία (Arbeitsgerichte) και τα δευτεροβάθμια
εργατοδικεία (Landesarbeitsgerichte).
Το ένδικο μέσο του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση επί του ένδικου βοηθήματος ή, αν η απόφαση επί του ένδικου βοηθήματος εκδόθηκε από δικαστήριο πρώτου βαθμού, ενώπιον
των ανώτερου αυτού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός μήνα.
Η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης κατά της οποίας θα στραφεί το ένδικο μέσο στο οικείο πρόσωπο.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα
Στις διαδικασίες κατά το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014:
Το ποσό του τέλους ορίζεται με βάση την εκάστοτε αξία της διαφοράς και τον οικείο συντελεστή τελών, με τη μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στο άρθρο
34 του νόμου περί δικαστικών δαπανών (GKG) ή το άρθρο 28 του νόμου περί δικαστικών δαπανών στις οικογενειακές υποθέσεις (FamGKG).
α) Στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, σύμφωνα με το στοιχείο 1410
του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών δαπανών (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz — KV GKG), εφαρμόζεται κατά κανόνα συντελεστής
τελών 1,5. Σε ορισμένες υποθέσεις, στις οποίες η διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι απλούστερη για το δικαστήριο, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής
τελών, ύψους 1,0 (στοιχείο 1411 του KV GKG). Αν εκδοθεί διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 91a ή το άρθρο 269 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος του ZPO, ο
συντελεστής τελών αυξάνεται κατ’ αρχήν στο 3,0 (στοιχείο 1412 του KV GKG).
Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την
ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη
παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται τέλος 3,50 EUR αν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή
αν η επίδοση πραγματοποιείται κατ’ αίτηση του δανειστή [στοιχείο 9002 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών επιμελητών (Kostenverzeichnis zum
Gerichtsvollzieherkostengesetz — KV GvKostG)].
Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 1,5 (στοιχείο 1430 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από
την προσφυγή, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 1,0 (στοιχείο 1431 του KV GKG).
Η αξία της διαφοράς ορίζεται εκάστοτε από το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια (άρθρο 53 του GKG σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ZPO).
Το τέλος είναι πληρωτέο με την άσκηση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης ή της προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου (άρθρο 6 του
GKG).
Αν στον πρώτο βαθμό της υπόθεσης επιληφθεί ειρηνοδικείο (Amtsgericht) ως οικογενειακό δικαστήριο, εφαρμόζεται γενικά συντελεστής τελών ύψους 1,5,
σύμφωνα με το στοιχείο 1420 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών δαπανών στις οικογενειακές υποθέσεις (Kostenverzeichnis zum Gesetz über
Gerichtskosten in Familiensachen — KV FamGKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί χωρίς την έκδοση οριστικής απόφασης, ο συντελεστής τελών
μειώνεται στο 0,5 (στοιχείο 1421 του KV GKG).
Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την
ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη
παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται τέλος 3,50 EUR αν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή
αν η επίδοση πραγματοποιείται κατ’ αίτηση του δανειστή (στοιχείο 2002 του KV FamGKG).
Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 2,0 (στοιχείο 1422 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από
την προσφυγή πριν κατατεθεί στο δικαστήριο το δικόγραφο των λόγων της προσφυγής, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,5 (στοιχείο 1423 του KV
FamGKG). Στις άλλες περιπτώσεις περάτωσης της διαδικασίας χωρίς την έκδοση οριστικής απόφασης, ο συντελεστής τελών είναι 1,0 (στοιχείο 1424 του KV
FamGKG).
Η αξία της διαφοράς καθορίζεται εκάστοτε κατά δίκαιη κρίση (άρθρο 42 παράγραφος 1 του FamGKG).
Το τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση άνευ αιρέσεων απόφασης για τα δικαστικά έξοδα ή τον τερματισμό της διαδικασίας με άλλον τρόπο (άρθρο
11 του FamGKG).
Αν στον πρώτο βαθμό της υπόθεσης επιληφθεί εργατοδικείο (Arbeitsgericht), εφαρμόζεται συντελεστής τελών 0,4 (στοιχείο 8310 του KV GKG). Αν εκδοθεί
διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 91a ή το άρθρο 269 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος του ZPO, ο συντελεστής τελών αυξάνεται κατ’ αρχήν στο 2.0 (στοιχείο
8311 του KV GKG).
Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την
ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη
παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται τέλος 3,50 EUR αν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή
αν η επίδοση πραγματοποιείται κατ’ αίτηση του δανειστή (στοιχείο 9002 του KV GKG).
Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 1,2 (στοιχείο 8330 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από
την προσφυγή, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,8 (στοιχείο 8331 του KV GKG).
Η αξία της διαφοράς καθορίζεται εκάστοτε από το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια (άρθρο 53 του GKG σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ZPO).
Το τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση άνευ αιρέσεων απόφασης για τα δικαστικά έξοδα ή τον τερματισμό της διαδικασίας με άλλον τρόπο (άρθρο 9
του GKG).
Στις διαδικασίες κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν αιτήσεις για τον
περιορισμό ή την παύση της εκτέλεσης διαταγής δέσμευσης:
Στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 επιβάλλεται τέλος 20 EUR
(στοιχείο 2111 του KV GKG). Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας, υποβληθεί αίτηση για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού, το τέλος αυξάνεται στο ποσό των 33
EUR (στοιχείο 2122 του KV GKG).
Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την
ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης.
Για τις αιτήσεις περιορισμού ή παύσης της εκτέλεσης επιβάλλεται τέλος 30 EUR (στοιχείο 2119 του KV GKG).
Για τις προσφυγές που απορρίπτονται ως απαράδεκτες ή ως αβάσιμες επιβάλλεται τέλος 30 EUR (στοιχείο 2121 του KV GKG). Αν η προσφυγή απορριφθεί
ως απαράδεκτη ή ως αβάσιμη μόνο εν μέρει, το δικαστήριο μπορεί, κατά δίκαιη κρίση, να μειώσει το τέλος στο μισό ή να αποφασίσει να μην το επιβάλει.
Το τέλος είναι πληρωτέο με την άσκηση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης, της αίτησης παύσης ή περιορισμού της εκτέλεσης, ή της
προσφυγής (άρθρο 6 του GKG).
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων
Για τα έγγραφα που απευθύνονται σε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 655/2014 δεκτή γίνεται μόνο η γερμανική γλώσσα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2019

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.
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού - Ιρλανδία
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) — Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων που έχουν οριστεί αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής
διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (άρθρο 6 παράγραφος 4).
Η έννοια του δημόσιου εγγράφου δεν είναι γνωστή στο ιρλανδικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην Ιρλανδία.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Στην Ιρλανδία
Υπουργός Δικαιοσύνης και Ισότητας,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Ιρλανδία
EAPOIA@justice.ie
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Στην Ιρλανδία εφαρμόζεται το άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο α), δηλαδή προβλέπεται υποχρέωση όλων των τραπεζών της Ιρλανδίας να γνωστοποιούν,
κατόπιν αιτήματος της αρχής πληροφόρησης, αν ο οφειλέτης τηρεί λογαριασμό σ’ αυτές.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης
Στην Ιρλανδία
όταν η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ανήκει στο περιφερειακό δικαστήριο (District Court), στον δικαστή του κομητειακού δικαστηρίου
(Circuit Court) στην κομητεία του οποίου εκδόθηκε η διαταγή δέσμευσης
όταν η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ανήκει στο κομητειακό δικαστήριο, στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court)
όταν η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ανήκει στο Ανώτερο Δικαστήριο, στο Εφετείο (Court of Appeal). [Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ιρλανδικού Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) έχει την αρμοδιότητα να εκδικάσει ένδικο μέσο κατά
απόφασης του Ανώτερου Δικαστηρίου όταν κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που συνηγορούν υπέρ της άσκησης του ένδικου μέσου απευθείας
ενώπιον του ιδίου. Προϋπόθεση για να λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο τέτοια απόφαση είναι να αφορά η προσβαλλόμενη απόφαση ζήτημα γενικού
ενδιαφέροντος και/ή να επιβάλλει τέτοια απόφαση το συμφέρον της δικαιοσύνης.]
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης
και άλλων εγγράφων
Στην Ιρλανδία
Υπουργός Δικαιοσύνης και Ισότητας,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Ιρλανδία
EAPOCA@justice.ie
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή
Στην Ιρλανδία
Υπουργός Δικαιοσύνης και Ισότητας,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Ιρλανδία
EAPOCA@justice.ie
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου
Ο βαθμός στον οποίο το ιρλανδικό δίκαιο επιτρέπει τη δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου εξαρτάται από τις περιστάσεις της
εκάστοτε υπόθεσης. Όσον αφορά τους κοινούς λογαριασμούς, ο γενικός κανόνας είναι ότι η έκδοση σε βάρος ενός μόνο καθ’ ου διαταγής δέσμευσης (της
λεγόμενης διαταγής τύπου «Mareva») δεν πρέπει να εμποδίζει συνδικαιούχο να προβεί σε αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό, εκτός αν αυτό
προβλέπεται ειδικά στη διαταγή.
Όσον αφορά τους λογαριασμούς αντιπροσώπου, όταν τρίτος διατηρεί για λογαριασμό του καθ’ ου περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμό αντιπροσώπου, τα εν
λόγω περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε δέσμευση βάσει διαταγής τύπου «Mareva» που έχει εκδοθεί σε βάρος του καθ’ ου, διότι ο καθ’ ου αποτελεί τον
πραγματικό δικαιούχο ή κύριο των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.
Δικαιούχος κοινού λογαριασμού ή λογαριασμού αντιπροσώπου του οποίου ο λογαριασμός έχει δεσμευτεί βάσει τέτοιας διαταγής μπορεί να προσφύγει στο
αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την τροποποίηση των όρων της διαταγής.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση
Στην περίπτωση ισοδύναμης εθνικής διαδικασίας, το δικαστήριο καθορίζει το ποσό που παραμένει στη διάθεση του οφειλέτη κατά περίπτωση, λαμβάνοντας
υπόψη τις περιστάσεις του οικείου διαδίκου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη και δεν υπάρχουν κανόνες που να ορίζουν το ποσό που
μπορεί να παραμείνει στη διάθεση του οφειλέτη.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων
λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη
Οι τράπεζες δεν χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση δικαστικών διαταγών στην περίπτωση ισοδύναμων εθνικών διαδικασιών. Όσον αφορά την περίπτωση που
ζητηθεί η παροχή στοιχείων λογαριασμού, δεν υπάρχει κανόνας που να απαγορεύει στις τράπεζες να χρεώνουν τέλη για την παροχή των εν λόγω
στοιχείων. Κατά γενική αρχή, ο δανειστής θα υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η τράπεζα, αν και εν τέλει μπορεί να καταδικαστεί ο
οφειλέτης να καταβάλει τα έξοδα αυτά.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο
φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης
Δεν προβλέπεται η χρέωση διοικητικών τελών από τις αρχές πληροφόρησης και τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, για την άμεση επίδοση ή κοινοποίηση
εγγράφων επιβάλλεται χρέωση περίπου 100 έως 200 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου.
Σημείωση: η άμεση επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων θα πραγματοποιηθεί εν προκειμένω από εταιρεία του ιδιωτικού τομέα και δεν διατίθεται κλίμακα
τελών.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών
Στο ιρλανδικό δίκαιο δεν προβλέπεται κατάταξη των ισοδύναμων διαταγών, όπως των διαταγών τύπου «Mareva», καθώς ο δανειστής δεν αποκτά
περιουσιακό δικαίωμα επί του οικείου περιουσιακού στοιχείου.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής
Στην Ιρλανδία
όσον αφορά το άρθρο 33 παράγραφος 1, το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης, το
οποίο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να είναι περιφερειακό δικαστήριο, κομητειακό δικαστήριο ή το Ανώτερο Δικαστήριο*
όσον αφορά το άρθρο 34 παράγραφος 1 και το άρθρο 34 παράγραφος 2, το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής είναι
αν η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκδόθηκε από εθνικό δικαστήριο, το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης
αν η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, το Ανώτερο Δικαστήριο*.
*The High Court,
Four Courts,
Dublin 7.
HighCourtCentralOffice@courts.ie
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του
Στην Ιρλανδία ένδικο μέσο κατά απόφασης που εκδόθηκε βάσει των άρθρων 33, 34 ή 35 μπορεί να ασκηθεί ως εξής:
αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το περιφερειακό δικαστήριο, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του δικαστή του κομητειακού δικαστηρίου στην
κομητεία του οποίου εκδόθηκε η διαταγή δέσμευσης, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης (μόνο για τις
περιπτώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 1 και του άρθρου 35 παράγραφος 3)
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αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το κομητειακό δικαστήριο, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου, εντός δέκα ημερών από την
ημέρα δημοσίευσης σε δημόσια συνεδρίαση της προσβαλλόμενης απόφασης ή διαταγής (μόνο για τις περιπτώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 1 και του
άρθρου 35 παράγραφος 3)
http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το Ανώτερο Δικαστήριο, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Εφετείου, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία
επικύρωσης της διαταγής δέσμευσης. [Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιρλανδικού Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme
Court) έχει την αρμοδιότητα να εκδικάσει ένδικο μέσο κατά απόφασης του Ανώτερου Δικαστηρίου όταν κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που
συνηγορούν υπέρ της άσκησης του ένδικου μέσου απευθείας ενώπιον του ιδίου. Προϋπόθεση για να λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο τέτοια απόφαση είναι να
αφορά η προσβαλλόμενη απόφαση ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος και/ή να επιβάλλει τέτοια απόφαση το συμφέρον της δικαιοσύνης.]
http://www.courts.ie
/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα
Ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, τα δικαστικά έξοδα στις διαδικασίες για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ή για την άσκηση προσφυγής κατά
διαταγής δέσμευσης μπορεί να κυμανθούν μεταξύ 80 και 200 ευρώ περίπου. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων
Καμία (η Ιρλανδία αποδέχεται μόνο την ιρλανδική και την αγγλική γλώσσα).
Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2019
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.
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού - Ελλάδα
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης
Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών.
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπουργείο Οικονομικών, e-mail:
gen-gramm@gsis.gr, τηλ. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284,
0030-210 4803267.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαβίβαση
αιτημάτων παροχής πληροφοριών από Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς του Δημοσίου και λοιπούς φορείς προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα αιτήματα αυτά
αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς τρίτης οντότητας (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) στα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία, με τη χρήση του ίδιου καναλιού, στέλνουν τις
απαντήσεις τους με τα στοιχεία των λογαριασμών (άρθρο 14 (5) (α)).
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης
Αρμόδιο δικαστήριο για την άσκηση έφεσης κατά της άρνησης ειρηνοδίκη είναι το μονομελές πρωτοδικείο και κατά της άρνησης του δικαστή του μονομελούς
πρωτοδικείου το εφετείο.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης
και άλλων εγγράφων
Αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση είναι το Πρωτοδικείο. Αρμόδιοι για την παραλαβή, επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων είναι
οι δικαστικοί επιμελητές.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Οι δικαστικοί επιμελητές.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου
Επιτρέπεται η δέσμευση μόνο κοινών λογαριασμών, όχι λογαριασμών αντιπροσώπων. Δεν υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις για τη διατήρηση κοινών
λογαριασμών.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση
Το άρθρο 982 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση μεταξύ άλλων απαιτήσεις διατροφής,
απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών κλπ. Δεν υπάρχει στο διαδίκτυο κάποιος σύνδεσμος για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα
ανωτέρω ποσά εξαιρούνται από την κατάσχεση χωρίς καμία αίτηση από τον οφειλέτη.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων
λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη
Δεν υφίσταται ειδική διάταξη που να ρυθμίζει το ζήτημα της χρέωσης εξόδων και τελών για τη δέσμευση ή κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού ή για την
παροχή στοιχείων λογαριασμού, κατ’ ανάλογη εφαρμογή ωστόσο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θεωρεί ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα έχει δικαίωμα να απαιτήσει
την καταβολή εξόδων, όπως ρητά ορίστηκε στα άρθρα 30Α και 30Β του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – ΝΔ 356/1974 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει).
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο
φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης
Δεν χρεώνονται τέλη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που συμμετέχει στη διεκπεραίωση της διαταγής δέσμευσης. Όσον αφορά δε στην
εκτέλεση αυτής, καθώς πραγματοποιείται από τους δικαστικούς επιμελητές, οι τελευταίοι χρεώνουν απευθείας τον εκάστοτε εντολέα τους. Δεν υπάρχει
σύνδεσμος στο διαδίκτυο σχετικά με τα τέλη των δικαστικών επιμελητών.Τα τέλη δεν χρεώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να παρέχουν
πληροφορίες λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 14.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εξομοιώνεται με ασφαλιστικό μέτρο του εθνικού δικαίου. Δεν υπάρχει διαβάθμιση που έχει δοθεί σε
ισοδύναμες εθνικές διαταγές.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής
Αρμόδιο δικαστήριο επί προσφυγής είναι αυτό που εξέδωσε την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού, δηλαδή για απαίτηση της αρμοδιότητας
ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου. Όσον αφορά τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο
34 παρ. 1 και 2, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο. Για ποσά άνω των 20.000 ευρώ το Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του
Αρμόδιο δικαστήριο για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου είναι το μονομελές πρωτοδικείο και κατά της απόφασης του μονομελούς
πρωτοδικείου το εφετείο. Η έφεση ασκείται εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης στον οφειλέτη.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα
Τα δικαστικά έξοδα υπολογίζονται περίπου στο 4 τοις χιλίοις επί του αιτούμενου ποσού. Αυτός ο υπολογισμός ισχύει το ίδιο για την λήψη της διαταγής και για
το ενδίκο μέσο κατά της διαταγής.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων
Δεν δεχόμαστε παρά μόνο Ελληνικά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2018
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.
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού - Κροατία
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού, αρμόδια για την έκδοση διαταγών δέσμευσης είναι τα κροατικά δικαστήρια με αρμοδιότητα
να εκδίδουν αποφάσεις επί της ουσίας μιας υπόθεσης σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστηρίων ( Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN, Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 28/13, 33/15, 82/15 και 82/16), τον κώδικα πολιτικής δικονομίας ( Zakon o parničnom postupku) (NN αριθ. 53
/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 και 89/2014, εφεξής «κώδικας
πολιτικής δικονομίας») και άλλους ειδικούς κανονισμούς. Στη Δημοκρατία της Κροατίας τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα δημοτικά δικαστήρια ( općinski sudovi,
στον ενικό αριθμό općinski sud) και τα εμποροδικεία (trgovački sudovi, στον ενικό αριθμό trgovački sud) όταν πρόκειται για πρωτοβάθμιες διαδικασίες.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Η αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων του λογαριασμού ή των λογαριασμών του οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού, είναι η
εξής:
Οικονομική Yπηρεσία (Financijska agencija)
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia
τηλεφωνικός αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση: +385 0 800 0080
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fina.hr
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Τα στοιχεία του λογαριασμού που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού αποκτώνται με πρόσβαση της αρχής πληροφόρησης στα
σχετικά στοιχεία όταν αυτά φυλάσσονται από δημόσιες ή διοικητικές αρχές σε μητρώα ή αλλού (άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού).
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης
Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί ένδικου μέσου το οποίο ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού από τον δανειστή ενώπιον
πρωτοδικείου κατά απόφασης του δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται, εν όλω ή εν μέρει, η αίτηση του δανειστή για διαταγή δέσμευσης είναι το ανώτερο
δικαστήριο το οποίο θα ήταν αρμόδιο να αποφανθεί επί ένδικου μέσου κατά απορριπτικής απόφασης του δικαστηρίου για αίτημα σύστασης εγγύησης
(κομητειακό δικαστήριο (županijski sud) ή το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — άρθρα 34a
και 34c του κώδικα πολιτικής δικονομίας, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας αριθ. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07,
84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 και 89/14, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του νόμου περί εκτέλεσης ( Ovršni zakon)) —σύνδεσμος:
https://narodne-novine.nn.hr/.

Συνεπώς, σε περίπτωση που μια αίτηση για έκδοση διαταγής δέσμευσης απορριφθεί, εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση δημοτικού δικαστηρίου, ο δανειστής
ασκεί ένδικο μέσο ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου μέσω του δημοτικού δικαστηρίου, ενώ αν μια τέτοια απόφαση εκδοθεί από εμποροδικείο, ο
δανειστής ασκεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης ενώπιον του ανώτατου εμποροδικείου μέσω του οικείου εμποροδικείου.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης
και άλλων εγγράφων
Δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού, η αρχή που είναι αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής
δέσμευσης και άλλων έγγραφων είναι:
Δημοτικό πολιτικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ (Općinski građanski sud u Zagrebu)
Ulica grada Vukovara 84
10000 Zagreb.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή
Aρμόδια αρχή για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή κατά το κεφάλαιο 3 του κανονισμού είναι η εξής:
Οικονομική Υπηρεσία (FINA)
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia
τηλεφωνικός αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση: +385 0 800 0080
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fina.hr
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου
Οι λογαριασμοί πληρωμών, τους οποίους διαχειρίζεται πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για λογαριασμό ενός ή περισσότερων χρηστών τέτοιων υπηρεσιών
και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πράξεων πληρωμών, μπορούν να δεσμευτούν στο σύνολό τους.
Τα ποσά που τηρούνται σε λογαριασμό αντιπροσώπου δεν δεσμεύονται όταν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.
Στο άρθρο 42 του νόμου περί πτώχευσης καταναλωτών (Zakon o stečaju potrošača) ( NN αριθ. 100/15) αναφέρεται ότι είναι καθήκον του συνδίκου της
πτώχευσης να ανοίγει ξεχωριστό τρεχούμενο λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για κάθε καταναλωτή σε σχέση με τον οποίο έχει κινηθεί πτωχευτική
διαδικασία σύμφωνα με δικαστική απόφαση.
Πρόκειται για τρεχούμενο λογαριασμό τον οποίο ανοίγει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ο σύνδικος στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας καταναλωτή, στο
δικό του όμως όνομα και για λογαριασμό του καταναλωτή για τον οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία. Ο σύνδικος μπορεί να χρησιμοποιεί τον εν λόγω χωριστό
λογαριασμό αποκλειστικά για την είσπραξη χρημάτων και τη διενέργεια πληρωμών που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διάθεση της πτωχευτικής
περιουσίας του καταναλωτή για τον οποίο έχει κινηθεί η πτωχευτική διαδικασία ο σύνδικος υποχρεούται επίσης να τηρεί χωριστά από τα δικά του
περιουσιακά στοιχεία πληρωμές οι οποίες γίνονται στον λογαριασμό στο πλαίσιο της διαχείρισης και της διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας.
Το άρθρο 42 παράγραφος 4 του πτωχευτικού νόμου προβλέπει ότι τα χρηματικά ποσά που βρίσκονται σε χωριστό λογαριασμό δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης σε σχέση με τον σύνδικο και, σε περίπτωση πτώχευσης ή θανάτου του συνδίκου, τα εν λόγω χρηματικά ποσά δεν
αποτελούν μέρος της πτωχευτικής ή της προσωπικής περιουσίας του.
Δεδομένου ότι, σε περίπτωση πτώχευσης καταναλωτή, ο σύνδικος ενεργεί ως αντιπρόσωπός του, ο εν λόγω λογαριασμός μπορεί να θεωρηθεί λογαριασμός
αντιπροσώπου, ο οποίος περιέχει χρήματα του συνδίκου αλλά και χρήματα ενός ή περισσότερων καταναλωτών για τους οποίους έχει κινηθεί διαδικασία
πτώχευσης. Εάν, όμως, κινηθεί διαδικασία σε σχέση με τον σύνδικο, τα χρήματα του καταναλωτή που εκπροσωπείται από τον σύνδικο δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης ή δέσμευσης λογαριασμού.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση
Τα ποσά που εξαιρούνται από τη δέσμευση, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 31 του κανονισμού, προβλέπονται στο άρθρο 172 του νόμου περί εκτέλεσης
(Εξαίρεση από την εκτέλεση) και στο άρθρο 173 του νόμου περί εκτέλεσης (Περιορισμός της εκτέλεσης).
Εάν ο οφειλέτης λαμβάνει αμοιβή και επιδόματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 172 του νόμου περί εκτέλεσης, τα οποία εξαιρούνται από την εκτέλεση, ή άλλα
ποσά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 173 του νόμου περί εκτέλεσης (Περιορισμός της εκτέλεσης), ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τη
FINA, σύμφωνα με το άρθρο 212 του νόμου περί εκτέλεσης.
Πρόσβαση στον νόμο περί εκτέλεσης (NN αριθ. 112/12, 25/13, 93/14 και 55/16) παρέχουν οι σύνδεσμοι:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html
Σύμφωνα με το άρθρο 173 του νόμου περί εκτέλεσης, από την εκτέλεση εξαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:
(1) Εάν ο μισθός του οφειλέτη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκτέλεσης, τότε από την κατάσχεση εξαιρείται ποσό ίσο με τα δύο τρίτα του μέσου καθαρού
μισθού στη Δημοκρατία της Κροατίας. Όταν η εκτέλεση διενεργείται με στόχο την είσπραξη αξίωσης νόμιμης διατροφής ή αξίωσης αποζημίωσης για ζημία
που οφείλεται σε βλάβη υγείας ή σε μείωση ή απώλεια της ικανότητας προς εργασία και αποζημίωσης για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του προσώπου
που παρείχε τη διατροφή, τότε το ποσό ορίζεται στο μισό του μέσου καθαρού μισθού στη Δημοκρατία της Κροατίας, εκτός αν η εκτέλεση πραγματοποιείται
με στόχο την αναγκαστική είσπραξη χρηματικών ποσών που οφείλονται ως διατροφή τέκνου. Στην περίπτωση αυτή, το εξαιρούμενο από την κατάσχεση
ποσό αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του μέσου καθαρού μισθού ανά απασχολούμενο από νομικά πρόσωπα στη Δημοκρατία της Κροατίας κατά το
προηγούμενο έτος.
(2) Αν ο οφειλέτης λαμβάνει μισθό χαμηλότερο από τον μέσο καθαρό μισθό στη Δημοκρατία της Κροατίας, τότε από την κατάσχεση εξαιρούνται τα δύο τρίτα
του μισθού του. Όταν η εκτέλεση διενεργείται με στόχο την είσπραξη αξίωσης νόμιμης διατροφής ή αξίωσης αποζημίωσης για ζημία που οφείλεται σε βλάβη
υγείας ή σε μείωση ή απώλεια της ικανότητας προς εργασία και αποζημίωσης για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του ατόμου που παρείχε τη διατροφή,
τότε το ποσό ορίζεται στο μισό του μέσου καθαρού μισθού του οφειλέτη.
(3) Ο όρος «μέσος καθαρός μισθός» υπό την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφέρεται στο μέσο ποσό που καταβάλλεται ως καθαρός
μηνιαίος μισθός ανά απασχολούμενο από νομικά πρόσωπα στη Δημοκρατία της Κροατίας κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο
του τρέχοντος έτους, και το οποίο καθορίζεται από την κροατική στατιστική υπηρεσία (Državni zavod za statistiku) και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας της Κροατίας το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Το ποσό που ορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ισχύει κατά το αμέσως
επόμενο έτος.
(4) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για την εκτέλεση, όταν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης τυχόν
αποζημίωση που καταβάλλεται αντί μισθού, αποζημίωση μειωμένης εργασιακής απασχόλησης, αποζημίωση μειωμένου μισθού, συντάξεις, αμοιβές
στρατιωτικού προσωπικού και αμοιβές προσώπων στις εφεδρικές δυνάμεις στο πλαίσιο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και κάθε άλλο τακτικό
εισόδημα σε χρήμα που λαμβάνει το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, με την εξαίρεση των εισοδημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6
του παρόντος άρθρου.

(5) Εκτέλεση με κατάσχεση εισοδήματος το οποίο λαμβάνεται από άτομα με αναπηρία ως χρηματική παροχή για σωματική αναπηρία και ως επίδομα
προνοίας μπορεί να επισπευτεί μόνο για την είσπραξη αξίωσης νόμιμης διατροφής ή αξίωσης αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε λόγω βλάβης της
υγείας ή μείωσης ή απώλειας της ικανότητας προς εργασία και αποζημίωσης για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του ατόμου που παρείχε τη διατροφή,
οπότε και το ποσό ορίζεται στο μισό του εν λόγω εισοδήματος.
(6) Εκτέλεση με κατάσχεση εισοδήματος που προκύπτει από συμφωνητικό δια βίου οικονομικής υποστήριξης και από συμφωνητικό ισόβιας προσόδου,
καθώς και του εισοδήματος που προκύπτει από σύμβαση ασφάλειας ζωής μπορεί να επισπεύδεται αποκλειστικά στο μέρος του εισοδήματος που υπερβαίνει
το βασικό ποσό που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της διατροφής.
(7) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης όταν η εκτέλεση πραγματοποιείται επί εισοδήματος μη προερχόμενου από
μισθό, σύνταξη ή έσοδα από εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργία και δασοκομία, περιουσιακά
στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα, κεφάλαιο ή ασφάλιση («λοιπά εισοδήματα» σύμφωνα με χωριστούς κανόνες) εφόσον ο οφειλέτης που ζητά την
εκτέλεση μπορεί να αποδείξει με δημόσιο έγγραφο ότι το εν λόγω εισόδημα αποτελεί το μόνο τακτικό χρηματικό του εισόδημα.
Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός που καταβαλλόταν σε εργαζομένους νομικών προσώπων στη Δημοκρατία της Κροατίας κατά την περίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου 2016 ήταν 5 664 HRK (
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων
λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη
Η Οικονομική Υπηρεσία και οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση διαταγών δέσμευσης καθώς και για την διενέργεια της
εκτέλεσης και για εγγύηση αναφορικά με τα χρηματικά ποσά που τηρούνται σε λογαριασμούς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το είδος και το ύψος
των τελών για την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην Εφαρμογή της Εκτέλεσης σε σχέση με τον νόμο περί κεφαλαίων (ΝΝ, αριθ. 105/10, 124
/11, 52/12 και 6/13, εφεξής «οι κανόνες») – σύνδεσμοι:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html
Στο άρθρο 6 των κανόνων αναφέρεται ότι το τέλος καταβάλλεται από τον οφειλέτη.
Οι κανόνες καθορίζουν τα τέλη για την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην εφαρμογή της εκτέλεσης σε σχέση με τον νόμο περί κεφαλαίων (NN
αριθ. 91/10 και 112/12).
Οι κανόνες προβλέπουν δύο τύπους τελών:
1. τέλη εκτέλεσης αναφορικά με χρήματα του οφειλέτη και
2. τέλη αναζήτησης και παροχής δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών.
Τα τέλη εκτέλεσης αναφορικά με τα χρήματα του οφειλέτη εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες:
εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης εκτελεστού τίτλου
υπολογισμός των τόκων
εκτέλεση εκτελεστού τίτλου
παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο εκτελεστών τίτλων.
Η Οικονομική Υπηρεσία επιβάλλει τέλος για την εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης εκτελεστού τίτλου, καθώς και για τον υπολογισμό του τόκου,
προκειμένου να παραλάβει εκτελεστούς τίτλους (το ποσό των αξιώσεων που ο οφειλέτης πρέπει να πληρώσει στον δανειστή σύμφωνα με τη δικαστική
απόφαση) και να τους καταχωρίσει στο αρχείο. Τέλος επιβάλλεται επίσης προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο εκτελεστός τίτλος περιέχει τα απαραίτητα
στοιχεία για την εκτέλεση, αλλά και για να υπολογιστεί ο τόκος. Τα δυο αυτά τέλη, συν το τέλος για την εκτέλεση του εκτελεστού τίτλου, καταβάλλονται
εξολοκλήρου από τον οφειλέτη.
Τα έσοδα από το τέλος για την εκτέλεση εκτελεστού τίτλου κατανέμονται μεταξύ της Οικονομικής Υπηρεσίας (ποσοστό 55%) και των τραπεζών (ποσοστό
45%). Τα έσοδα κατανέμονται στις τράπεζες σε αναλογία προς τον συνολικό αριθμό λογαριασμών που διαθέτει ο οφειλέτης σε συγκεκριμένη τράπεζα κατά
την ημερομηνία είσπραξης του τέλους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ενιαίου μητρώου λογαριασμών.
Το τέλος για την παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο εκτελεστών τίτλων προκαταβάλλεται από τον αιτούντα βάσει αιτήματος
πληρωμής. Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση στην Οικονομική Υπηρεσία πρέπει να παράσχει απόδειξη πληρωμής ώστε να λάβει τα αιτούμενα στοιχεία
και αντίγραφα, ενώ εκδίδεται τιμολόγιο για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Για την αναζήτηση και παροχή δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών, η Οικονομική Υπηρεσία χρεώνει τέλος αναζήτησης δεδομένων μέσω του
διαδικτύου ή μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών ή τέλος παροχής (ή τηλεφόρτωση) δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών σε ηλεκτρονική ή έντυπη
μορφή.
Η Οικονομική Υπηρεσία καταρτίζει τον πίνακα τελών, με τα σχετικά ποσά, βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, και το Υπουργείο Οικονομικών
εγκρίνει τον προτεινόμενο πίνακα τελών. Ο πίνακας τελών δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Επί όλων των τελών του
πίνακα επιβάλλεται ΦΠΑ.
Σύνδεσμος προς
απόσπασμα του πίνακα τελών της Οικονομικής Υπηρεσίας – τέλη για την επιτέλεση των καθηκόντων που προσδιορίζονται στην
Εφαρμογή της Εκτέλεσης αναφορικά με τον νόμο περί κεφαλαίων.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο
φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης
Για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης, η Οικονομική Υπηρεσία και οι τράπεζες χρεώνουν τα τέλη που προσδιορίζονται στο άρθρο 43 του κανονισμού, βάσει
των κανόνων. Η Οικονομική Υπηρεσία χρεώνει τέλος για την παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο ή στοιχείων σχετικά με τον
λογαριασμό. Το ύψος των τελών προσδιορίζεται στο άρθρο 8 των κανόνων.
Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 3 των κανόνων έχει καθοριστεί ως εξής:
Σειριακός αριθμός Περιγραφή των υπηρεσιών

Βάση υπολογισμού Ποσό σε HRK

Εκτέλεση επί χρηματικών ποσών
1.

Εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης εκτελεστού τίτλου

εκτελεστός τίτλος

65,00

2.

Υπολογισμός των τόκων

κεφάλαιο

7,00

3.

Εκτέλεση εκτελεστού τίτλου

3.1.

Εφάπαξ είσπραξη ολόκληρου του ποσού από καταθέσεις σε μία τράπεζα

εκτελεστός τίτλος

17,00

3.2.

Εφάπαξ είσπραξη ολόκληρου του ποσού από καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες

εκτελεστός τίτλος

39,00

3.3.

Εκτέλεση σε περίπτωση δέσμευσης λογαριασμού και απαγόρευσης της πρόσβασης σε χρηματικά ποσά εκτελεστός τίτλος

110,00

4.

Παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο.

4.1.

– γραπτώς

σελίδα

4.2.

– σε μορφή αρχείου

εγγραφή

43,00
0,20
ελαχ. 21,00

Στα τέλη που αναφέρονται στο σημείο 4 της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας.
Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 7 των κανόνων έχει καθοριστεί ως εξής:
Σειριακός αριθμός Περιγραφή των υπηρεσιών

Βάση υπολογισμού Ποσό σε HRK

Αναζήτηση και παροχή δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών
1.

Αναζήτηση δεδομένων μέσω του ιστοτόπου και των επιγραμμικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας

1.1.

– αναζήτηση

έρευνα

0,80

1.2.

– αναζήτηση σε υποτμήματα

εγγραφή

0,20

2.

Αναζήτηση δεδομένων μέσω του ιστοτόπου της Υπηρεσίας

2.1.

– εξαμηνιαία συνδρομή

χρήστης

298,37

2.2.

– ετήσια συνδρομή

χρήστης

498,37

3.

Τηλεφόρτωση

3.1.

– από τον ιστότοπο της Υπηρεσίας

εγγραφή

0,10

3.2.

– μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας

εγγραφή

0,10

3.3

– μέσω CD

εγγραφή

0.10

4.

Αναζήτηση δεδομένων

4.1.

– εντύπως

κάθε νέα σελίδα

19,51

4.2.

– σε μορφή αρχείου

εγγραφή

0,20
ελαχ. 19,51

Στα τέλη που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας.
Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 των κανόνων αναφέρεται ότι τα τέλη εκτέλεσης πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της Οικονομικής Υπηρεσίας και των τραπεζών οι
οποίες εντέλλονται από την Οικονομική Υπηρεσία, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει εκτελεστού τίτλου, να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά, και ότι η
Οικονομική Υπηρεσία εισπράττει ποσοστό 55% του τέλους και οι τράπεζες 45%.
Στις διαδικασίες για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ή σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά διαταγής δέσμευσης, προβλέπεται η καταβολή δικαστικών
εξόδων επί της αξίας της αίτησης, σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (NN, αριθ. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 και 110/15) —
πρβλ. γνωστοποίηση ως προς το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών
Η κατάταξη δυνάμει του άρθρου 32 του κανονισμού διέπεται από το άρθρο 78 του νόμου περί εκτέλεσης, όπου προβλέπεται ότι, όταν περισσότεροι
δανειστές εγείρουν χρηματικές αξιώσεις έναντι του ίδιου οφειλέτη για το ίδιο αντικείμενο εκτέλεσης, οι εν λόγω αξιώσεις διευθετούνται με τη σειρά με την
οποία οι δανειστές απέκτησαν το δικαίωμα διακανονισμού επί του εν λόγω αντικειμένου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον νόμο.
Η σειρά προτεραιότητας για τις εμπράγματες ασφάλειες περισσότερων δανειστών καθορίζεται βάσει της ημερομηνίας παραλαβής της διαταγής δέσμευσης
(άρθρο 180 του νόμου περί εκτέλεσης) – σύνδεσμος:
https://narodne-novine.nn.hr/
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής
Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφανθεί επί αίτησης δανειστή για ανάκληση ή μεταρρύθμιση διαταγής δέσμευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του
κανονισμού, είναι το δικαστήριο της Κροατίας το οποίο εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης.
Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφανθεί επί αίτησης οφειλέτη για περιορισμό ή παύση της εκτέλεσης διαταγής δέσμευσης στη Δημοκρατία της Κροατίας,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού, είναι η εξής:
Δημοτικό πολιτικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ
Ulica grada Vukovara 84
10000 Zagreb.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του
Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί έφεσης κατά απόφασης του πρωτοδικείου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού, σε
συνδυασμό με τα άρθρα 33, 34 και 35 του κανονισμού, είναι το ανώτερο δικαστήριο που ήταν αρμόδιο να αποφανθεί επί έφεσης κατά της απόφασης σχετικά
με την εγγύηση (κομητειακά δικαστήρια ή ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας — άρθρα 34a και 34c του κώδικα πολιτικής δικονομίας, από
κοινού με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του νόμου περί εκτέλεσης.
Η έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης (άρθρο 11 του νόμου περί εκτέλεσης) και να ασκηθεί μέσω του
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 357 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).
Στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 9 του νόμου περί εκτέλεσης αναφέρεται ότι ως «απόφαση σχετικά με εγγύηση» νοείται η απόφαση για έγκριση, εν όλω ή εν
μέρει, πρότασης εγγύησης ή για διαταγή εγγύησης αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα
Σε διαδικασίες για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ή την άσκηση προσφυγής κατά αυτής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού, τα δικαστικά
έξοδα καταβάλλονται βάσει της αξίας της αίτησης, ως ακολούθως:
αίτηση για έκδοση διαταγής δέσμευσης ως πρόταση για εγγύηση
απόφαση επί αίτησης έκδοσης διαταγής δέσμευσης ως απόφαση για εγγύηση
καταθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 364β παράγραφοι 2 έως 5 του νόμου περί εκτέλεσης, υπό μορφή έφεσης κατά απόφασης σχετικά με εγγύηση.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το τέλος καταβάλλεται κατά την υποβολή πρότασης για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης ή κατά την άσκηση έφεσης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου περί πτώχευσης καταναλωτών.
Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να υπολογίζονται για κάθε μεμονωμένη πράξη, ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:
Πάνω από

έως... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Για ποσά άνω των 15 000,00 HRK καταβάλλεται τέλος ύψους 500,00 HRK, συν 1% επί του ποσού που υπερβαίνει τα 15 000,00 HRK, με ανώτατο όριο
τα 5 000,00 HRK.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων
Άνευ αντικειμένου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2019
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.
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού - Ιταλία
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης
Το μονομελές πρωτοδικείο του τόπου όπου συντάχθηκε το δημόσιο έγγραφο.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου του τόπου διαμονής (residenza), κατοικίας (domicilio) ή παραμονής (dimora) του οφειλέτη, ή της έδρας του, αν ο οφειλέτης
είναι νομικό πρόσωπο. Αν ο οφειλέτης δεν έχει τόπο διαμονής, κατοικίας ή παραμονής στην Ιταλία, ή την έδρα του σ’ αυτήν, αν είναι νομικό πρόσωπο, η
αρμόδια αρχή είναι ο πρόεδρος του πρωτοδικείου της Ρώμης.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς, το ιταλικό δίκαιο προβλέπει δυνατότητα πρόσβασης της αρχής πληροφόρησης σε
πληροφορίες που τηρούνται σε δημόσια μητρώα.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης
Το τριμελές πρωτοδικείο στο οποίο υπηρετεί ο δικαστής που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης
και άλλων εγγράφων
Η αρμοδιότητα για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων ανήκει:
α) στον δικαστικό επιμελητή στις περιπτώσεις του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού
β) στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης στις περιπτώσεις του άρθρου 10 παράγραφος 2, του άρθρου 23 παράγραφοι 3 και 6,
του άρθρου 25 παράγραφος 3 και του άρθρου 36 παράγραφος 5 του κανονισμού
γ) στη γραμματεία του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση στην περίπτωση του άρθρου 27 παράγραφος 2 του κανονισμού
δ) στη γραμματεία του δικαστηρίου της κατοικίας του οφειλέτη στις περιπτώσεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 του κανονισμού.
Εάν η διαταγή δέσμευσης εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 23 παράγραφοι 3 και
6 ή στο άρθρο 25 παράγραφος 3, αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης [βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1
στοιχείο στ)].
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή
Το πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του τρίτου (άρθρο 678 του κώδικα πολιτικής δικονομίας), το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της κατάσχεσης
στα χέρια τρίτου.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου
Κοινοί λογαριασμοί και λογαριασμοί αντιπροσώπου με περισσότερους από έναν δικαιούχους μπορούν να δεσμευτούν μόνο κατά τον λόγο του μεριδίου του
οφειλέτη. Τα μερίδια των συνδικαιούχων θεωρούνται ίσα, εκτός εάν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 545 και 671 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, προκύπτει ότι τα εξής εξαιρούνται από την κατάσχεση:
α) απαιτήσεις διατροφής, εκτός αν η κατάσχεση αφορά σκοπούς διατροφής, αλλά μόνο με την έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου ή δικαστή που έχει
οριστεί από αυτόν και μόνο κατά το μέρος αυτών που ορίζεται με δικαστική απόφαση
β) επιδόματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα ή επιδόματα διαβίωσης προς πρόσωπα σε κατάσταση ένδειας, επιδόματα μητρότητας και ασθενείας και βοηθήματα
κηδείας από ασφαλιστικούς φορείς, ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωφελή ιδρύματα
γ) ποσά που οφείλονται από ιδιώτες για ημερομίσθια, μισθούς ή άλλες καταβολές που συνδέονται με σχέση εργασίας ή απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης απόλυσης, μπορούν να κατασχεθούν για πληρωμές διατροφής μόνο με την έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου
ή δικαστή που έχει οριστεί από αυτόν. Μόνο έως το ένα πέμπτο των ποσών αυτών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης. Σε περίπτωση συρροής
κατασχέσεων επειδή συντρέχουν περισσότεροι από ένας από τους προαναφερθέντες λόγους, το ποσό της κατάσχεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του
συνόλου των ως άνω ποσών
δ) ισόβια πρόσοδος, εάν έχει συσταθεί δωρεάν, όταν προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης ή συντηρητικής κατάσχεσης
πέραν του ορίου των αναγκών διαβίωσης του δανειστή
ε) ποσά που είναι καταβλητέα από ασφαλιστή στον αντισυμβαλλόμενο ή στον δικαιούχο της ασφάλισης, με την επιφύλαξη, αναφορικά με τα καταβληθέντα
ασφάλιστρα, των διατάξεων σχετικά με την ανάκληση βλαπτικών για τους δανειστές δικαιοπραξιών και με την κληρονομική συνεισφορά, τον καταλογισμό και
την αφαίρεση χαριστικών παροχών.

στ) ποσά που οφείλονται για συντάξεις, επιδόματα που καταβάλλονται εν είδει σύνταξης ή άλλης συνταξιοδοτικής παροχής, υπό τον όρο ότι εξαιρείται από
την κατάσχεση ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο μηνιαίο όριο της ελάχιστης κοινωνικής σύνταξης πλέον 50% και ότι το μέρος που υπερβαίνει το ποσό αυτό
μπορεί να κατασχεθεί εντός των ορίων που προβλέπονται στα σημεία γ) και δ)
ζ) ειδικά ταμεία συνταξιοδότησης και αρωγής που έχουν συσταθεί από επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα οποία δεν καταβάλλουν εισφορές
οι εργαζόμενοι, όταν πρόκειται για απαιτήσεις των πιστωτών ή των εργαζομένων της επιχείρησης.
Προβλέπεται επίσης ότι ποσά που οφείλονται ως ημερομίσθια, μισθοί ή άλλες καταβολές που συνδέονται με σχέση εργασίας ή απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης και συνταξιοδότησης, καθώς και επιδόματα που καταβάλλονται εν είδει σύνταξης ή άλλης
συνταξιοδοτικής παροχής, όταν πιστώνονται σε τραπεζικό ή ταχυδρομικό λογαριασμό στο όνομα του οφειλέτη, μπορούν να κατασχεθούν κατά το ποσό που

υπερβαίνει το τριπλάσιο της ελάχιστης κοινωνικής σύνταξης, όταν ο λογαριασμός πιστώνεται πριν από την κατάσχεση. Όταν ο λογαριασμός πιστώνεται από
την ημερομηνία κατάσχεσης και έπειτα, τα ποσά αυτά μπορούν να κατασχεθούν εντός των ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 7 και
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου.
Το βάρος της απόδειξης για την εξαίρεση της απαίτησης από τη δέσμευση φέρει ο οφειλέτης.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων
λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη
Κατά κανόνα, ο μεσεγγυούχος περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο διαταγής δέσμευσης, δηλαδή, στην περίπτωση τραπεζικών
λογαριασμών, η τράπεζα, έχει δικαίωμα να ζητήσει αμοιβή για τη φύλαξη και τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων. Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με
ισχύοντα πίνακα τιμών ή με τις τιμές που συνήθως ισχύουν, ενώ προστίθεται σ’ αυτήν και αποζημίωση για τις τεκμηριωμένες δαπάνες που είναι απαραίτητες
για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαβίβασης της δήλωσης που αναφέρεται στο
άρθρο 25 του κανονισμού.
Υπόχρεος (προσωρινά) για την καταβολή τους είναι ο αιτών. Το δικαστήριο αποφασίζει ποιος θα είναι ο τελικός υπόχρεος.
Η γνωστοποίηση στοιχείων λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 14 δεν δικαιολογεί τη χρέωση τελών από τις τράπεζες. Οι τράπεζες υποχρεούνται από τον
νόμο να ενημερώνουν τα μητρώα τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ιταλία για τη λήψη στοιχείων λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο
φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης
Με την επιφύλαξη των δικαστικών εξόδων του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, για τη διεκπεραίωση και την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης
για την οποία υποβάλλεται αίτηση στην Ιταλία, χρεώνονται έξοδα για την έκδοση αντιγράφων των δικαστικών διαταγών και για την αμοιβή του δικαστικού
επιμελητή για την επίδοση εγγράφων.
Οι χρεώσεις για την έκδοση αντιγράφων ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος 7 του προεδρικού διατάγματος 115, της 30ής Μαΐου 2012, «Ενοποιημένες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις περί δικαστικών εξόδων» (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia).
Αναφορικά με τα τέλη επίδοσης εγγράφων, πρέπει να γίνει διάκριση ανάλογα με το αν η επίδοση γίνεται από τον επιμελητή απευθείας στον παραλήπτη ή
εάν γίνεται ταχυδρομικώς. Στην πρώτη περίπτωση, καταβάλλονται στον δικαστικό επιμελητή έξοδα μετακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 27 των ως άνω
ενοποιημένων διατάξεων, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες αναφοράς που ενημερώνονται
ετησίως με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στη δεύτερη περίπτωση, αντί εξόδων μετακίνησης, καταβάλλονται τα έξοδα αποστολής. Και στις δύο
περιπτώσεις, δηλαδή τόσο στην περίπτωση της άμεσης επίδοσης στον παραλήπτη όσο και στην περίπτωση της ταχυδρομικής επίδοσης, καταβάλλεται το
τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 27 των ως άνω ενοποιημένων διατάξεων και που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 34. Όταν η επίδοση είναι επείγουσα,
τόσο το τέλος όσο και τα έξοδα προσαυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 36 των ενοποιημένων διατάξεων.
Για τα άρθρα που αναφέρονται ανωτέρω και το παράρτημα 7 του προεδρικού διατάγματος 115/2014, βλ. στον ακόλουθο
σύνδεσμο.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών
Δεν προβλέπεται κατάταξη των εθνικών διαταγών.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής
Το μονομελές πρωτοδικείο.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του
Κατά απόφασης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 και 35 του κανονισμού, επιτρέπεται η άσκηση ένδικου μέσου ενώπιον του τριμελούς
πρωτοδικείου. Η προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου είναι δεκαπέντε ημέρες και αρχίζει από τη δημοσίευση της διαταγής από το δικαστήριο ή από την
κοινοποίηση ή από την επίδοσή της, εάν αυτή προηγείται.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα
Α) Τα δικαστικά έξοδα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ποικίλλουν ανάλογα με την αξία της απαίτησης και τον βαθμό δικαιοδοσίας, σε συνδυασμό με τον
χρόνο κατάθεσης της αίτησης:
α) για απαιτήσεις έως το ποσό των 1 100 ευρώ, τα έξοδα έχουν ως εξής: 21,50 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 32,25 ευρώ για δευτεροβάθμια διαδικασία
43 ευρώ για αίτηση αναίρεσης
β) για απαιτήσεις από 1 100 έως 5 200 ευρώ, τα έξοδα έχουν ως εξής: 49 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 73,50 ευρώ για δευτεροβάθμια διαδικασία 98
ευρώ για αίτηση αναίρεσης
γ) για απαιτήσεις από 5 200 έως 26 000 ευρώ, τα έξοδα έχουν ως εξής: 118,50 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 177,75 ευρώ για δευτεροβάθμια
διαδικασία 237 ευρώ για αίτηση αναίρεσης
δ) για απαιτήσεις από 26 000 έως 52 000 ευρώ, τα έξοδα έχουν ως εξής: 259 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 388,50 ευρώ για δευτεροβάθμια διαδικασία
518 ευρώ για αίτηση αναίρεσης
ε) για απαιτήσεις από 52 000 έως 260 000 ευρώ, τα έξοδα έχουν ως εξής: 379,50 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 569,25 ευρώ για δευτεροβάθμια
διαδικασία 759 ευρώ για αίτηση αναίρεσης
στ) για απαιτήσεις από 260 000 έως 520 000 ευρώ, τα έξοδα έχουν ως εξής: 607 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία 910,50 ευρώ για δευτεροβάθμια
διαδικασία 1 214 ευρώ για αίτηση αναίρεσης
ζ) για απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 520 000 ευρώ, τα έξοδα έχουν ως εξής: 843 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία, 1 264,50 ευρώ για
δευτεροβάθμια διαδικασία, 1 686 ευρώ για αίτηση αναίρεσης
η) για απαιτήσεις μη καθορισμένης αξίας, τα έξοδα έχουν ως εξής: 259 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία, 388,50 ευρώ για δευτεροβάθμια διαδικασία, 518
ευρώ για αίτηση αναίρεσης Ωστόσο, για υποθέσεις που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα
πολιτικής δικονομίας, τα έξοδα έχουν ως εξής: 118,50 ευρώ για πρωτοβάθμια διαδικασία, 177,75 ευρώ για δευτεροβάθμια διαδικασία, 237 ευρώ για αίτηση
αναίρεσης
Επιπροσθέτως των προαναφερθέντων εξόδων, εάν η αίτηση για τη διαταγή δέσμευσης κατατεθεί πριν από την έναρξη της δίκης επί της ουσίας της
υπόθεσης, καταβάλλεται, για κάθε δίκη, κατ’ αποκοπή προκαταβολή 27 ευρώ για έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης.
Β) Τα δικαστικά έξοδα για την κατάθεση ένδικου βοηθήματος κατά διαταγής δέσμευσης είναι 147 ευρώ σε κάθε περίπτωση.
Επιπροσθέτως των εν λόγω εξόδων, εάν η αίτηση για τη διαταγή δέσμευσης κατατεθεί πριν από την έναρξη της κύριας δίκης, καταβάλλεται, για κάθε δίκη,
κατ’ αποκοπή προκαταβολή 27 ευρώ για έξοδα επίδοσης.
Τα έξοδα καταβάλλονται στην αρχή της διαδικασίας, κατά την κατάθεση του ένδικου βοηθήματος.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων
Γίνονται δεκτές μόνο μεταφράσεις στα ιταλικά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2019
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.
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού - Κύπρος
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης
Αρμόδια δικαστήρια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης είναι τα Επαρχιακά Δικαστήρια.
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
• Οδός: Χαράλαμπου Μούσκου, 1405, Λευκωσία, Κύπρος
• Τηλέφωνο: (+357) 22865518
• Τηλεομοιότυπο: (+357) 22304212 / 22805330
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
• Οδός: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8, Τ. Θ. 54619, 3726, Λεμεσός, Κύπρος
• Τηλέφωνο:(+357) 25806100 / 25806128
• Τηλεομοιότυπο:(+357) 25305311
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας
• Οδός: Λεωφ. Αρτέμιδος, 6301, Λάρνακα, Τ. Θ. 40107, Κύπρος
• Τηλέφωνο: (+357) 24802721
• Τηλεομοιότυπο: (+357) 24802800
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
chief.reg@sc.judicial.gov
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
• Οδός: Γωνία των οδών Νεοφύτου & Νίκου Νικολαΐδη, 8100 – Πάφος, Τ. Θ. 60007, Κύπρος
• Τηλέφωνο:(+357) 26802601
• Τηλεομοιότυπο:(+357) 26306395
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου
• Οδός: Σωτήρας 2, Μέγαρο Τζιβάνη, 5286, Παραλίμνι, Κύπρος
• Τηλέφωνο: (+357) 23730950 / 23742075
• Τηλεομοιότυπο: (+357) 23741904
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Η Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων του λογαριασμού είναι η Κεντρική Τράπεζα.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Κεντρική Τράπεζα
Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80
1076 Λευκωσία
Κύπρος
ή Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22714100
Τηλεομοιότυπο: +357 22714959
Ηλεκτρ. Διεύθυνση:
cbcinfo@centralbank.gov.cy
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού
Oι πληροφορίες παρέχονται από τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα στην Aρχή Πληροφόρησης ως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (2Α) του άρθρου 6 των περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2017, δηλαδή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (άρθρο 14.5(α) του Καν.655/2014).
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης
Έφεση εναντίον απόφασης Επαρχιακού Δικαστηρίου ασκείται στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Ανώτατο Δικαστήριο
• Οδός: Χαράλαμπου Μούσκου, 1404, Λευκωσία, Κύπρος
• Τηλέφωνο: (+357) 22865741
• Τηλεομοιότυπο: (+357) 22304500
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης
και άλλων εγγράφων
Ως αρμόδια αρχή για τη διενέργεια των πιο πάνω έχει ορισθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή
Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης της διαταγής δυνάμει του άρθρου 23(2) του Καν.655/2014 είναι οι δικαστικοί επιδότες.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου
Δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να ρυθμίζει το ζήτημα της δέσμευσης κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις. Ο διάδικος ο οποίος επιθυμεί να δεσμεύσει τέτοιο λογαριασμό αποτείνεται στο Δικαστήριο με σχετική αίτηση και το Δικαστήριο, στα πλαίσια των
γενικότερων του εξουσιών, είναι αυτό που διατάσσει τη δέσμευση ή μη μέρους ή ολόκληρου του ποσού, έχοντας λάβει υπόψη όλα τα περιστατικά της
υπόθεσης.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες ρύθμισης και εξαίρεσης τέτοιων ποσών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εκτός από τα ποσά που είναι δεσμευμένα στη
βάση ποινικής διαδικασίας, τα οποία εξαιρούνται από δέσμευση και κατάσχεση δυνάμει του άρθρου 9(Β) των Περί Εισπράξεων Φόρων Νόμων του 1962 και
2014 και της παραγράφου 13 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000 μέχρι 2014, για σκοπούς είσπραξης
οφειλόμενης φορολογίας
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων
λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη
Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση βάσει του εθνικού δικαίου που να απαγορεύει την χρέωση τέτοιων τελών από τις τράπεζες, οι οποίες τα επιβάλλουν στον κάτοχο
του λογαριασμού.
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο
φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης
Δεν υπάρχουν έξοδα
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών
Δεν υπάρχει ρύθμιση
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής
Επαρχιακά Δικαστήρια ως το Άρθρο 50 (1) (α).
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του
Έφεση εναντίον απόφασης Επαρχιακού Δικαστηρίου ασκείται στο Ανώτατο Δικαστήριο (άρθρο 21) εντός 42 ημερών όπως προβλέπεται στη διαταγή 35 (2)
των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Έφεση εναντίον ενδιάμεσης απόφασης ασκείται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ενδιάμεσης
απόφασης
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα
Τα αναλυτικά έξοδα βρίσκονται στο ακόλουθο link από τη σελίδα 19-30
http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/3E30E42654C520BDC225744B002A481D/$file/4077%2016.5.2008%20Parartima%202o%20Meros%20I.pdf
Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων
Πέρα από την Ελληνική, γίνεται αποδεκτή μετάφραση των εγγράφων στην Αγγλική.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2019
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.

