Europejska sieć sądowa
(w sprawach cywilnych i handlowych)

Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty - Cypr
SPIS TREŚCI
1 Istnienie postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty
1.1 Zakres i postępowanie
1.1.1 Jakie rodzaje roszczeń są kwalifikowalne (np. tylko roszczenia pieniężne, tylko roszczenia wynikające ze
zobowiązań umownych itp.)?
1.1.2 Czy istnieje górny pułap wartości roszczenia (wartości przedmiotu sporu)?
1.1.3 Czy skorzystanie z postępowania jest fakultatywne czy obligatoryjne?
1.1.4 Czy możliwe jest zastosowanie postępowania, jeżeli pozwany mieszka w innym państwie członkowskim lub w
państwie trzecim?
1.2 Sąd właściwy
1.3 Wymogi formalne
1.3.1 Czy skorzystanie ze standardowego formularza jest obowiązkowe? (Jeżeli tak, gdzie można pobrać taki
formularz?)
1.3.2 Czy istnieje przymus adwokacki?
1.3.3 Jak bardzo szczegółowo należy opisać roszczenie?
1.3.4 Czy konieczne jest przedstawienie dowodów pisemnych dotyczących danego roszczenia? Jeżeli tak, jakie
dokumenty są dopuszczalne jako dowody?
1.4 Odrzucenie pozwu
1.5 Odwołanie
1.6 Sprzeciw
1.7 Skutek wniesienia sprzeciwu
1.8 Skutek niewniesienia sprzeciwu
1.8.1 Co należy zrobić, aby nakaz zapłaty stał się tytułem wykonawczym?
1.8.2 Czy orzeczenie to jest prawomocne czy nadal istnieje możliwość, aby pozwany odwołał się od tego
orzeczenia?
1 Istnienie postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty
Nie istnieje żaden szczególny krajowy „nakaz zapłaty” poza tym przewidzianym w rozporządzeniu nr 1896/2006, do celów
wykonania którego przyjęto rozporządzenie proceduralne.
1.1 Zakres i postępowanie
1.1.1 Jakie rodzaje roszczeń są kwalifikowalne (np. tylko roszczenia pieniężne, tylko roszczenia wynikające ze zobowiązań umownych itp.)?

Nie dotyczy.
1.1.2 Czy istnieje górny pułap wartości roszczenia (wartości przedmiotu sporu)?

Nie dotyczy.
1.1.3 Czy skorzystanie z postępowania jest fakultatywne czy obligatoryjne?

Nie dotyczy.

1.1.4 Czy możliwe jest zastosowanie postępowania, jeżeli pozwany mieszka w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim?

Nie dotyczy.
1.2 Sąd właściwy

Nie dotyczy.
1.3 Wymogi formalne
1.3.1 Czy skorzystanie ze standardowego formularza jest obowiązkowe? (Jeżeli tak, gdzie można pobrać taki formularz?)

Nie dotyczy.
1.3.2 Czy istnieje przymus adwokacki?

Nie dotyczy.
1.3.3 Jak bardzo szczegółowo należy opisać roszczenie?

Nie dotyczy.
1.3.4 Czy konieczne jest przedstawienie dowodów pisemnych dotyczących danego roszczenia? Jeżeli tak, jakie dokumenty są dopuszczalne jako
dowody?

Nie dotyczy.
1.4 Odrzucenie pozwu

Nie dotyczy.
1.5 Odwołanie

Nie dotyczy.
1.6 Sprzeciw

Nie dotyczy.
1.7 Skutek wniesienia sprzeciwu

Nie dotyczy.
1.8 Skutek niewniesienia sprzeciwu
1.8.1 Co należy zrobić, aby nakaz zapłaty stał się tytułem wykonawczym?

Nie dotyczy.
1.8.2 Czy orzeczenie to jest prawomocne czy nadal istnieje możliwość, aby pozwany odwołał się od tego orzeczenia?

Nie dotyczy.
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie
zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej,
mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za
wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw
autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
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