Polonia

Iratok kézbesítése - Lengyelország

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény
2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény
2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai
2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek
3. cikk - Központi szerv
4. cikk - Az iratok továbbítása
8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők
10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata
11. cikk - A kézbesítés költsége
13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által
15. cikk - Közvetlen kézbesítés
19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes
20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek
2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája
2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
acum este în lucru la traducătorii noștri.

a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați

Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi:

.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája
2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai
Az iratok csak postai úton küldhetők.
2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek
A formanyomtatvány lengyel, angol vagy német nyelven tölthető ki.
3. cikk - Központi szerv
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi együttműködési és európai jogi osztály

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Tel./fax: +48 22 628-09-49.
Munkanyelvek: lengyel, angol, német.
4. cikk - Az iratok továbbítása
A rendelet 1. mellékletében található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: lengyel, angol és német.
8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők
A lengyel jog nem követeli meg az iratok meghatározott időtartamon belüli kézbesítését.
10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata
A rendelet 1. mellékletében található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: lengyel, angol és német.
11. cikk - A kézbesítés költsége
A kézbesítés ingyenes.
13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által
Lengyelország saját területén ellenzi az iratok diplomáciai vagy konzuli képviseleten keresztüli kézbesítést, kivéve ha az iratok az
áttevő tagállam állampolgárai részére kézbesítendők.
15. cikk - Közvetlen kézbesítés
Lengyelország felségterületén nem engedélyezi az iratok e cikkben meghatározott kézbesítését.
19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes
Ha a fellebbezési határidő alperes általi elmulasztása miatti igazolási kérelmet az ítélethozataltól számított egy éven túl nyújtják
be, akkor azt érdemben csak különleges körülmények fennállása esetén bírálják el.
20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek
Nem alkalmazandó
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi
nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még
nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott
információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
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