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Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи
Гърция
Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с
член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2
Съдът, компетентен да обявява изпълняемост на решенията относно имуществения режим между съпрузи и имуществените последици на
регистрираните партньорства по искане на заинтересованата страна в съответствие с член 44, параграф 1 от горепосочения регламент, е
едноличният първоинстанционен съд (Μονομελές Πρωτοδικείο - Monomeles Protodikeio), като той прави това в рамките на безспорно производство
(член 740 и следв. от Гражданския процесуален кодекс).
Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50
Жалбите срещу решения, постановени по молби за декларация за изпълняемост, могат да се обжалват по реда на спорно производство в
съответствие с член 49, параграф 2 от горепосочения Регламент пред апелативния съд (Εφετείο). Съгласно съдебната практика на Касационния
съд за целта се подава жалба, която се разглежда от апелативния съд като първа и последна инстанция, като изключение от правилото,
закрепено в член 12, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс.
Срещу решенията на апелативния съд, посочени в член 50 от Регламента и описани в буква б), може да се подаде касационна жалба.
Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2
Не е приложимо.
Последна актуализация: 22/11/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

