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Itálie
Dotčená oblast je upravena nařízením prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května (konsolidované znění právních předpisů a pravidel týkajících se
soudních výloh), jehož příslušná ustanovení jsou uvedena v příloze
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Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů
Upozorňujeme, že výchozí
verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje,
zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)
Direzione Generale della Giustizia Civile (Generální ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)
Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II) (Kancelář I – Mezinárodní občanskoprávní záležitosti – (dříve Kancelář II)
Via Arenula nº 70
00186 – ROMA
Telefon: +39 06 68852633 – 2517/2480
Fax: +39 06 68897529
E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it
Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů
Upozorňujeme, že výchozí
zatím pracujeme.

verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje,

K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Výlučná celostátní pravomoc Ministerstva spravedlnosti:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)
Direzione Generale della Giustizia Civile (Generální ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)
Ufficio I – affari civili internazionali – (ex Ufficio II) (Kancelář I – Mezinárodní občanskoprávní záležitosti – (dříve Kancelář II)
Via Arenula nº 70
00186 – ROMA
Telefon: +39 06 68852633 – 2517/2480
Fax: +39 06 68897529
E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it
Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti
Upozorňujeme, že výchozí
verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje,
zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Pokud jde o komunikační prostředky pro zasílání žádostí, existují tři možnosti:
1) elektronickou poštou: ufficio2.dggc.dag@giustizia.it
2) doporučeným dopisem na adresu:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)
Direzione Generale della Giustizia Civile (Generální ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)
Ufficio I – affari civili internazionali (Kancelář I – Mezinárodní občanskoprávní záležitosti)
Via Arenula nº 70
00186 – ROMA – ITALIA
3) faxem na číslo +39 0668897529
Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány
Italština, angličtina, francouzština
Poslední aktualizace: 06/04/2020
Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny,
které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli
odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států
odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících
informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto
internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné
době napravena.

